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GİRİŞ 

 

 

Ulaşımın daha kolay ve hızlı olduğu dünyamızda, malların ve kişilerin dolaşımı gün 

geçtikçe artmaktadır. Uluslararası etkileşimin arttığı küreselleşen dünyada, ulusal ve 

uluslararası düzeyde izlenen politikalar da bu akışı ve etkileşimi teşvik etmektedir. 

Küreselleşme terimi 1960'lı yıllarda ilk ortaya çıkışından bu yana, hem popüler hem de 

akademik literatürde bir süreci, bir durumu, bir sistemi, bir kuvveti ve dönemi 

tanımlamak için kullanılmıştır.1 Küreselleşmeye atfedilen bu tür etiketlerin birbirlerinden 

çok farklı anlamları olduğu göz önüne alındığında, küreselleşme çalışmalarına ilişkin 

literatürde bir karmaşa olduğunu tahmin etmek zor değildir. Küreselleşme kavramı, eski 

Sovyetler Birliği'ndeki ve Doğu Avrupa’daki komünist hükümetlerin çöküşüne, Soğuk 

Savaşın sona ermesinin ardından farklı ülkeler arasında gerçekleşen ticaret ve yatırım 

akışlarının arttığına atıfta bulunmak için 1980'lerin sonlarında daha yaygın biçimde 

kullanılmaya başlamıştır.2  

 

Yapılan literatür araştırması, küreselleşme kavramı için bugüne kadar birçok tanımın 

yapıldığını ve farklı yaklaşımlara göre farklı tanımların bulunduğunu göstermiştir. 

Küreselleşmenin tartışmalı bir kavram olmasının nedenlerinden biri de, özünde ne tür 

toplumsal süreçlerin oluştuğu konusunda bilimsel bir görüş birliği bulunmamasıdır.3 

Genel olarak küreselleşmeye ilişkin tanımlar incelendiğinde, bu tanımların ortak yönünün 

küreselleşmenin daha fazla bağımlılığa ve bütünleşmeye yol açtığına ilişkin vurgu olduğu 

göze çarpmaktadır. Ancak bu tanımların çoğunda küreselleşmenin ekonomik boyutuna 

                                                            
1Manfred B. Steger, Globalization: A Very Short Introduction, New York, Oxford University Press, 

2003,  s.7 
2Geoffrey B. Cockerham ve William C. Cockerham, Health & Globalization, Cambridge, Polity Press, 

2010, s.2. 
3Steger, a.g.e., s.9. 
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odaklanıldığı dikkat çekmektedir. Oysa bu çalışmada küreselleşme, ekonomik yönü de 

olan çok boyutlu bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle  çalışmada daha genel 

kapsamlı olan Andrew Heywood’un küreselleşme tanımı benimsenmiştir. Heywood’a 

göre küreselleşme, yaşamlarımızın giderek bizden çok uzaklarda alınan kararlar ve 

gerçekleşen olaylar tarafından şekillendirilmesi anlamına gelen karmaşık karşılıklı 

bağlanmışlık ağlarının ortaya çıkışıdır.4  

 

Bu çalışma küreselleşme olgusunun gerçek olduğu, dünyanın büyük bir çoğunluğunun 

hatta neredeyse tamamının küreselleşme sürecinde olduğu ve bu sürecin ekonomik, 

kültürel, bilim ve sağlık gibi çoklu alt süreçleri içerdiği varsayımına dayanmaktadır. 

Yaşanan salgınlar, çeşitli hastalıkların tedavisi konusunda küresel bilgi paylaşımı, 

işbirliği ve yararlı tedavi yöntemlerinin ve ilaçların yaygınlaşması sağlık alanında bir 

küreselleşmenin gerçekleştiğine dair bazı göstergelerdir. Bu somut örneklerde küresel 

sağlık kavramının gerçek olgulara dayandığı görülmektedir. Konunun küresel sağlık 

olması sebebiyle, çalışmada sağlık alanında yaşanan küreselleşme süreci incelenecektir.  

 

Bu çalışmada sağlık kadar hastalığın da önemli küresel bağlantılara sahip olduğu öne 

sürülmektedir. Çünkü hastalığın küresel çapta yayılması riskinin yanı sıra tedavisi ve 

tedavisi için yapılan çalışmalar da (örn.geliştirilen ilaçlar, aşılar vs.) küresel niteliktedir. 

Daha fazla mal, hizmet ve bilgiye erişim bazı durumlarda insanların sağlık statülerini ve 

yaşam standartlarını olumlu etkilese de, sanayileşme ve küreselleşme sebebiyle beslenme 

ve yaşam tarzları değiştiğinden sağlığı olumsuz etkilenen insanlar da bulunmaktadır.5 Bu 

da küreselleşmenin sağlık açısından hem fayda sağladığı, hem de riskler barındırdığı 

anlamına gelmektedir ve sağlık alanındaki işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Özellikle 

                                                            
4Andrew Heywood, Küresel Siyaset, Ankara, Adres Yayınları, 2013, s.28. 
5Sonia Goodacre, Carolyn Slattery ve Susan Upton, A Global Perspective on Health and Human 

Development (2nd Edition), Melbourne, Cambridge University Press, 2007, s.337. 
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gelişmekte olan ülkeler, küreselleşmenin avantajlarından yararlanmak ve sağlık risklerini 

azaltmak için yardıma ihtiyaç duymaktadır.  

 

Küreselleşmenin sağlıkla ilişkisi hakkında giderek artan bir literatür bulunmasına 

rağmen, küreselleşmenin dünya nüfusunun sağlığını etkilediği yollar, mekanizmalar ve 

uygulanacak politikalar hakkında da fikir birliği yoktur.6 Sağlık Bilimleri alanında 

seminerler, konferanslar, tıp dergileri ve internet aracılığı ile küresel bilgi akışı 

sağlanmakta ve işbirliği yapılmaktadır. Ancak Sağlık Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler 

Disiplini arasındaki işbirliği henüz yeterince güçlü değildir. Tarihsel olarak Uluslararası 

İlişkiler Disiplini ve Sağlık Bilimleri büyük ölçüde ayrı akademik alanlar ve politika 

alanları olarak var olmuştur. Ancak salgın hastalıkların devletlerin siyasi ve ekonomik 

istikrarını zayıflatabilmesi, güvenlik oluşturan unsurların genişlemesi, biyolojik silahlar 

kullanılarak terör saldırılarının düzenlenebilmesi, uyuşturucu kaçakçılığı, sahte ilaçların 

internet üzerinden tüm dünyaya satılabilir olması, uluslararası ticaret anlaşmalarının 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin önemli ilaçlara erişimi üzerindeki etkisi gibi birtakım 

sorunlar, sağlık konusunun yalnızca ülke sınırları içerisinde kısıtlı bir alan olarak 

değerlendirilmesine imkân vermemektedir. Bu sebeple geleneksel olarak yalnızca ulusal 

düzeyde yürütülen sağlık politikaları yetersiz kalmakta ve küresel sağlık politikalarına 

olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Küresel sağlık konusu, yaşanan bu tür gelişmelere 

bağlı olarak Uluslararası İlişkiler Disiplini içerisinde de zamanla daha fazla önem 

kazanmıştır. Zira küreselleşme ile birlikte sağlık gibi siyasal sınırları aşan birtakım 

konular, dış politika alanında da gündeme gelmektedir. 

 

                                                            
6David Woodward et al., “Globalization and health: a framework for analysis and action”, Bulletin of the 

World Health Organization, 2001, Sayı 79, No: 9, s.875. 
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Küresel sağlık, en genel ifade ile nerede yaşadığına ilişkin fark gözetilmeksizin tüm 

dünyada yaşayan insanların sağlığını ele almaktadır. Ancak bu konu yalnızca dış politika 

değil, çevre, ticaret, ekonomik ve sosyal kalkınma, güvenlik ve insan hakları gibi birçok 

farklı alanla da ilintilidir. Sağlık konusu aynı zamanda çatışma, güvenlik, kalkınma, 

ticaret ve küresel yönetişim gibi Uluslararası İlişkiler Disiplininde öne çıkan diğer 

konularla da yakından ilişkilidir. Bu sebeple sağlık, küreselleşme öncesinde de 

uluslararası ilişkiler ve işbirliği açısından önem taşımıştır. Hatta tarih boyunca veba, 

kolera gibi çeşitli salgın hastalıklar, savaşlarda ölen insanlardan çok daha fazla insanın 

yaşamını yitirmesine sebep olmuştur. Günümüzde AIDS, Sahra altı Afrikalıların hayatı 

için silahlı çatışmadan çok daha büyük bir tehdit oluşturmakta ve dünyanın diğer 

kıtalarında yaşayan milyonlarca insan için de risk teşkil etmektedir.7  

 

Tarihsel olarak incelendiğinde, sağlık konularında uluslararası işbirliğinin ilk 

örneklerinde genellikle karşılıklı ticaretin sürdürülebilmesi amacıyla iki veya daha fazla 

devlet arasında bulaşıcı hastalıkların yayılmasını durdurmak için doğrudan ilişkilerin 

kurulduğu ve çoğunlukla karantinalar uygulandığı dikkat çekmektedir. Ancak zamanla 

artan ticaret hacmi ve uygulanan karantinaların yeterince etkili olmaması, daha kurumsal 

bir mücadeleyi gerekli kılmıştır. Bu sebeple birtakım bölgesel örgütlenmeler kurulmuş ve 

akabinde 1851-1897 yılları arasında 10 tane uluslararası sağlık konferansı 

düzenlenmiştir.. 1851 yılında düzenlenen uluslararası sağlık konferansından itibaren 

yapılan uluslararası işbirliği çabalarında her zaman hastalıkların kontrolü ve uluslararası 

seyahat ve ticarette gereksiz müdahalelerden kaçınmak arasında bir denge oluşturmaya 

odaklanılmıştır.8 Sağlık alanında uluslararası işbirliğinin ortaya çıkışı ve tarihsel 

gelişimine birinci bölümde detaylı olarak değinilecekir. 

                                                            
7Peter Hough, Understanding Global Security (2nd Edition), Abingdon, Routledge, 2008, s.166. 
8Sara E. Davies, Adam Kamradt-Scott ve Simon Rushton, Disease Diplomacy : International Norms and 

Global Health Security, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2015, s.6. 
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Ancak her ne kadar sağlık alanında uluslararası anlamda ilk işbirliği 1851 yılında Paris’te 

düzenlenen uluslararası sağlık konferansı ile başlamış olsa da, Uluslararası İlişkiler 

Disiplini sağlık konusunu çok geç gündemine almıştır. Zira küreselleşmeye bağlı olarak, 

günümüzde yaşanan sağlık sorunları ve salgın hastalıklar yerel olmaktan çıkmış ve tüm 

dünyayı ilgilendirir hale gelmiştir. Bu sağlık sorunlarına ve salgın hastalıklara AIDS, 

domuz gribi (H1N1), kuş gribi (H5N1) gibi birçok örnek vermek mümkündür. 

Günümüzde hastalık salgınlarının coğrafi sınırları olmaması sebebiyle, hiçbir ülke veya 

kuruluş sağlık sorunlarını tek başına çalışarak çözmeye yetkin değildir. Bu yüzden ülkeler 

kendi vatandaşlarının sağlık sorunlarının yanı sıra, dünyadaki diğer ülkelerin 

vatandaşlarının da sağlık sorunları ile ilgilenmek zorunda kalmıştır. Bu durum, salgın 

hastalıkların ülkeler arasında yayılması ve sağlık konusuna ilişkin ilk uluslararası 

temasların başlamasına sebep olmuştur.  

 

Kurumlar ise 19.yüzyılın ortalarına kadar sağlık alanında uluslararası işbirliği için 

yürütülen görüşmelerin bir parçası olmamıştır.9 Küresel sağlık alanındaki artan işbirliği 

ihtiyacına binaen, 1902 yılında dünyanın ilk daimi uluslararası sağlık örgütü olan 

Amerika Uluslararası Sağlık Bürosu (International Sanitary Bureau of the Americas) 

kurulmuştur.10 Daha sonra 1907 yılında Paris’te Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu (Office 

International d'Hygiène Publique - OIHP)  kurulmuş, 1923 yılında da Milletler Cemiyeti 

Sağlık Örgütü (The League of Nations Health Organization - LNHO) kurulmuştur. Ancak 

her iki örgüt de yeterli kaynaklara sahip olmadığından, yeterince etkin olamamıştır. Daha 

sonra Milletler Cemiyeti Sağlık Örgütü ve OIHP lağvedilmiş, yetkileri 1948 yılında 

Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında bir ihtisas kuruluşu olarak kurulan Dünya Sağlık 

                                                            
9Cockerham ve Cockerham, a.g.e., s.120. 
10Daha sonra Pan Amerikan Sağlık Bürosu ve 1949 yılında da DSÖ’nün Amerika’daki bölge ofisi olan 

PAHO’ya dönüşmüştür. 
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Örgütü’ne (DSÖ) devredilmiştir. 1949 yılında Amerika Uluslararası Sağlık Bürosu da 

DSÖ ile birleşmiştir. 

 

DSÖ sağlık alanında sorumlu bir evrensel örgüt olarak, küresel sağlık politikaları 

geliştirmekte ve yürütmektedir. Örgütün kendini hem küresel sağlık konularında lider 

kuruluş, hem de sağlık araştırma gündemini şekillendirme, norm ve standartların 

belirlenmesi, kanıta dayalı politika seçenekleri üretme, ülkelere teknik destek sağlama, 

sağlık trendlerini izleme ve değerlendirme gibi konulardan sorumlu olarak tanımlaması 

ve günümüzde daha çok etkileşim halinde ve yakın bağlantılı olan ülkelerin yaşadıkları 

sağlık sorunlarını çok uluslu, evrensel bir organizasyon düzeyinde ele alması sebebiyle, 

bu çalışmada DSÖ ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Çalışmada DSÖ’nün tarihsel gelişimine 

ve örgütsel yapısına değinilecek, DSÖ önderliğinde küresel sağlık işbirliği için yapılan 

hukuki düzenlemeler ve oluşturulan ortak politikalar incelenerek, DSÖ’nün küresel sağlık 

bütünleşmesindeki rolü ve işlevi irdelenecektir. Zira 194 üye ülke DSÖ nezdinde; sağlık 

çalışanlarının göçü, fikri mülkiyet ve sağlık, tütün kontrolü, bulaşıcı hastalık salgınlarına 

tepki olarak virüs paylaşımı ve çiçek virüsünün imhası gibi birçok konuda görüşmeler 

yürütmektedir. Bu konular ulusal güvenlik çıkarları, jeopolitik güç değişimleri ve 

uluslararası ticaretle ilgili kritik politik ve ekonomik boyutlar içermektedir.11 

 

Bununla birlikte küresel sağlık politikasında kimlere söz verilmesi gerektiği ve bunun 

nasıl kurumsallaştırılması gerektiği konusu, gittikçe büyüyen bir tartışma haline 

gelmiştir. Günümüzde sağlık konusunun teknik bir alan olmaktan uzaklaşarak daha 

politik bir alan haline gelmesi, küresel sağlık yönetişimini de radikal bir dönüşüme 

sürüklemektedir. Çünkü sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum ve özel sektör 

                                                            
11Thomas E. Novotny, Ilona Kickbusch ve Michaela Told, 21st Century Global Health Diplomacy, 

Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2013, s.2-3. 
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aktörlerinin ortaya çıkması, daha önce kamunun hâkim olduğu yönetişim sistemini de 

değişime uğratmaktadır. Devletler ve DSÖ gibi küresel sağlık yönetişiminin geleneksel 

aktörleri, bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu sebeple çalışmada küresel 

sağlık yönetişimi de irdelenecek, küresel sağlık işbirliğinde aktif rol alan sivil toplum 

örgütleri, özel sektör kuruluşları gibi yeni aktörlere de değinilecektir. Küresel sağlık 

yönetişimindeki bu tür gelişmelere bağlı olarak, DSÖ’nün yapısında ve politikalarında 

yaşanan dönüşüm de ele alınacaktadır.  

 

Zira günümüzde sağlık alanında etkili çözümler sunabilmek için; hükümetlerin, 

uluslararası kuruluşların, sivil toplumun ve özel sektörün müdahil olduğu, çok taraflı bir 

bütünleşmenin sağlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sağlık alanının tamamen teknik bir 

alan olmaktan çıkarak dış politikada, güvenlik politikalarında ve ticaret anlaşmalarında 

giderek daha çok önem kazanan bir unsur olması, sınır ötesi bir alan olarak diplomaside 

de önem kazanmasına neden olmuştur. Sağlık Diplomasisi temel olarak, sağlıkla ilgili 

ulusal sınırları aşan hususları konu edinmektedir. Her ne kadar diplomasi ulus devletlerin 

hâkim olduğu bir alan olsa da, günümüzde uluslararası örgütlerin de bu alana önemli 

ölçüde etkisi ve katkısı olduğu gözlemlenmektedir. Çünkü sağlık konusunda yürütülen 

müzakerelerin ve görüşmelerin yalnızca ulus devletler arasında yürütülmediği, söz 

konusu sürece ulusal ve uluslararası düzeyde farklı aktörlerin de müdahil olduğu 

bilinmektedir. Özellikle son yıllarda DSÖ’nün yanı sıra diğer önde gelen uluslararası 

örgütlerin de küresel sağlık konusunda çok sayıda araştırma yaptıkları, küresel ölçüde 

sağlık problemleri ve salgınlar ile mücadele için yeni strateji ve politikalar geliştirmeye 

çalıştıkları görülmektedir. Örneğin BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 

Gündemi” kapsamında, 2015 yılında kabul edilen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi 

içerisinde sağlık konusu üçüncü sırada yer almaktadır.  
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Bunun yanı sıra bazı devletler de bireysel ve kollektif olarak küresel sağlık konusunun 

önemini vurgulayarak, birtakım girişimlerde bulunmuşlardır. Örneğin Fransa, 

Endonezya, Norveç, Senegal, Güney Afrika ve Tayland ülkelerinin dışişleri bakanları; 

2007 yılında yayınladıkları Oslo Deklarasyonu ile sağlık ve dış politika konusunda bir 

işbirliği sürecinin başlatıldığını ilan etmişlerdir. Birleşik Krallık 2008 yılında "Sağlık 

Küreseldir"12 adlı yeni bir strateji geliştirerek Birleşik Krallık’ın ve vatandaşlarının 

güvenliğini ve refahını güvence altına almak için dünyanın geri kalanının ekonomik 

kalkınması, istikrarı ve güvenliğinin de önemli olduğunu vurgulayarak, dünyadaki sağlık 

ve kalkınmaya katkı sağlamak için yeni bir stratejik yaklaşım geliştirmiştir.13 Küresel 

sağlık alanında en büyük teknik ve mali yardımı yapan Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD), 2013 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Küresel Sağlık Diplomasisi Ofisi 

kurmuştur.  

 

Ayrıca küresel sağlık, dünyanın her yerindeki akademik araştırma ve politika 

girişimlerine yansıyan ve en hızlı büyüyen alanlar arasında yer almaktadır. ABD, Kanada 

ve İsviçre gibi bazı ülkelerdeki üniversitelerde, Küresel Sağlık Diplomasisi alanında 

eğitim programları düzenlenmektedir. Küresel sağlık alanındaki bu tür yeni gelişmeler, 

konunun önemini ortaya koymaktadır.  Bu sebeple çalışmada küresel sağlık konusu ele 

alınmış, Küresel Sağlık Diplomasisi konusu da işlevsel bir bütünleşme alanı olarak 

incelenmiştir.  

 

Çalışmanın temel amacı sağlık ve Uluslararası İlişkiler arasındaki bağlantıyı, küresel 

sağlık ve Küresel Sağlık Diplomasisi’ne odaklanarak aydınlatmaktır. Ayrıca 

                                                            
12“Sağlık Küresel’dir Strateji Planı” hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215656/dh_125671.pdf, 

Erişim Tarihi: 25.12.2017. 
13Devi Sridhar, Sanjeev Khagram ve Tikki Pang,” Are Existing Governance Structures Equipped to Deal 

with Today’s Global Health Challenges - Towards Systematic Coherence in Scaling Up”, Global Health 

Governance, Cilt:2, Sayı: 2, 2009, s.3. 
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küreselleşme ile sağlık arasındaki bağlantıya ilişkin literatürdeki şaşırtıcı boşluğa dikkat 

çekilerek, işlevselcilik yaklaşımının küresel sağlık alanındaki bütünleşme konusunda ne 

ölçüde açıklayıcı olabildiği analiz edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca Küresel Sağlık 

Diplomasisi’nin önemine dikkat çekilecek ve bu alanın dış politika hedeflerine ulaşmak 

için bir araç olarak önemi vurgulanacaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada küresel 

sağlık yönetişimine ve DSÖ gibi küresel sağlık alanında faaliyet gösteren devlet dışı 

aktörlere de yer verilecektir. Çalışma ile aynı zamanda uluslararası örgütlerin işlevsel 

faaliyetlerinin, ulus devletlerin yerini alacağı bir sisteme doğru dünyaya yön verip 

vermediği sorusu da cevaplanmaya çalışılacaktır. Küresel Sağlık Diplomasisi’nin DSÖ 

nezdinde nasıl algılanıp, nasıl uygulamaya dönüştürüldüğü de analiz edilecektir. Son 

olarak dünya genelinde yürütülen Küresel Sağlık Diplomasisi değerlendirildikten sonra, 

50 yılı aşkın bir süredir dünya çapında Sağlık Diplomasisi yürütmekte olması sebebiyle 

ülke örneği olarak Küba incelenecektir. Zira Küba, Sağlık Diplomasisini işlevsel bir 

bütünleşme aracı olarak ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullanmaktadır. 

 

Çalışmanın temel iddiası günümüzün sağlık koşullarını belirleyen faktörlerin ve sağlık 

durumlarının küreselleşmesinin, Uluslararası İlişkiler ve sağlık bilimleri arasında yakın 

bir işbirliği gerektirmesidir. Bu bağlamda sağlığın devletler arasındaki ilişkileri pek çok 

yönden geliştirerek, Sağlık Diplomasisi’nin ulusal çıkarlara hizmet eden bir dış politika 

aracı olarak kullanılabileceği iddia edilmektedir. Küba ülke örneğinde de ortaya 

koyulacağı üzere, sağlık alanında kurulan işlevsel işbirliklerinin bölgesel ve küresel 

bütünleşmeye katkıda bulunduğu öne sürülmektedir.  

 

Çalışmadaki en önemli kısıtlılık, 21.yüzyılın başlarına dek Uluslararası İlişkiler 

disiplininde sağlık alanındaki işbirliğinin fazla gündeme gelmemesi, nispeten yeni 

gündeme gelen bu konuya ilişkin çok fazla çalışma olmaması ve doğrudan Küresel Sağlık 
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Diplomasisi’ni konu alan tek bir teorik çerçeveye rastlanmadığı gibi tanımsal olarak da 

herhangi bir uzlaşma sağlanamamasıdır. Her ne kadar doğrudan konuyu ele alan bir teorik 

yaklaşım olmasa da konuya uygulanabilecek birtakım teoriler bulunmakta, ancak yapılan 

litaratür incelemesinde yazarların konuyla ilgili analizlerinin teorik dayanaktan yoksun 

olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum Küresel Sağlık Diplomasisi literatürünün kilit 

araştırma sorunları veya soruları etrafında net bir şekilde yapılandırılmamış olması 

anlamına gelmekte olduğundan, bu parçalı literatür içerisinde çalışmanın temel 

argümanlarına destekleyici unsurlar bulmak zor olmuştur.  Bunun yanı sıra Küba’nın 

sosyalist bir ülke olmasından dolayı birtakım politik önyargılara maruz kaldığı 

gözlemlenmiş, konuya ilişkin objektif İngilizce yayınların az sayıda olması ve sağlık 

verilerine ilişkin yayınlanan istatistiklerin güncel ve karşılaştırılabilir olmaması da 

araştırmayı zorlaştırmıştır. 

 

“İşlevsel Bir Bütünleşme Alanı Olarak Küresel Sağlık ve Sağlık Diplomasisi” isimli tez 

çalışması, üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın üç bölümünde de, öncelikle 

tarihsel gelişmeler ele alınacak ve daha sonra değerlendirmeler yapılacaktır. Bu 

çalışmada yapılan değerlendirmelerden çıkan sonuçlar, Küresel Sağlık Diplomasisi 

alanında yapılan çalışmalara ve bu alanda dünyada yaşanan gelişmelere ışık tutacaktır.  

 

Çalışmanın birinci bölümünde sağlık alanında uluslararası işbirliği ihtiyacının ortaya 

çıkışı tarihsel olarak ele alınacak, Uluslararası İlişkiler disiplininde küresel sağlık 

konusunun ortaya çıkışına değinilecek ve konunun uluslararası ilişkiler açısından önemi 

vurgulanacaktır. Bunun yanı sıra çalışmada kullanılacak kavramlar genel hatları ile 

tanımlanacak, Küresel Sağlık Diplomasisi kavramındaki tanımsal uzlaşmazlıktan 

bahsedilecektir. Yapılan literatür taramasında bu uyuşmazlığın yanı sıra bu alandaki 
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araştırma gündeminin ana bileşenlerinin neler olması gerektiğine ilişkin bir uzlaşma 

sağlanamadığına da değinilecektir. Zira konuya ilişkin devletlerin veya devlet dışı 

aktörlerin işbirliği yapma kararını açıklayan değişkenler veya koşulların neler olduğu 

veya bir konunun küresel sağlık gündemine gelip gelmemesini etkileyen faktörlerin neler 

olduğu konusunda yazılan makalelerin, yalnızca bir kısmında bu sorular ele alınmaktadır. 

Uluslararası Hukuk, Kamu Sağlığı, Siyaset Bilimi gibi birçok disiplinde Küresel Sağlık 

Diplomasisi konusunda aktif araştırmalar yapılmasına rağmen yazarların, Küresel Sağlık 

Diplomasisi’nin çıktılarını açıklamak için herhangi bir teorik bir çerçeve önermediklerine 

ve literatürdeki bölümlenmeye değinilecektir. Araştırmada spesifik olarak Küresel Sağlık 

Diplomasisi’ni tek başına açıklayabilen yeterli bir kuramsal çerçeveye 

rastlanmadığından14, teorik çerçeve olarak uluslarüstü yönetimin nasıl ve neden 

geliştiğini açıklamaya çalışan bütünleşme teorileri altında ele alınan İşlevselcilik 

yaklaşımı ve Küresel Yönetişim yaklaşımlarının kesişim noktası kullanılacaktır. DSÖ 

gibi birçok hükümetlerarası kuruluşun çıkış noktasını ve gelişimini açıklamakta olan 

İşlevselci yaklaşıma ve günümüzde küresel sağlık alanındaki işbirliğini açıklamakta daha 

başarılı olan Küresel Yönetişime yer verilerek, bu alanda ortaya çıkan literatür 

değerlendirilecektir. Her ne kadar David Mitrany tarafından literatüre kazandırılan 

İşlevselcilik yaklaşımı doğrudan sağlık alanındaki bütünleşmeleri ele almasa da, teknik 

işbirliği alanlarından biri olarak sağlık konusunun bahsi geçmekte ve DSÖ işlevsel 

uluslararası örgütler arasında sayılmaktadır. Uluslararası örgütler, Küresel Yönetişime 

ilişkin teorik ve tarihi tartışmaların da merkezinde yer almaktadır. Ayrıca İşlevselcilik, 

Küresel Yönetişim alanında da egemen olan bir yaklaşım olduğu için, çalışmada bu 

bağlantı noktaları temelinde bir teorik çerçeve çizilecektir. Çünkü Mitrany gibi yazarlar, 

her geçen gün daha fazla etkileşim halinde olan ve küreselleşen dünyada artan uluslararası 

                                                            
14Chantal Blouin, Bente Molenaar ve Mark Pearcey, “Annotated literature review: Conceptual frameworks 

and strategies for research on global health diplomacy”, Equinet Discussion Paper 92, 2012, s.5,  

http://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/Diss92_GHD_Litrev_July2012.pdf , 

Erişim Tarihi: 18.02.2017. 
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ilişkileri yönetmekte olan herhangi bir mekanizmanın olmamasının, uluslararası örgütleri 

var ettiğine inanmaktadır.  Bu çalışmada uluslararası örgütlerin reformu konusunda 

yararlı bir temel oluşturması sebebiyle küresel sağlık alanında yapılan işbirliğinin ortaya 

çıkışı noktasında İşlevselcilik yaklaşımından yararlanılmaya çalışılacak, ancak 

İşlevselcilik yaklaşımı tek başına günümüz sistemi için yeterli açıklama 

sağlayamadığından işlevselci argümanların kullanıldığı Küresel Yönetişim 

yaklaşımından da faydalanılacaktır.  

 

İkinci bölümde DSÖ’nün kurulmasına olanak sağlayan tarihsel süreçlere değinilecek, 

örgütün kurumsal yapısı ve temel organlarına ilişkin genel bir değerlendirmenin ardından, 

Türkiye’nin DSÖ’ye üyeliği ve DSÖ ile ilişkilerine kısaca yer verilecektir. Daha sonra 

örgütün küresel sağlık politikaları ele alınacaktır. Bu politikaların pratikteki yansıması 

olan küresel faaliyetler ve düzenlenen konferanslarla ilgili bilgi aktarıldıktan sonra, 

küresel sağlık işbirliği için oluşturulan temel hukuki düzenlemelerden bahsedilecektir. 

Hukuki düzenlemeler kapsamında günümüze kadar kabul edilen tek küresel sözleşme 

niteliğinde olan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ne (TKÇS) ve hastalıklara ve ölüm 

nedenlerine ilişkin adlandırma ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü için kabul edilen iki 

yönetmeliğe yer verilecektir. Bu hukuki düzenlemelerin küresel sağlık alanındaki 

bütünleşme açısından taşıdıkları önemine değinildikten sonra, DSÖ’nün genel çalışma 

programına ve liderlik önceliklerine yer verilecektir. Bunun yanı sıra DSÖ’ye yöneltilen 

eleştirilere, DSÖ’nün küresel sağlık işbirliği konusundaki rolünü güçlendirmek için 

Küresel Sağlık Diplomasisi’nde aktif rol alan diğer aktörlerle etkileşimine ve yürüttüğü 

reform sürecine de değinilecektir. Ayrıca küresel düzeyde DSÖ’nün işlevselci yaklaşım 

çerçevesinde beklenen özel rolü üstlenip, üstlenmediği değerlendirilecektir.  
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Üçüncü ve son bölümde ise öncelikle dünya genelinde yürütülen Sağlık Diplomasisi’ne 

yer verilecek ve Küresel Sağlık Diplomasisi Küba ülke örneği ışığında incelenecektir. 

Ülke örneği olarak Küba'nın seçilmiş olmasının sebebi, 50 yılı aşkın bir süredir dünya 

çapında bir Sağlık Diplomasisi yürütmekte olmasıdır. Küba’daki sağlık sistemi, ülkede 

yaşanan ekonomik sorunlar ve politik gerginliklere rağmen, istikrarlı bir devlet politikası 

ile etkin bir şekilde işlemektedir. Bu politik ve ekonomik koşullara rağmen Küba’daki 

sağlık göstergelerinin refah düzeyi yüksek olan Batılı ülkelere yakın seyretmesi ve 

nitelikli Küba tıbbi personelinin küresel ölçekte faaliyetler göstermesi oldukça istisnaidir. 

Ayrıca Küba, sağlık hizmetlerine herkesin erişimini garanti altına alan ve tamamen devlet 

tarafından finanse edilen bir sağlık sistemine sahip olması sebebiyle, DSÖ’nün Alma Ata 

Deklarasyonu ile kabul ettiği birincil sağlık hizmetleri odaklı “Herkes İçin Sağlık” 

ilkelerini en kapsamlı şekilde uygulayan ülkelerden biridir. Zira 1983 yılından bu yana, 

doğrudan her yerleşim bölgesinde aile hekimleri bulunmaktadır.15 Küba'nın sağlık 

alanında küresel bir aktör olarak yükselişini anlamak için, 1959 Küba Devrimi öncesi ve 

sonrası Küba’daki sağlık sistemi ve politikaları tarihsel bir perspektifle ortaya 

koyulacaktır. Ayrıca ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin (SSCB) dağılmasının 

ve Soğuk Savaş’ın sona erişinin Küba’ya etkileri üzerinde durulacaktır. Bu bölümde 

Küresel Sağlık Diplomasisi’nin işlevsel bir bütünleşme aracı olarak ulusal çıkarlara 

hizmet edebileceği ve siyasi etki yaratmakta olduğu öne sürülecek, Küba ülke örneğinde 

bu iddia desteklenmeye çalışılacaktır. Son olarak Küresel Sağlık Diplomasisi’nin 

geleceğine ilişkin öngörülen gelişim ele alınarak, bu doğrultuda öneriler sunulacaktır. 

 

                                                            
15Detaylı bilgi için bkz.: Jerry M. Spiegel ve Annalee Yassi, “Lessons from the Margins of Globalization: 

Appreciating the Cuban Health Paradox”, Journal of Public Health Policy, Cilt: 25, Sayı: 1, 2004, s.97. 
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1. BÖLÜM: İŞLEVSELCİLİK VE KÜRESEL YÖNETİŞİM IŞIĞINDA 

KÜRESEL SAĞLIK DİPLOMASİSİ 

 

 

Bu bölümde sağlık alanındaki teknik işbirliği ihtiyacının ortaya çıkışına yer verilecek, 

Uluslararası İlişkiler Disiplininde küresel sağlık konusunun neden bu kadar geç ele 

alındığına ilişkin analiz yapılacaktır. Ayrıca küresel sağlık ve Küresel Sağlık Diplomasisi 

kavramlarının tanımlarının zorluğuna değinilerek, İşlevselcilik ve Küresel Yönetişim 

yaklaşımları çerçevesinde bu alanda oluşan literatür ele alınacaktır. 

 

1.1. Sağlık Alanında Uluslararası İşbirliği İhtiyacının Ortaya Çıkışı 

 

Enfeksiyon hastalıklarının ticaret vasıtasıyla birçok ülkeye yayılması, yüzyıllardır devlet 

adamlarının farkında oldukları bir sorundur. Hastalık salgınlarının devletlerin refahına 

olumsuz etkide bulunduğu bilinmesine rağmen, veba salgını 14. yüzyılda büyük bir 

toplumsal felâkete yol açana dek hastalıkların farklı ülkeler arasında yayılmasını önlemek 

için sistematik bir önlem alınmamıştır. Zira 1348 ile 1349 yılları arasında sadece bir yıl 

süren veba salgını, Batı Avrupa nüfusunun %30 ila %50'sinin ölümüne neden olmuştur.16  

Veba, siyasal otoritelerin enfekte yolcuların ve gemilerin hareketlerini kontrol etme 

yönündeki ilk büyük teşebbüslerinin tetikleyicisi olmuştur. Böylece salgınlar konusunda 

ilk sistematik politik önlemler, 14.yüzyılda Venedik’te ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 

farklı ülkelerden gelen tacirlere ve veba salgını olduğu bilinen limanlardan gelen veya o 

limanları ziyaret eden gemiler için, karaya çıkmalarına izin vermeden önce 30 gün 

limanda bekleme şartı getirilmiştir. Bu prosedüre Latince 30 anlamına gelen “trentina” 

                                                            
16Mark W. Zacher ve Tania J. Keefe, The Politics of Global Health Governance - United By Contagion, 

London, Palgrave Macmillan, 2008, s.3. 
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ismi verilmiş, bir sonraki yüzyıl beklenen gün sayısı 40 güne çıkarıldığında bu isim, 

Latince 40 anlamına gelen “quarantine” olarak değişmiştir. Karantinalar, Venedik'teki 

yetkililerin bulaşıcı bir hastalık geçiren bir kişinin 40 gün içinde iyileşeceğini veya 

öleceğini düşünmüş olmalarından dolayı 40 gün olarak uygulanmıştır. Çıkarılan yasalar, 

karantinanın yanı sıra gemiden indirilen yüklerin de dumanla işlem görmesini veya 

güneşe maruz bırakılmasını öngörmüştür. Bu metotla ürünlerin sağlık açısından daha 

güvenli olacağı düşünülmüştür. Venedik'te yapılan bu uygulamalar, salgın hastalık 

vakalarının kent nüfusu arasında azalmasına neden olduğu için diğer ülkeler de gelip 

giden gemileri izole etmeye başlamıştır ve uygulanan bu prosedür karantina adını 

almıştır.17 

 

Yüzyıllarca karantina uygulaması birçok ülkede sürdürülmüştür. Ancak 1800'lerin 

başında gerçekleşen Sanayi Devrimi ile birlikte, Avrupa'da ve ABD’de makineleşme 

yaygınlaşmış ve daha büyük işletmeler ve fabrikalar kurulmuştur. Sanayideki bu gelişim, 

birçok ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal koşullarını değiştirmiştir. Yeni icat edilen 

buharlı gemiler, fabrikaların ürettiği malları okyanusları aşarak başka kıtalara taşımaya 

başlamıştır. Ticaret rotalarının genişlemesi ve hacminin artması, hastalıkların daha kolay 

yayılmasına sebep olmuştur. Ulaşımın daha sık ve yoğun olması, uygulanan karantina 

sistemlerini yetersiz kılmıştır. Bu sebeple ülkeler karantina yasalarını daha sıkı 

düzenlemeye başlamış, fazla katı olan uygulamalar birçok tüccarı uzaklaştırmış ve 

uluslararası ticareti olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca o dönemde salgın hastalıklara 

neden olan mikroorganizmaların nasıl bulaştığı da tam anlamıyla bilinmediğinden, 

gemileri belirli bir süre izole etmek de salgın hastalıkları durdurmak için yeterli 

olmamıştır. Zira gemilerde barınan farelerin de bu tür hastalıkları taşıyabileceği gibi 

ayrıntılara fazla dikkat edilmemiştir. Karantinaya benzer kısıtlamalar birçok Avrupa 

                                                            
17G. S. Prentzas, The World Health Organization, New York, Chelsea House Publishers, 2009, s.23. 
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ülkesinde de uygulanmış, ancak 19.yüzyılın ortalarına kadar salgınların yayılmasını 

engellemek için uluslararası bir girişimde bulunulmamıştır. Halk sağlığını korumanın 

daha iyi bir yolunu bulamayan hükümetler, yeterince önleyici ve etkin olmasa da 19. 

yüzyıla kadar karantina uygulamaya devam etmişlerdir.18 

 

1800'lü yılların başlıca sağlık sorunu ise kolera salgını olmuştur. 1830-1847 yılları 

arasında Avrupa'yı aşan kolera salgınları, yoğun bulaşıcı hastalıklar konusunda diplomasi 

ve çok taraflı işbirliği yapılması için katalizör görevi üstlenmiştir. Koleranın yayılması 

Batı Yarıküre’de çok önemli bir konu iken, salgının kontrol altına alınması Ortadoğu için 

de önem taşımıştır. Özellikle bugünkü Suudi Arabistan’da yer alan ve çok sayıda 

Müslümanın ziyaret ettiği Mekke ve Medine bölgelerinde, kolera salgını büyük bir endişe 

kaynağı olmuştur. Bölgedeki salgın hastalık endişesi, 1820-1840 yılları arasında 

Ortadoğu'da sağlık konseylerinin ve hatta karantinalar için bölgesel örgütlenmelerin 

kurulmasına yol açmıştır. 1839 yılında Padişah Abdülmecid'in onayı ile Akdeniz 

bölgesinde karantina kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Üst Sağlık 

Konseyi (Council Superieur de Sante de Constantinople) kurulmuştur. Aynı amaçla 

1840'ta Tanca Sağlık Konseyi, 1843'de İskenderiye Sağlık Konseyi ve 1864'de Tahran 

Sağlık Konseyi kurulmuştur.19 Bu tür bölgesel konseylerin oluşturulmasını, 1851-1897 

arasında düzenlenen 10 adet uluslararası sağlık konferansı izlemiştir.20 Bu sebeple sağlık 

alanında uluslararası anlamda yapılan ilk işbirliği, 1851 yılında Paris’te düzenlenen 

uluslararası sağlık konferansı kabul edilmektedir.  

 

1900 yılına gelindiğinde, bilim adamları bazı hastalıkların sebebi hakkında bir açıklama 

geliştirmiştir. Bu açıklama “Mikrop Teorisi” olarak bilinir hale gelmiştir. Fransız 

                                                            
18Hough, a.g.e., s.173-175. 
19T.C. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye ile İlişkileri, 

Ankara, 1997, s.3. 
20Zacher ve Keefe, 2008, a.g.e., s.5. 
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Mikrobiyolog ve Kimyager Louis Pasteur, İngiliz Doktor ve Cerrah Joseph Lister ve 

Alman Doktor ve Mikrobiyolog Robert Koch'un buluşları, mikrop teorisinin en önemli 

bileşenleri olmuştur. Bu bilimsel ve tıbbi buluşlar, sağlık ve halk sağlığı politikalarını 

değiştirmiştir.21 Devlet yetkilileri, hastalığın yayılmasını önlemek için, halk sağlığı 

tedbirleri almaya başlamıştır. Bu tedbirler, su temini ve kanalizasyon sistemlerinin 

iyileştirilmesi ve sağlıklı kişilerin aşılanması gibi konuları içermiştir. 

 

1902 yılında ticari ve kültürel amaçlarla oluşturulan ve merkezi Washington'da olan Pan 

Amerika Birliği (Pan American Union) isimli kuruluş içinde, personeli ABD tarafından 

atanan, ilk uluslararası sağlık bürosu Amerika Uluslararası Sağlık Bürosu (International 

Sanitary Bureau of the Americas) kurulmuştur. Daha sonra ismi Pan Amerikan Sağlık 

Örgütü (Pan American Health Organization-PAHO) olarak değişen büro, Amerika 

kıtasındaki ülkeler arasında bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgi alışverişi ve salgınların 

önlenmesi için çalışmalar yaparak, ticaretin geliştirilmesi amacını gütmüştür.22 Bunun 

yanı sıra PAHO’nun karantina kuralları koymak, limanların sağlık koşullarını geliştirmek 

ve ülkelere teknik yardım sağlamak gibi işlevleri de olmuştur. 

 

Ancak bu tür bölgesel işbirlikleri ve düzenlenen konferanslara rağmen, uluslararası sağlık 

işbirliği çağının başlangıcı 1903 yılı kabul edilmektedir. Zira yıllarca yapılan çalışmalar 

ve uzun vadeli çabalar 1903’te Paris’te düzenlenen 11. uluslararası konferansta sonuç 

vermiş ve böylece ilk uluslararası sağlık yönetmelikleri kabul edilmiştir. Bu konferans, 

özellikle 1890'lı yıllarda düzenlenen dört önemli konferans ve 19. yüzyılda düzenlenen 

diğer konferanslar baz alınarak düzenlenmiştir. Konferans sonucunda 1892, 1893, 1894 

ve 1897 yıllarında düzenlenen dört önemli konferansta kabul edilen düzenlemelerin yerini 

                                                            
21Prentzas, 2009,  a.g.e., s.27. 
22T.C. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 1997, a.g.e., s.2. 
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alan ve yeni bilimsel keşifler doğrultusunda karantina uygulamaları getiren 184 maddelik 

bir sözleşme oluşturulmuştur. Bu sözleşme, vebaya karşı koruyucu bir önlem olarak 

gemilerdeki farelerin imhasını konu alan ilk uluslararası sözleşme olmuştur.23 Fakat bu 

işbirliği, büyük güçlerin ekonomik ve ticari çıkarlarını ilerletme arzuları üzerine odaklı 

olmuştur. Çünkü yönetmeliklerin büyük bir kısmı, hastalıkların gelişmekte olan 

ülkelerden sanayileşmiş ülkelere yayılmasının engellenmesi amacını gütmüştür. Ayrıca 

sanayileşmemiş ülkeler tarafından yapılan ulusal karantina kontrollerinin, ülkeler 

arasındaki ticaret akışını engellenmesine mani olmak amaçlanmıştır. Üstelik 1903 yılında 

imzalanan uluslararası sözleşmede, sadece kolera ve veba için salgınlarını bildirme ve 

raporlama şartı getirilmiştir.24 Ancak konferans sonrası imzalanan sözleşmenin 181. 

maddesi Küresel Sağlık Diplomasisi açısından büyük öneme sahiptir, çünkü bu madde 

ile Fransız Hükümeti uygun görülen bir zamanda Paris'te bir uluslararası sağlık 

bürosunun kurulmasını önermiştir. 1903’te Paris’te düzenlenen konferansta varılan uzlaşı 

üzerine, 1907 yılında veba ve koleranın yayılmasını önlemek için, gemi ve limanların 

karantinaya alınmasına ilişkin uluslararası kuralları denetlemek ve diğer halk sağlığı 

sözleşmelerini yönetmek üzere bir uluslararası örgüt oluşturulmuştur. Örgüte Uluslararası 

Halk Sağlığı Bürosu (Office International d'Hygiène Publique - OIHP)  ismi verilmiştir. 

Paris’te kurulan bu örgüt, dünyadaki çeşitli sağlık kurumları arasında bilgi akışını 

sağlamıştır. Fakat bu örgütün kendi başına hareket etme yetkisi olmamıştır. 

 

Konferansların yanı sıra bölgesel ve uluslararası örgütlenmeler ile gelişen bu işbirliği, 

20.yüzyılda devletin sosyal refah ihtiyaçlarının karşılanmasındaki rolü hakkında politik 

tartışmalar neticesinde genişlemiştir.25 Birinci Dünya Savaşı sonrasında Milletler 

                                                            
23Norman Howard-Jones, The Scientific Background of the International Sanitary Conferences 1851- 

1938, Geneva, World Health Organization Publications, 1975, s.85. 
24Uluslararası sağlık yönetmelikleri kapsamında bildirilmesi gereken hastalıklara 1912'de sarıhumma, 1926 

yılında ise tifüs, depreşen ateş ve çiçek hastalığı da eklenmiştir. 
25Kelly Lee, The World Health Organization (WHO), Abingdon, Routledge, 2009, s.12. 
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Cemiyeti kurulmuştur. Milletler Cemiyeti sözleşmesinin hastalıkların önlenmesi ve 

kontrolü ile ilgili 23. no’lu maddesi uyarınca, 1923 yılında Milletler Cemiyeti Sağlık 

Örgütü (The League of Nations Health Organization - LNHO) kurulmuştur. Fakat bu 

örgüt, ABD ve Millet Cemiyeti’ne üye bazı devletler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle, 

Paris’teki OIHP ile ilişkili olmamıştır. OIHP’nin Milletler Cemiyeti çerçevesine dâhil 

edilmesi hedeflenmişse de, özellikle ABD’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmaması 

nedeniyle iki örgütün birleşmesi veya küresel bütünleşme mümkün olmamıştır.26 Yeni 

kurulan Milletler Cemiyeti Sağlık Örgütü, Direktörü Dr. Ludwig Rajchman'ın 

önderliğinde, Almanya, Sovyetler Birliği ve ABD gibi üye olmayan devletlerin katılımı 

ile bir sağlık programı başlatmıştır. Son uluslararası sağlık konferansı 1938 yılında 

Paris'te düzenlenmiştir.27 Ancak 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde,  

uluslararası bir örgüt olarak Milletler Cemiyeti’nin zayıf ve etkisiz olduğu kanıtlanmıştır. 

Bu sebeple Milletler Cemiyeti Sağlık Örgütü’nün de operasyonları durmuştur. 

 

İkinci Dünya Savaşı’nda milyonlarca kişi öldükten sonra, yeniden böyle bir felaketin 

olmasını önlemek adına dünya ulusları, Milletler Cemiyeti'nden daha güçlü bir 

uluslararası örgüt oluşturmak için bir araya gelmişlerdir. Birleşmiş Milletler ismi ilk 

olarak 1 Ocak 1942’de İkinci Dünya Savaşı sırasında, dönemin ABD Başkanı Franklin 

D. Roosevelt tarafından hazırlanan bildirgede kullanılmıştır. Bu bildirge ile 26 ülkenin 

temsilcileri, hükümetlerinin Mihver Devletleri’ne karşı birlikte savaşmaya devam 

edeceğini taahhüt etmiştir.28 

 

                                                            
26Uğur Samancı, “Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ve Hukukî Niteliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi,  Cilt: 16, Sayı: 2, 2014, s.117. 
27Michael McCarthy, “A Brief History of the World Health Organization”, The Lancet, Cilt: 360, No: 

9340, 2002, s.1111. 
28Detaylı bilgi için bkz. BM Resmi İnternet Sayfası:  http://www.un.org/en/sections/history/history-united-

nations/index.html , Erişim Tarihi: 12.03.2017. 
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Bu arada İkinci Dünya Savaşı koşullarının beraberinde getirdiği sorunlarla ilgilenmek 

üzere 1943 yılında Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon Yönetimi (The United 

Nations Relief and Rehabilitation Administration - UNRRA) kurulmuş ve bu kurum savaş 

mağdurlarının sağlık da dâhil olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak konusunda 

merkezi bir rol üstlenmiştir.29 UNRRA daha çok savaş yapılan bölgelerde gerçekleştirdiği 

yardım çalışmaları ile bilinmektedir, ancak 1943 yılında OIHP'nin sorumluluklarını 

devralmış ve 1944 yılında Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nü de revize etmiştir.30 

 

1945 yılında 50 ülkenin temsilcileri, BM Şartı’nı hazırlamak için San Francisco 

Konferansı'nda bir araya gelmişlerdir. BM 24 Ekim 1945'te, Çin, Fransa, Sovyetler 

Birliği, Birleşik Krallık, ABD ve diğer imza sahiplerinin çoğunluğu tarafından 

onaylandığında resmi olarak kurulmuştur.31 Hemen ertesi yıl 1946 yılında düzenlenen 

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantısında, BM çatısı altında bir sağlık uzman 

kuruluşunun yapılandırılması fikri önerilmiştir.32 Elbette sağlık alanında uluslararası 

işbirliği ihtiyacının artmış olması, bir ihtisas kuruluşu olarak DSÖ’nün kurulmasını 

hızlandırmıştır. Nitekim DSÖ 1946 yılında kurulmuştur33 ve 22 Temmuz 1946'da 

imzalanan düzenlemelerde öngörülen protokol kapsamında OIHP lağvedilmiştir. 

OIHP’nin görevleri 1 Ocak 1947'de resmi olarak DSÖ Geçici Komisyonu’na 

devredilmiştir.34 

 

                                                            
29Samancı, 2014, a.g.m., s.117. 
30Zacher ve Keefe, 2008, a.g.e., s.38. 
31BM Resmi İnternet Sayfası, http://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html , 

Erişim Tarihi: 12.03.2017. 
32Prentzas, 2009, a.g.e., s.30-31. 
33Ancak DSÖ’nün kuruluş yılı resmi olarak, 1946 değil DSÖ Anayasası yürürlüğe girdikten sonraki tarih 7 

Nisan 1948 kabul edilmektedir. 
34Daha ayrıntılı bilgiye OIHP’nin DSÖ’ye devrettiği arşivden erişim sağlanabilmektedir: 

http://www.who.int/archives/fonds_collections/bytitle/fonds_1/en/ (Erişim Tarihi: 31.10.2017). 
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Milletler Cemiyeti Sağlık Örgütü ve OIHP lağvedilmiş, Amerika Uluslararası Sağlık 

Bürosu da DSÖ ile birleşerek 1949 yılında DSÖ’nün Amerika Bölge Ofisi’ne (PAHO) 

dönüşmüştür. Bu tarihten itibaren DSÖ önderliğinde, uluslararası sağlık alanında birçok 

hukuki düzenleme yapılmış ve birçok kural kabul edilmiştir.  

 

1.2. Uluslararası İlişkiler Disiplininde Küresel Sağlık 

 

Tarihsel bağlamda sağlığın, devletlerin işbirliği yaptıkları önemli bir alan olduğu açıktır. 

Sağlık alanında uzun yıllardır uluslararası işbirliği yapılmasına rağmen, sağlık konusunun 

uzun süredir Uluslararası İlişkiler Disiplini içerisinde bir konu olarak ele alınmaması 

oldukça şaşırtıcıdır. Sağlık konusu çatışma, güvenlik, kalkınma, ticaret, insan hakları ve 

küresel yönetişim gibi Uluslararası İlişkiler Disiplininde öne çıkan diğer konularla 

yakından ilişkili olmasına rağmen, Uluslararası İlişkiler teorileri, sağlık alanındaki 

işbirliğine değinmemiştir.  

 

Yüzyıllar önce Antik Mısır'da kaleme alınan diplomatik kayıtlarda, Nil Vadisi'ndeki ünlü 

doktor rahiplerin bazen komşu ülkelere giden Mısır misyonlarına eşlik ettikleri ve bazen 

de büyükelçilik yaptıkları bilinmektedir. Hatta Haçlı Seferleri sırasında Arap doktorların 

diplomatik temaslarda rol oynadıkları, Hıristiyan liderlerin o dönemde Avrupalılar’dan 

daha yetenekli olan Müslüman hekimler için Arap düşmanlarına çağrıda bulundukları 

bilinmektedir.35 Uluslararası ilişkilerin miladı olarak kabul edilen 1648 Westphalia 

Antlaşması’ndan günümüze, uluslararası ilişkiler hem kapsadığı alan hem de ilişkiyi 

anlamlı kılan aktörler bakımından sürekli genişleyen bir disiplin olmuştur.36 Ancak 

küresel sağlık ve Küresel Sağlık Diplomasisi, İkinci Dünya Savaşı'na kadar geleneksel 

                                                            
35John S.Badeau, “Diplomacy and Medicine”, Bulletin of the New York Academy of Medicine, Cilt: 46, 

Sayı:5, 1970, s.303. 
36Erdem Özlük, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Soy Kütüğü”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Sayı 17, 2009, s.238. 
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Uluslararası İlişkiler kuramcıları tarafından ilgi görmemiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan 

sonra küresel sağlık alanındaki artan işbirliği ihtiyacına binaen, BM sisteminin bir parçası 

olarak DSÖ kurulmuş, ancak uluslararası sağlık işbirliği 21. yüzyılın başına kadar 

Uluslararası İlişkiler akademisyenleri tarafından nispeten göz ardı edilmiştir.37 

Uluslararası İlişkiler Disiplini geleneksel olarak, savaş, barış, güvenlik ve ulusal çıkar 

gibi birincil öneme sahip olan politikalar, yani “büyük sorular” olarak görülen meselelerle 

ilgilenmiştir. Uluslararası sistemin anarşik olmasından dolayı geleneksel Uluslararası 

İlişkiler kuramcıları, devletin gücü ile ilgilenmişlerdir. Uluslararası İlişkiler 

akademisyenleri temel olarak diğer devletlerle olan ilişkiler ve devleti etkileyen büyük 

meselelere odaklandıkları için insan sağlığı ve refahı gibi, mikro düzeydeki sorunlardan 

uzak kalmışlardır.38 Devletlerin ilk önceliği olan birincil politikalar (high politics) temel 

değerlerin sürdürülmesi ve devletin kendini korumasına odaklanırken, sağlık konusu 

ikincil öneme sahip olan politikalar (low politics) kapsamında değerlendirilmiştir. Bu 

sebeple sağlık konusu, Uluslararası İlişkiler araştırmacılarının gündemine geç girmiştir. 

2012 yılında Colin McInnes ve Kelley Lee tarafından yayınlanan Küresel Sağlık ve 

Uluslararası İlişkiler başlıklı kitapta, sağlık konusunun Uluslararası İlişkiler 

akademisyenleri tarafından neden bu kadar geç ele alındığı incelenmiştir. McInnes ve 

Lee, sağlık alanında yüzyıllardır uluslararası bir işbirliği olmasına rağmen teorik anlamda 

konunun önemsenmemiş olmasını, birkaç nedenle açıklamaya çalışmışlardır. Bu 

nedenlerden en önemlisi Soğuk Savaş Dönemi’nin iki kutuplu politikası olarak 

belirlenmiştir. Zira bu dönemde “biz ve onlar” algısı oluşturulmuş ve dar kapsamlı olarak 

tanımlanan güvenlik konularına odaklanılmıştır.39 Küresel sağlık riskleri gibi tehditler ise 

çok daha sonra gündeme gelmiştir. Genel kanı, Uluslararası İlişkiler'in küresel sağlığa 

olan ilgisinin dışsal gelişmelerden dolayı ortaya çıktığı yönündedir. Zira yeni politik 

                                                            
37Colin McInnes ve Kelley Lee, Global Health and International Relations, Cambridge, Polity Press, 

2012, s.28.  
38McInnes ve Lee, 2012, a.g.e. , s.31. 
39Ibid. , s. 30. 
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tepkiler gerektiren küreselleşmiş bir çevrede yeni risklerin ortaya çıkması, küresel sağlık 

konusuna olan ilgiyi artırmıştır.  

 

Küresel sağlığın Sağlık Bilimleri altında ele alınmakla birlikte aynı zamanda disiplinler 

arası işbirliği gerektiren bir alan olması sebebiyle zamanla Uluslararası İlişkiler Disiplini 

içerisinde de önem kazanmıştır. Zamanla yalnızca devletin değil, insan güvenliğinin de 

önemsenmesi ve güvenliğe olan bakış açısının çevre, iklim değişikliği, göç, uluslararası 

suç gibi unsurlarla genişlemesi; Uluslararası İlişkiler’de ulusal ve uluslararası güvenlik 

anlayışlarını da değiştirmeye başlamıştır. Aynı zamanda, küreselleşmenin dünya 

siyasetini nasıl etkilediğine ilişkin bir farkındalık vurgulanmaya başlanmıştır. Devletlerin 

etkileşim hızının ve yoğunluğunun artması ve artmaya devam ediyor olması, dünya 

siyasetinde bir değişiklik yaratmaya başlamıştır. Devletlerin bazen çok da kontrol 

edemedikleri trendlere ve gelişmelere maruz kaldıkları görülmüştür.40 Küresel sağlık 

kavramının Uluslararası İlişkiler Disiplini içerisinde önem kazanmasında temel olarak iki 

etken rol oynamaktadır. Sağlık sorunlarının farklı ülkelerde ve bölgelerde hızlı bir şekilde 

yayılarak kamu sağlığını olumsuz etkilemesi, sosyal, ekonomik ve güvenliğe ilişkin 

problemler yaratması ve günümüzdeki sağlık problemleri ile baş edebilmek için küresel 

çapta girişimlerin gerekli olması. Bu bağlamda sağlık, Uluslararası İlişkiler akademik 

gündeminin bir parçası haline gelmiş, dış politikada ve güvenlik politikalarında da ön 

plana çıkmaya başlamıştır. Zira günümüzde devletlerin küresel sağlıkla ilgilenmelerinin 

en önemli sebeplerinden biri güvenliktir. Sağlık  küresel güvenliği de etkilediği için, 

uluslararası işbirliğini gerekli kılmaktadır. Hastalık yaratmak için tasarlanan biyolojik 

terör saldırıları riskinin olması ve salgın hastalıkların, ülkelerin altyapısını 

zayıflatabilmekte, siyasi istikrarsızlığa ve huzursuzluğa neden olabilmesi konunun 

önemini ortaya koymaktadır. Nitekim 1990 yılında Joseph S. Nye, dış politikada askeri 

                                                            
40McInnes ve Lee, 2012, a.g.e., s. 30. 
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güç, nüfus, coğrafya ve doğal kaynaklar gibi geleneksel güç tedbirlerinden 

uzaklaşıldığını; kültür, değerler ve kurumlar, işbirliği gibi yumuşak güç unsurlarının 

giderek daha önemli hale geldiğini savunmuştur. Bu sebeple geleneksel güç ve yumuşak 

gücün birlikte, akıllı güç olarak kullanılması gerektiğini öne sürmüştür.41 

 

Günümüzde artan sayıda akademisyen, diplomat ve yetkili, sağlığın uluslararası 

gündemde belirgin bir yere sahip olduğunu anlamıştır. Küresel sağlık konusu da, 

dünyanın her yerindeki akademik araştırma ve politika girişimlerine yansıyan ve en hızlı 

büyüyen alanlar arasında yerini almıştır. 

 

1.3. Küresel Sağlık Diplomasisi Kavramı ve Tanımsal Uzlaşmazlık  

 

Küresel sağlık son zamanlarda sıkça kullanılan bir kavram haline gelmiştir, ancak halen 

daha üzerinde uzlaşılan ve uluslararası alanda kabul edilen bir tanımı yapılamamıştır. 

DSÖ’nün internet sitesinde yer alan küreselleşme, ticaret ve sağlık kavramlarının 

tanımlandığı 103 kelimeden oluşan sözlükte bile, küresel sağlık kavramına ait bir tanım 

bulunmamaktadır.42 Küresel sağlık kavramının üzerinde uzlaşılan ortak bir tanımının 

bulunmaması sorunu, Küresel Sağlık Üniversiteleri Konsorsiyumu’nuın 2009 yılında The 

Lancet isimli İngiliz tıp dergisinde yayınladıkları bir makaleye dahi konu olmuştur. Bu 

makalede küresel sağlık kavramının, halk sağlığı ve uluslararası sağlık kavramlarından 

türediği ileri sürülmekte ve küresel sağlık; önleme, tedavi ve bakımı da kapsayan 

disiplinlerarası bir alan olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca küresel sağlık konusunda ortak 

bir tanımın kabulü hususunda çağrıda bulunulmakta ve ortak bir tanımın olmadığı yerde 

ortak bir anlayışın, hedeflerin ve hedeflere ilerlemek için gereken adımların 

                                                            
41Joseph S. Nye, Bound to Lead: the Changing Nature of American Power, New York, Basic Books, 

1990, s.95. 
42Bkz. DSÖ Kavramlar Sözlüğü, http://www.who.int/trade/glossary/en/#G , Erişim Tarihi: 25.02.2016.  
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belirlenemeyeceği ifade edilmektedir.43 Maalesef makalenin yayınlandığı 2009 yılından 

günümüze kadar halen bir uzlaşma sağlanamamıştır. 

 

Küresel sağlık kavramının tanımında bile bir uzlaşı sağlanamazken, Küresel Sağlık 

Diplomasisi kavramında daha çok görüş ayrılığı olacağı apaçık ortadadır. Uluslararası 

İlişkiler uzmanları, dış politika ve diplomasi arasında ayrım yapmaktadır. Dış politika bir 

devletin bir başka devletle olan ilişkilerinin özü, amacı ve tutumları, diplomasi ise dış 

politikayı yürürlüğe koymak için kullanılan araçlardan biri olarak 

tanımlanabilmektedir.44 En nihayetinde devletler dış politika önceliklerini diplomasi 

yoluyla savunmaktadır. Bu sebeple diplomasi, özünde politik bir faaliyettir. Bunun yanı 

sıra diplomasinin yürütülmekte olduğu ortam değiştikçe, diplomasinin sistemi ve 

yöntemleri de değişerek, yeni uluslararası düzene ve uluslararası yönetişim yapılarına 

göre uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Sağlık ve çevre gibi küresel sorunların yanı sıra 

küresel karşılıklı bağımlılık konusunda giderek artan farkındalık, diplomasinin özünü de 

değiştirmiştir.45 

 

"Tıbbi Diplomasi" kavramı ise Peter Bourne tarafından 1978’de ortaya atılmıştır. Bourne 

sağlık ve tıbbın uluslararası ilişkileri iyileştirmek için üstlenebilecekleri aracılık rolünün, 

ABD tarafından yeterince keşfedilmediğini öne sürmüş ve özellikle sağlık gibi belli başlı 

insani sorunların diyalog için bir temel ve diplomatik bariyerler için ise köprü 

oluşturabilecek nitelikte olduğunu savunmuştur.46 Bu kavram son yıllarda, bu alanda 

yapılan çalışmalar sayesinde geliştirilerek olgunlaşmış, böylece politika yapıcılar ve 

                                                            
43Jeffrey P. Koplan, et al, “Towards a Common Definition of Global Health”, The Lancet Journal,  Cilt: 

373, No: 9679, 2009, s.1993–1995. 
44Kelley Lee ve Richard Smith, “What is ‘Global Health Diplomacy’? A Conceptual Review”, Global 

Health Governance, Cilt 5, Sayı:1, 2011, s.1-12. 
45Novotny, Kickbusch ve Told, a.g.e., s.6. 
46 Peter G. Bourne, “A Partnership for International Health Care”, Public Health Reports, Cilt: 93, Sayı:2, 

1978, s.114–123. 
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araştırmacılar Küresel Sağlık Diplomasisi kavramına aşina hale gelmişlerdir.47 2009 

yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul edilen 63/33 sayılı karar ile Küresel 

Sağlık Diplomasisi yeni bir kavram olarak kabul edilmiş; 64/108, 65/95 ve 66/115 sayılı 

kararlar ile de tekrar teyit edilmiştir. Bu kararların tümü ile dış politika ve küresel sağlık 

arasındaki güçlü bağ tanınmıştır.48 DSÖ’nün tanımına göre Küresel Sağlık Diplomasisi; 

Halk Sağlığı, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Hukuk ve İktisat disiplinlerini bir araya 

getirmekte ve sağlık için küresel siyasi ortamı şekillendiren ve yöneten müzakerelere 

odaklanmaktadır.49 Kickbusch, Silberschmidt ve Buss da Küresel Sağlık Diplomasisi’ni 

sağlığın küresel politika ortamını yöneten ve şekillendiren, çok düzeyli müzakereler 

olarak tanımlamışlardır.50 

 

Her ne kadar tanımsal bir uzlaşı sağlanamamış olsa da, yapılan tanımlarda bazı ortak 

unsurlar dikkat çekmektedir. Birincisi, Küresel Sağlık Diplomasisi uluslararası sağlık 

yardımı ve uluslararası siyasi ilişkiler arasındaki ara yüzde meydana gelmektedir. 

İkincisi, çoğu tanım müzakerelerin Küresel Sağlık Diplomasisi'nin merkezinde olduğunu 

vurgulamaktadır. Üçüncü olarak, çok seviyeli müzakerelerin varlığı ve çeşitli aktörlerin 

katılımı kabul görmektedir. Görüşlerin farklılaştığı durumlar tanımın normatif boyutları 

konusundadır. Küresel Sağlık Diplomasisi'nin dış politika hedeflerine mi, yoksa küresel 

sağlık hedeflerine mi hizmet etmeyi amaçladığı veya her ikisine de hizmet edip 

edemeyeceği hususunda fikir birliği bulunmamaktadır.51 

                                                            
47Rebecca Katz, et al, “Defining Health Diplomacy: Changing Demands in the Era of Globalization”, The 

Milbank Quarterly, Cilt: 89, Sayı:3, 2011, s. 503–523. 
48Novotny, Kickbusch ve Told, 2013, a.g.e., s.1. 
49DSÖ Resmi İnternet Sayfası, http://www.who.int/trade/diplomacy/en/, Erişim Tarihi: 11.07.2016. 

50Ilona Kickbusch, et al, “Global Health Diplomacy: The Need for New Perspectives, Strategic Approaches 

and Skills in Global Health”, Bulletin of the World Health Organization, Sayı: 85, No:3, 2007, s.161-

244. 
51Manuel Manrique Gil, “Global health diplomacy: health promotion and smart power”, IS Global 

Seminer Bildirisi, s.2, 

https://www.isglobal.org/documents/10179/25254/Global+health+diplomacy/5842efd2-f04a-4dbf-ae32-

77ff32b0eed0, Erişim Tarihi: 18.01.2017. 
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Tanımsal uzlaşmazlık ve kavram karmaşasına rağmen Küresel Sağlık Diplomasisi, birçok 

önemli ülkedeki dış politika gündeminde "yumuşak güç" ve "akıllı güç" olarak daha 

belirgin ve önemli bir yere kavuşmuştur. Küresel sağlık alanında birçok çalışma yapan 

Kickbusch ve Kökény, 2013 yılında yayınladıkları bir makalede Küresel Sağlık 

Diplomasisi’nin son yıllarda yükselişe geçmesine ilişkin dört temel sebep tespit 

etmişlerdir:52 

1) Dışişleri Bakanları sağlık konusunun yumuşak güç, güvenlik politikaları, ticaret 

anlaşmaları, çevre ve kalkınma politikaları ile ilişkili olmasından dolayı, konuyla çok 

daha ilgili hale gelmişlerdir, 

2) Sağlık Diplomasisi’nin alanı genişlemeye başlamıştır ve DSÖ haricinde yeni 

aktörler de sağlık diplomatlığı yapmaya başlamıştır. Örneğin BM, G8, G20, BRICS, AB 

ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nda sağlık konusu; zirve diplomasisinin bir parçası haline 

gelmiştir.  

3) Küreselleşme, yeni donör-alıcı ilişkileri, yeni sağlık ittifakı türleri, düşük ve orta 

gelirli ülkeler arasındaki işbirliğindeki artış; Sağlık Diplomasisine olan ihtiyacı 

artırmıştır. 

4) Yetkin sağlık diplomatlarına olan ihtiyaç artmıştır. Sağlık için gidiş-geliş 

yapılarak yürütülen müzakereler artık yeterli olmamaya başlamıştır. Farklı mekânlarda 

gerçekleşen sağlık müzakereleri, pek çok düzeyde yönetim ile etkileşimi ve iç ve dış 

politika arasında yeni bir ara yüz ihtiyacı oluşturmuştur. Zira ülkelerin ve diğer ilgili 

aktörlerin temsilcileri düzenli olarak Cenevre, New York, Brüksel ve Addis Ababa’da 

müzakerelere katılmaktadır. 

 

                                                            
52Ilona Kickbusch ve Mihály Kökény, “Global health diplomacy: five years on”, Bulletin of the World 

Health Organization, Cilt: 91, Sayı: 3, 2013, s.157-206. 
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Bu tür sebeplerle hükümetlerin, küresel sağlık alanında faaliyet gösteren birçok kurumsal 

aktörle daha yakın çalışması gerekmiştir. Yapılacak ortak girişimlerin ne olacağı 

konusunda yürütülecek müzakereler ve kurumsal düzenlemeler diplomasinin konusu 

olduğu için de Küresel Sağlık Diplomasisi ortaya çıkmıştır. Ancak Küresel Sağlık 

Diplomasisi alanında literatür yeni gelişmektedir ve henüz Küresel Sağlık Diplomasisi’ni 

açıklayan herhangi bir teorik temel bulunmamaktadır. Walt ve diğer yazarların 2008 

yılında sağlık politikası analizi için yaptıkları literatür incelemesi, bu alanda yapılan 

analizleri desteklemek için ilgili teorilere düzenli olarak başvurulmadığını göstermiştir.53 

Politika değişiklikleri için birtakım teoriler bulunsa da, yapılan analizlerde bunların 

kullanılmadığı gözlemlenmiştir. Bu bulgu, Küresel Sağlık Diplomasisi’ni araştıran 

literatür için de geçerli kabul edilmektedir. Yapılan analizlerin teorik dayanaktan yoksun 

olması, Küresel Sağlık Diplomasisi literatürünün nispeten parçalanmış olması ve kilit 

araştırma sorunları veya soruları etrafında net bir şekilde yapılandırılmamış olması 

anlamına gelmektedir.54 Bu sebeple yapılan akademik çalışmalarda, farklı odak noktaları 

ve bakış açıları göze çarpmaktadır. Mevcut Küresel Sağlık Diplomasisi literatürünün 

büyük kısmı, dış politikayı ilerletmenin bir aracı olarak küresel sağlığın kullanımını 

savunmaktadır ve oldukça normatiftir. Bir diğer bakış açısı, dış politika yoluyla sağlık 

hedeflerinin gerçekleştirilebileceğini savunmaktır. Üçüncü bir bakış açısı ise, sağlıkla 

ilgili anlaşmalar ve müzakereler için diplomatların beceri ve tecrübelerinden nasıl 

yararlanılacağı konusuna odaklanmaktadır. Resmi olarak BM’nin sağlık alanındaki 

uzman kuruluşu olan DSÖ, sağlık konuları ile ilgili uluslararası müzakerelerin 

platformudur, ancak günümüzdeki uygulamada diplomatik ortam çok daha zengin ve 

kapsamlıdır.55 

 

                                                            
53Blouin, Molenaar ve Pearcey, a.g.m., s.5. 
54Ibid, idem. 
55Lee ve Smith, 2011, a.g.m.,  s. 1-12. 
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Uygulamada bakıldığında Küresel Sağlık Diplomasisi geniş bir faaliyet ve aktör 

kümesinden oluşmaktadır. Örneğin sağlık ataşeleri olarak bilinen, küçük ama büyüyen 

bir diplomat kadrosu, hükümetlerin kamu sağlığı ve dış politika hedefleri arasında köprü 

kurmak için diplomasi ve devlet araçlarını kullanarak, Küresel Sağlık Diplomasisi’nin 

uygulayıcıları arasında yer almaktadır.56 Sağlık ataşesi, yabancı ülke veya ülkelerin 

sağlıkla ilgili bilgilerini toplayan, analiz eden ve halk sağlığı ile dış ilişkiler paydaşları 

arasında kritik bağlantılar sağlayan bir diplomat olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde, 

stratejik önem taşıyan ülkelerdeki büyükelçiliklerde çalışmak üzere sağlık ataşeleri 

atayan ülkelerin sayısı giderek artmaktadır. 

 

Küresel Sağlık Diplomasisi’nin güncel problemlerini bulaşıcı olmayan hastalıklar, 

antimikrobiyal direnç, sağlığa ilişkin veriler, sivil toplum aktörlerini de diplomasiye dahil 

etme ve sağlık yardımları olarak 5 ana başlık altında tasnif etmek mümkündür. Küresel 

Sağlık Diplomasisi konusunda belirleyici olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler 

ticari, ekonomik, politik, çevresel olabileceği gibi kalkınma veya güvenlikle de ilişkili 

olabilmektedir. Novotny, Kickbusch ve Told, 21.yüzyıl Küresel Sağlık Diplomasisi’ni 

ele alan kitaplarında, Küresel Sağlık Diplomasisi iyi yürütülebilirse aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılabileceğini savunmuşlardır:57 

 Taraf olan ülkelerin her birinde ve tümünde, daha iyi sağlık güvenliği koşulları ve 

nüfus sağlığı sonuçları ortaya çıkacak ve daha iyi bir küresel sağlık durumuna 

erişilebilecektir, 

 Devletler arasındaki ilişkileri geliştirilecek ve sağlığın iyileştirilmesi için birlikte 

çalışacak geniş bir aktör birliği bağlılığı oluşacaktır, 

                                                            
56Matthew Brown et al., “Bridging Public Health and Foreign Affairs: The Tradecraft of Global Health 

Diplomacy and the Role of Health Attachés,” Science & Diplomacy, Cilt:3, No:3, 2014, 

http://www.sciencediplomacy.org/files/bridging_public_health_and_foreign_affairs_science__diplomacy.

pdf, Erişim Tarihi: 18.01.2017. 
57Novotny, Kickbusch ve Told, 2013, a.g.e. , s.11. 
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 Adil sayılabilecek, yoksulluğu azaltma ve eşitlik kazandırma hedeflerini 

destekleyen sonuçların ortaya çıkması mümkün olacaktır. 

 

Özetle, Küresel Sağlık Diplomasisi insanları bir araya getiren ortak çıkar ve değerleri 

geliştirmeye imkân tanımakta, böylece bir sonraki nesil için daha güvenli bir dünya miras 

bırakma ihtimalini artırmaktadır.58 Bu çalışmada, DSÖ’nün Küresel Sağlık 

Diplomasisi’ndeki rolüne değinilecek ve bireysel olarak Küresel Sağlık Diplomasisi 

yürüten ülke örneği olarak Küba’ya yer verilecektir. 

 

1.4. İşlevselcilik Işığında Küresel Sağlık Diplomasisi 

 

Milletler Cemiyeti’nin uluslararası krizlerle başa çıkamaması ve başarısız olması, 

1930'ların sonlarında birçok Uluslararası İlişkiler akademisyeninin dünya siyasetine yeni 

bir yaklaşım getirilmesi gerektiğini düşünmeye sevk etmiştir. Ayrıca, 1929 dünya 

ekonomik krizinin ardından Uluslararası İlişkiler’in finansal ve ekonomik yönlerine de 

daha fazla önem atfedilmeye başlanmıştır. Bir süre sonra uluslararası meselelere ilişkin 

tartışmalar; toplumsal, ekonomik ve politik alanlar da göz önünde bulundurularak, daha 

geniş bir bakış açısı ile ele alınmaya başlanmıştır. Bu sebeple savaş sonrası dönemde 

ulusal ve uluslararası alanlarda, ekonomik ve sosyal çıkarlar arasındaki denge gözetilerek, 

barışçıl bir dünya düzeni için yeni vizyonlar geliştirilmiştir. Ancak devletler ve yeni 

uluslararası düzen arasındaki ilişkinin nasıl olacağı sorusu tartışmaya açılmıştır.59 

 

                                                            
58William H. Frist, ”Medicine as a Currency for Peace Through Global Health Diplomacy”, Yale Law & 

Policy Review, Cilt: 26, Sayı: 209, 2007, s.209-229. 
59Or Rosenboim, “From the Private to the Public and Back Again: The International Thought of  David 

Mitrany, 1940-1949”, Les Cahiers Européens de Sciences Po., No: 02, 2013, 

https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/sites/sciencespo.fr.centre-etudes-

europeennes/files/02_2013%20from-the-private-to-the-public-and-back-again-the-international-thought-

of-david-mitrany-1940-1949.pdf , Erişim Tarihi: 10.01.2017. 
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Geçmişte olduğu gibi günümüz dünya düzeninde de en önemli uluslararası aktör,  halen 

devlettir. Ancak devlet dışı aktörler de zamanla uluslararası sistemde önem kazanmıştır.  

Gerek iki taraflı, gerekse çok taraflı karşılıklı bağımlılık; kendini her geçen gün daha fazla 

hissettirmektedir. Yaşanan bölgesel sorunlar veya ekonomik krizlerin küresel çapta etkiye 

sahip olması, karşılıklı bağımlılığın en önemli göstergesi olarak ele alınmaktadır.60 

Karşılıklı bağımlılık gibi faktörler, devletleri bütünleşmeye itmiş ve bu çabalar 

neticesinde uluslararası örgütler oluşmuştur. Küreselleşen dünyamızdaki yeni sistemde, 

birçok bölgesel ve küresel örgüt faaliyet göstermektedir. 

 

Uluslararası İlişkiler’de devletlerarası işbirliği ve bütünleşme konusu, özellikle İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında, barışın sağlanabilmesi ve korunabilmesi düşüncesi ile 

entellektüellerin üzerinde çalıştıkları ve teoriler geliştirdikleri bir alan olmuştur. Bu 

dönemde bütünleşmenin sebeplerini, nasıl gerçekleştiğini ve önemini açıklamaya çalışan 

yeni teoriler oluşmuştur. Bütünleşme teorileri, temel olarak uluslarüstü yönetimin nasıl 

ve neden geliştiğini açıklamaya çalışmaktadır. İşlevselcilik de bu bütünleşme teorileri 

altında ele alınmaktadır. Uluslararası bütünleşme alanında ilk örnekler İşlevselcilik 

yaklaşımı çerçevesinde, teknik ihtiyaçların zorlayıcılığı altında ortaya çıkmıştır. Bu 

örnekler uluslararası alanda işbirliği imkânlarının hızla gelişiminin pratikteki yansıması 

olmuştur. İşlevselcilik Brittanica Ansikopledisi’nde bilimsel, insani, sosyal ve ekonomik 

alanlarda uluslararası işbirliğini savunan; uluslararası örgütlerin oluşumuna dair bir 

yaklaşım olarak tanımlanmıştır.61 Bir uluslararası bütünleşme yaklaşımı olarak 

İşlevselcilik, yönetişim düzenlemelerinin insanların ve devletlerin temel veya işlevsel 

                                                            
60Tayyar Arı ve Elif Toprak, Uluslararası İlişkiler Kuramları–II (3.Baskı), Eskişehir, Anadolu 

Üniversitesi Basımevi, 2014, s.4. 
61Encyclopædia Britannica İnternet Sitesi, 2016, Functionalism, 

http://global.britannica.com/topic/functionalism-international-organizations, Erişim Tarihi: 15.06.2016. 
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ihtiyaçlarından kaynaklandığı inancına dayanmaktadır. Bu sebeple İşlevselcilik 

yaklaşımı, birçok hükümetlerarası kuruluşun çıkış noktasını ve gelişimini açıklamaktadır. 

 

İşlevselciler uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğinin, siyasi işbirliği ve savaşların 

önlenmesi için bir önkoşul olduğu görüşündedirler.62 İşlevselcilik bu sebeple işlevlerine 

göre düzenlenen uluslararası örgütlerin, teknik ve ekonomik sorunların çözümünde, 

barışın, refahın ve sosyal hizmetlerin sağlanmasında ulus devletlerden daha başarılı 

olacakları varsayımı üzerinde durmaktadır. Ulus devletlerin kendi çıkarlarını motive edici 

bir faktör olarak gören Realist kuramcıların aksine İşlevselciler, devlet egemenliğinin 

aşınması, bilginin artan önemi ve dolayısıyla politika üretme sürecinde bilim adamları ve 

uzmanların ağırlığıyla tetiklenen küresel bütünleşme sürecinde, devletlerin paylaştığı 

ortak çıkarlara ve ihtiyaçlara odaklanmaktadır.63 

 

İşlevselcilik, 1940’lı yıllarda David Mitrany tarafından geliştirilmiştir. Ancak, 

Ashworth'ün de belirttiği gibi, o dönemde belirli ihtiyaçları karşılamak için belirli 

işlevlerle kurulan kuruluşlar ve bu kuruluşlardan oluşan politik hükümet fikri pek yeni 

değildir. Bu fikir, Hobrat ve Laski gibi Mitrany’nin İngiltere'deki London School of 

Economics'te ders aldığı bazı akademisyenler tarafından daha önce öne sürülmüş, hatta 

uluslararası alanda da uygulanmıştır.64 Mitrany, İşlevselcilik’le ilgili fikirlerinin nasıl 

ortaya çıktığını ele alan anı kitabında, London School of Economics'te öğrenim gördüğü 

yıllarda ders aldığı Leonard T. Hobhouse ve Graham Wallas’ın ilham kaynağı olduğunu 

teyit etmiştir.65 Bunun yanı sıra Mary Parker Follett, Leonard Woolf ve G.D.H. Cole da 

                                                            
62Margaret P. Karns ve Karen A Mingst, International Organizations: The Politics and Processes of 

Global Governance (2nd edition), Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2009, s.40. 
63Ben Rosamond, Theories of European Integration, New York, St. Martin's Press, 2000, s.51-73. 
64Rosenboim, 2013, a.g.m. , s.9. 
65David Mitrany, The Functional Theory of Politics, London, Martin Robertson, 1975, s.3-46. 
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işlevsel öğeler içeren uluslararası örgüt kuramları öne sürmüşlerdir. Ancak bu 

entellektüellere göre Mitrany daha çok ün kazanmıştır. 

 

Mitrany'nin işlevselciliği, dünya siyaseti üzerine bir dizi gözlemden ortaya çıkmıştır. 

Uluslararası İlişkiler’deki “büyük kuramlara” alternatif üreterek acil sorunlara etkili 

çözüm arayışına giren Mitrany, İkinci Dünya Savaşı sonrasında evrensel işbirliği 

kurumlarının arka arkaya kurulmasını izlemiş, fakat gerçek bir barış ortamının 

yaratılması için daha homojen ve daha bütünleşmiş (entegre) bir uluslararası sistem 

yaratılması gerektiğine inanmıştır.66 Mitrany’ye göre işlevsel bütünleşme, dünya barışını 

sağlamak için bir araçtır. Zira bu yaklaşıma göre siyasi olmayan, teknik olan alanlarda 

işbirliğine dayanan uluslararası bütünleşme geliştikçe, uluslararası barış olasılığı da 

artmaktadır. 

 

Mitrany, Uluslararası İlişkiler Disiplinine "İşlevselcilik" yaklaşımı ile önemli bir katkıda 

bulunmuştur. Mitrany, genel olarak uluslararası ilişkilerin incelenmesine ve özel olarak 

bütünleşme konularına liberal, faydacı bir yaklaşım benimsemiştir.67Ancak İşlevselcilik 

yaklaşımını katı Sosyal Bilimler anlamında incelediğimizde, tam anlamıyla bir teori 

olarak değerlendirmek mümkün değildir. Hatta Mitrany kendisi de 1948 yılında ele aldığı 

“The functional approach to World organization” başlıklı makalesinde kendisinin bir 

teoriyi temsil etmediğini, bir kaygıyı temsil ettiğini ifade etmiştir.68 

 

Eserlerinin çoğunu iki savaş arası dönemde ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında yazan 

Mitrany, 1943’te yayınlanan “A Working Peace System” adlı eserinde, İşlevselciliğin 

                                                            
66Rıdvan Karluk ve Betül Dural, Avrupa Birliği, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2012, s.79. 
67Martin Griffiths, Fifty Key Thinkers in International Relations, Abingdon, Routledge, 1999, s.191-

192. 
68David Mitrany, “The functional approach to World organization”, International Affairs, Cilt: 24, Sayı: 

3, 1948, s. 350–363, https://www.lsu.edu/faculty/lray2/teaching/7971_1s2009/mitrany1948.pdf , Erişim 

Tarihi: 10.01.2017. 
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temel iddialarını ortaya koymuştur. Eserde ulusötesi bağların, uluslararası bütünleşme 

üzerindeki etkisi incelenmiş ve uluslararası örgütler de bu çerçevede analiz edilmiştir.69 

Mitrany bu eserinde dünyadaki savaşların temel nedeninin ekonomik ve siyasal 

istikrarsızlıklar olduğunu tespit etmiş ve barışın tesis edilmesi için ekonomik ve sosyal 

refahın mutlaka sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Uluslararası ticaretin gelişmesiyle 

uluslararası işbirliğinin güçleneceğini ve böylece uluslararası örgütlerin ortaya çıkacağını 

öngörmüştür. Mitrany işbirliğininin öncelikle karşılıklı olarak uygun olan teknik 

alanlarda oluşturulacağını, bu işbirliğinin başarılı olduktan sonra devletlerin karşıklı 

avantajlar elde edebilecekleri ve diğer işlevsel alanlara da sıçrayacağını iddia 

etmektedir.70 

 

Mitrany işlevsel örgütlenmeyi herhangi bir ideolojik akımdan veya toprak sınırından 

muaf görmüştür.71 Ancak önerdiği uluslararası düzenden bahsederken, devlet ve 

egemenlik gibi konulara çok az değinmiştir. Temel olarak egemen ulus devletlerin 

anayasal ve yasal yollarla çözülmesi yerine, işlevsel sistemde özel ve kamusal alanlar 

arasında daha yakın bir etkileşim olacağını öngörmüştür. Yani devletin bazı işlevlerinin, 

uluslararası bir ekonomik ve sosyal kurumlar ağı tarafından tamamlanacağı bir düzenden 

bahsetmektedir. Bu kurumlar ise barış ve güvenlik gibi teorik hedeflerin değil, ulaşım 

veya kambiyo gibi pratik ihtiyaçların bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür ancak 

uluslararası işbirliği ile çözülebilecek ihtiyaçlar, uluslararası kurumları yaratacak, bu 

kurumlar da o alandaki ihtiyaçlardan doğan görevleri yerine getirecektir.  Zaten Mitrany 

“A Working Peace System” isimli eserinde zamanımızın asıl sorunun ulusları barış 

                                                            
69Çınar Özen ve Özgür Tonus, Uluslararası Örgütler, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2013, 

s.10. 
70Mitrany, 1948, a.g.m., s. 350–363 
71Lucian M. Ashworth, “A New Politics For A Global Age: David Mitrany’s A Working Peace System”, 

Classics of International Relations: Essays in Criticism and Appreciation, Abingdon, Routlegde, 2013, 
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içerisinde birbirinden uzak tutmak değil, onları aktif ve bir arada tutmak olduğu 

vurgulamıştır.72 

 

Bunun yanı sıra Mitrany, ihtiyaç veya işlevlerden bahsederken tam olarak neyi 

kastettiğini hiçbir eserinde açıkça tanımlamamıştır. Çünkü işlevlerin spesifik ve koşullu 

ihtiyaçlara cevap olduğunu düşündüğünü ve ele alınması gereken spesifik ihtiyaçların 

önceden bilinemediğini ifade etmiş, bu nedenle ilgili kurumları işlevsel bir sistemde 

özetleme gereği duymamıştır.73 

 

Ancak bu tür belirsizlikler Mitrany’nin vizyonunu teorik açıdan zayıflatmış ve pek çok 

yoruma duyarlı hale getirmiştir. Her ne kadar Mitrany, bütünleşme alanında çalışma 

yapanlara hem pratik hem de teorik olarak esin kaynağı olmuşsa da eserleri bazı ciddi 

eleştirilere maruz kalmıştır. Bu sebeple çalışmalarını Mitrany’nin fikirleri üzerine inşa 

eden araştırmacılar, Mitrany’nin yaklaşımındaki zaaflara cevap vermek zorunda 

kalmışlardır. 

 

Eleştiriye hedef olan bir diğer husus, İşlevselci yaklaşımda teknik ve politik olan arasında 

bir ayrım yapılıp, daha sonra politik olanın teknik olana tabi olacağını iddia etmek 

olmuştur. Mitrany’nin bu fikri oldukça naif karşılanmıştır. Kendisini eleştirenler, 

hükümetler tarafından alınan tüm kararların politik olduğunu ifade ederek, işlevselci 

yaklaşımın özgünlüğünü ve tekliğini vurgulamak için böyle yapay bir ayrım yapmanın 

yanlış olduğunu iddia etmişlerdir.74 Bir diğer eleştiri, Mitrany’nin herhangi bir siyasi 

partinin partizanı olmamasına rağmen, açıkça ilerici, liberal ve endüstriyel modernitenin 

destekçisi olmasıdır. Bu da işlevselciliğin uluslararası bütünleşmeyi evrensel, “siyasal 

                                                            
72David Mitrany, A Working Peace System, Chicago, Quadrangle Books, 1966, s. 19-34. 
73Rosenboim, a.g.m., s.15. 
74Griffiths, a.g.e., s.192. 
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olmayan” bir yaklaşım olarak sunma girişiminde sorunlara neden olmuştur. Bu nedenle 

işlevselciliğin esasları, dünyada işlevselciliğin refahçı değerleri teşvik ettiğini iddia eden 

bölümlerle sınırlı kalmasına sebep olabilmektedir. Bunun yanı, sıra teknik alanlarda 

işbirliğinin diğer alanlara da sirayet edeceğine ilişkin varsayımın fazlaca iyimser 

olduğunu düşünen yazarlar da vardır.75 

 

Tüm bu eleştirilere rağmen İşlevselcilik yaklaşımın esnekliği, zaman zaman avantaj 

sağlamaktadır ve İşlevselci yaklaşım günümüz küresel dünyasındaki birçok işbirliğini 

açıklamak için bir çerçeve sunmaktadır. Mitrany liderliğindeki İşlevselciler, dünya 

siyasetinin refah ve zenginlik boyutunun, insanları devlet sınırlarının ötesinde de 

birleştirebileceğini savunmuşlardır. Refah ve zenginlik boyutunun en temel unsurlarından 

biri de sağlık olarak görülmektedir, bu sebeple sağlık Mitrany’nin tanımladığı teknik 

işlevsel alanlardan biridir. 

 

İşlevsel uluslararası örgütlere, BM ihtisas kuruluşları örnek olarak gösterilebilmektedir. 

DSÖ ise küresel sağlık teknik alanında oluşmuş bir uluslararası örgüt olarak faaliyet 

göstermektedir. DSÖ’nün kuruluşu ve faaliyetleri incelendiğinde, işlevsel bir işbirliği 

olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısı ile küresel sağlık alanında yapılan bütünleşmeler 

İşlevselcilik yaklaşımı çerçevesinde anlam kazanmaktadır. Ayrıca İşlevselciler de 

DSÖ’nün, uluslararası sağlık işbirliğinin desteklenmesi yoluyla, barış ve güvenliği tesis 

edecek kuruluşlardan biri olarak hizmet edeceğine inanmaktadırlar.76 

 

Ancak her ne kadar İşlevselcilik yaklaşımı sağlık alanında ortaya çıkan işbirliği ve bu 

teknik alandaki örgütlenme ihtiyacını açıklamakta olsa da, günümüz koşullarında küresel 
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sağlık konusunda ortaya çıkan işbirliğini tam olarak açıklamakta yetersiz kalmaktadır. 

Zira savunulanın aksine ulus devletlerin egemenlikleri zaman içerisinde zayıflamamış, 

ülkeler kendi dış politikalarının gündemine küresel sağlık konusunu da dahil ederek 

bireysel çabalarına devam etmişlerdir. Bu sebeple İşlevselcilik yaklaşımının sağlık 

alanında küresel işbirliği ihtiyacından kaynaklı bütünleşmeyi izah etmekte yol gösterici 

olduğu, ancak Küresel Sağlık Diplomasisi alanında yeterli bir teorik çerçeve 

sunamamakta olduğu düşünülmektedir. 

 

1.5. Küresel Yönetişim Işığında Küresel Sağlık Diplomasisi 

 

Küreselleşmenin gittikçe artması ile birlikte, küresel yönetişim alanda teorik çalışmalar 

ve tartışmalar da hız kazanmıştır. Genel olarak küresel etkileşimin artması ve buna bağlı 

olarak küresel yönetişimin gerekliliği konusunda uzlaşma sağlanmıştır. Ancak ne yazık 

ki küresel yönetişimin tam olarak ne olduğu konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. 

Mevcut küresel yönetişim sisteminde, küreselleşmeyi adil bir şekilde yönetmek için 

herhangi bir mekanizma da bulunmamaktadır. Bu bağlamda ortak ve genelgeçer bir tanım 

ve yaklaşımdan bahsetmek mümkün değildir. Ancak bu alanda oluşan literatür 

değerlendirildiğinde, temel çerçeve anlaşılmaktadır. 

 

Küresel yönetişim kavramı, 1990’lardan beri kullanılmaya başlamıştır. Aynı dönemde 

küresel değişim sorunu, kaynakları ve sonuçları da Uluslararası İlişkiler kuramında öne 

çıkan meseleler haline gelmiştir. Ancak küresel değişimi anlamak için daha ayrılmaz ve 

kapsamlı araçlar gerekmektedir. Küresel yönetişim de bu araçlardan biri olarak 

değerlendirilebilir.77 Geniş anlamda yönetişim, ortak hedeflerin peşinde bir topluluk 
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tarafından toplu eylemi teşvik etmek ve toplu çözümler sunmak için benimsenen eylemler 

ve araçlar olarak tanımlanabilir. Yönetişim, bireyler ve gruplar olarak insanların üzerinde 

uzlaştıkları hedefleri gerçekleştirmek için kendilerini organize ettikleri ve birçok yoldan 

oluşan, geniş bir kavramdır.78  

 

Ayrıca Küresel Sağlık Diplomasisi kavramı, genellikle "küresel sağlık yönetişimi" veya 

"küresel sağlık politikası" terimleri ile karıştırılmaktadır. Küresel sağlık politikası, 

diplomasisi ve yönetişimi birlikte kullanıldıklarında durum iyice karmaşık hale 

gelmektedir. Bu faaliyetler çakışmaktadır, ancak her birinin temel özelliklerinin 

tanımlanmasına yardımcı olmak için aralarında ayrım yapılması gerekmektedir. David 

Fidler bu amaç doğrultusunda Uluslararası İlişkiler’deki politika, diplomasi ve yönetişim 

kavramları arasındaki örtüşen ilişkileri, Şekil 1.1.’de gösterildiği gibi ortaya koymuş, 

diplomasiyi de politika ve yönetişim arasında konumlandırmıştır. 

 

Şekil 1.1. Politika, Diplomasi ve Yönetişim İlişkisi 

 

Kaynak: David Fidler, “Navigating the Global Health Terrain: Mapping Global Health Diplomacy”, Asian 

Journal of WTO & International Health Law and Policy, Cilt:6, No:1, 2011, s. 6-7. 
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Şekli açıklamak gerekirse devletler, çıkarları birbirine yeteri kadar yakınlaştığında 

diplomasiyi toplu eylemler ve çözümleri üretmek, yani yönetişim için kullanmaktadır.  

İşlevsel olarak diplomasi, uluslararası ilişkilerdeki aktörlerin iç ve dış politika çıkarlarını 

dile getirmeye zorlamaktadır. Bunun yanı sıra ortak çıkarları yönetişim stratejilerine ve 

mekanizmalarına çevirmek ve sürdürmek için araçlar sağlamaktadır. Yönetişim, 

aktörlerin sorunları diplomatik ve politik olarak nasıl ele aldığı konusunda daha fazla 

tutarlılık, şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlayarak, siyaseti ve diplomasiyi kabul edilen 

kalıplara oturtmaktadır.79 

 

Küresel yönetişim alanında da İşlevsecilik egemen olan bir yaklaşımdır. 1992 yılında 

kurulan BM’nin Küresel Yönetişim Komisyonu'nun 1995 yılında yayınladığı bir raporda 

küresel yönetişim, kamu ve özel kuruluşların ortak işlerini yöneten birçok kişi ve 

kurumun toplamı ve değişen koşullara sürekli olarak gelişen ve yanıt veren, geniş, 

dinamik ve karmaşık bir interaktif karar verme süreci olarak tanımlanmıştır.80 

İşlevselcilik yaklaşımının bu baskınlığı BM’nin küresel yönetişim tanımına da 

yansımıştır.  BM küresel yönetişim tanımı, Mitrany'nin işlevsel yaklaşımının dört 

unsurunu yansıtmaktadır:81 

1. BM'nin küresel yönetişim tanımı, küresel yönetişim süreçlerine katılan bireylerin 

ve kurumların rolü vurgulanmaktadır. 

2. Tanım Mitrany'nin işlevselci yaklaşımının temelinde yatan küresel ortak çıkar 

kavramını içermektedir. BM tanımında belirtilen küresel ortak çıkarlar, Mitrany'nin 

küresel bağımlılık dediği şeyi yansıtmaktadır. 
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3. BM'nin küresel yönetişim tanımı, küresel meselelerini ulusal düzeyde 

yapılabileceğinden çok daha iyi çözümlemek için uluslarüstü yönetişim yapılarının 

oluşturulmasının altını çizmektedir. 

4. Tanımda BM'nin halkların ve kurumların menfaatlerine ilişkin tanımlamaların da 

dâhil edilmesi, yönetişimin ulusötesi bütünleşmesinin bir katalizörü olarak vatandaşların 

ihtiyaçlarına yönelik işlevselci bir odak noktasını bulunmaktadır. 

 

Fidler, küresel sağlık yönetişimini sınır ötesi toplu eylemi gerektiren sağlıkla ilgili 

zorluklarla başa çıkmak için devletler, hükümetler arası örgütler ve devlet dışı aktörler 

tarafından resmi ve gayrı resmi kurumlar, kurallar ve süreçlerin kullanılması olarak 

tanımlamaktadır.82 Küresel yönetişim için yapılan tanımların birçoğu, karşılıklı 

bağımlılık konusunu merkeze koymuştur. En klasik küresel yönetişim tanımlardan biri 

James Rosenau’ya aittir. Kendisi küresel yönetişimi, küresel bir devletin yokluğunda 

karşılıklı bağımlılığın yönetimi için oluşturulan maksatlı düzen olarak tanımlamıştır.83  

 

Küresel yönetişimin ciddi anlamda ortaya çıkışı, 1992 yılında James Rosenau ve Ernst 

Czempiel’in küresel yönetişimi “hükümet olmadan yönetim” (governance without 

government) şeklinde tanımlamaları ile gerçekleşmiştir.84 Sayısız otorite biçimi, resmi ve 

gayri resmi süreçlerin mutlaka resmi bir hükümete bağlı olmaksızın yönetişimi 

kullanabileceği fikrini öne sürmüşlerdir. Üstelik bu tür yetki biçimlerinin ve bunların 

sahip oldukları mekanizmaların, her düzeyde var olduğunu belirtmişlerdir. Bu tanım 

doğrultusunda küresel yönetişim, bir dünya hükümetinin yokluğunda hükümet benzeri 

                                                            
82David Fidler, “The challenges of global health governance”, Council on Foreign Relations 

International Institutions and Global Governance Program Working Paper, 2010,  

https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/2010/05/IIGG_WorkingPaper4_GlobalHealth.pdf, Erişim 

Tarihi: 12.12.2016.. 
83J. Rosenau ve E. O. Czempiel (Ed), Governance Without Government: Order and Change in World 

Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, s.1-29. 
84Thomas G. Weiss ve Rorden Wilkinson, “Global Governance to the Rescue: Saving International 

Relations?”, Global Governance,  No: 20, 2014, s. 19–36. 
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hizmetler ve kamu malları sağlamak için uluslararası sistemdeki kapasite olarak 

düşünülebilir.85 Rosenau, bireylerin politik becerilerinin ve görüşlerinin geniş kapsamlı 

bir yeniden yönlenmesinin etkilerini vurgulamak için küresel yönetişim terimini 

kullanmaktadır. Rosenau’nun küresel yönetişim anlayışı, küresel bir devletin yokluğunda 

karşılıklı bağımlılığın yönetimi için var olan düzendir. Küresel yönetişim, bir amaç 

doğrultusunda küresel düzeyde kurallar, süreçler ve küresel düzeyde işlev gören ve 

faaliyet gösteren kuruluşlardan oluşan bir sistemi ifade etmektedir. Aynı zamanda 

aktörlerin etkileşim kuracakları ve hakkında karar alacakları öncelikler ve yönlerin 

çerçevesini sunmaktadır.86 

 

Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki belirli teorik paradigmalar küresel yönetişimin 

spesifik özelliklerini vurgulasa da, hiçbir paradigma küresel yönetişimin karmaşıklığını 

tek başına açıklayamamaktadır.87 Uluslararası İlişkiler’deki bilimsel literatürün büyük 

kısmı, küresel yönetişimin temelleri ile ilgili tartışmalarla ilgilidir. Son zamanlarda daha 

popüler olmasına rağmen bilimsel tartışmalarda küresel sağlık yönetişimi konusunda 

egemen devletlerin ulusal çıkarları ve uluslararası insan hakları hukukunun ötesine geçen 

yeterli bir teori ortaya atılamamıştır. Bu sebeple, küresel yönetişimin 

kavramsallaştırılması da, Realizm, Kurumsalcılık, Yapılandırmacılık ve Çoğulculuğun 

belirli yönlerinin bir kombinasyonunu gerektirmektedir. 

 

                                                            
85Thomas G. Weiss, D. Conor Seyle ve Kelsey Coolidge, “The Rise of Non-State Actors in Global 

Governance- Opportunities and Limitations”, One Earth Future Foundation Discussion Paper, 2013, 

http://acuns.org/wp-content/uploads/2013/11/gg-weiss.pdf, Erişim Tarihi: 17.01.2017. 
86Ilona Kickbusch ve Martina Marianna Cassar Szabo, “A new governance space for health”, Global 

Health Action, Cilt: 7, Sayı: 23507, 2014, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3402/gha.v7.23507?needAccess=true#aHR0cDovL3d3dy50YW5

kZm9ubGluZS5jb20vZG9pL3BkZi8xMC4zNDAyL2doYS52Ny4yMzUwNz9uZWVkQWNjZXNzPXRy

dWVAQEAw, Erişim Tarihi: 17.01.2017. 
87Victoria Lennox, “Conceptualising Global Governance in International Relations”, E-International 

Relations Students, http://www.e-ir.info/2008/10/03/conceptualising-global-governance-in-international-

relations/ , Erişim Tarihi: 18.02.2017. 
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Küresel yönetişim literatüründe yer bulan bir diğer konu ise, devlet dışı aktörlerin 

önemidir. Krahmann küresel yönetişimi bir taraftan yeni ve artan talepler, diğer taraftan 

da azalan kaynaklar sebebiyle devletlerin sivil toplum aktörleri arasında daha fazla 

işbirliği yapma ihtiyacı olarak ifade etmiştir.88 Rosenau da Soğuk Savaş sonrası dünyada 

kuramsallaşan Uluslararası İlişkiler Disiplininde, uluslararası örgütlenme konusunun 

"aşkın" bir önemi olduğunu savunmaktadır. Uluslararası örgütler küresel yönetişimi 

teşvik etmektedir ve arabuluculuk, anlaşmazlık çözümü, barışın sağlanması, yaptırımların 

uygulanması gibi alanlarda uluslararası siyasette önemli aktörlerdir. Ayrıca küresel sağlık 

politikası gibi uluslararası alanda endişe yaratan çeşitli kilit alanların yönetiminde de 

yardımcı olmaktadırlar. Devletler de uzmanlık, bilgi, zaman ve kaynak gerektiren 

konularda otoritelerini, kurdukları veya katıldıkları bir uluslararası örgüte devretmek 

isteyebilirler.89 Tüm uluslararası örgütler değerlendirildiğinde, BM’nin ve ihtisas 

kuruluşlarının küresel yönetişim alanında lider olduğunu gözlemlemek mümkündür. 

Belki de bunun en önemli sebebi, dünyadaki tüm devletlerin BM’ye üye oluşu olarak 

değerlendirilebilmektedir. BM’nin yan kuruluşları da, normatif ve işlevsel rollerini yerine 

getirirken, çevre, gıda, sağlık gibi alanlarda çeşitli küresel yönetişim faaliyetlerini de 

organize etmektedir. 

 

Son on yılda küresel yönetişimdeki en çarpıcı yeniliklerden bazıları, küresel sağlık 

alanında gerçekleşmiştir.90 Bunun sebebi normal sağlık sorunları ile mücadele haricinde, 

her an yeni salgınlarla karşılaşma riski bulunmasıdır. Bu nedenle sağlık alanında 

uluslararası işbirliği yeterli olmamakta ve küresel işbirliği gerekmektedir. Böylelikle 

                                                            
88Elke Krahmann, “National, regional and global governance: One phenomenon or many?”, Global 

Governance,  Cilt: 9, Sayı: 3, 2003, s. 323–346. 
89Jan Wouters ve Philip De Man, “International Organizations as Law-Makers”, Working Paper, No: 21, 

Leuven Centre for Global Governance Studies, 2009. 

https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/new_series/wp21-30/wp21.pdf, Erişim Tarihi: 

10.01.2017. 
90David Gartner, “21st Century International Institutions”, Proceedings of the Annual Meeting, American 

Society of International Law, Cilt:107, 2013, s. 264-267. 

https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/new_series/wp21-30/wp21.pdf
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sağlık alanında da küresel yönetişim ihtiyacı doğmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda 

karşılaşılan küresel salgınlar da bu ihtiyacı doğrular niteliktedir. 2002-2003 yılları 

arasında Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS), 2000-2008 yıllarında Ebola virüsü, 

2005-2006 yıllarında kuş gribi ve 2008-2010 yıllarında H1N1 virüsü ile karşı karşıya 

kalan dünya, günümüzde de Zika virüsü ile mücadele etmektedir. Bu tür salgınlara ilave 

olarak yıllardır çözüme kavuşturulamayan HIV/AIDS ile birlikte, küresel sağlık 

yönetişimi konusu uluslararası gündemde önemli bir yer edinmiştir. Küresel sağlık 

yönetişiminin en temel amacı, hastalıkların insanlığa olumsuz etkilerini hastalıkları tedavi 

ederek ve küçük salgınların küresel salgın haline gelmelerini önleyerek azaltmaktır. 

 

Kelley Lee ve Adam Kamradt-Scott 2014 yılında yayınladıkları bir makalede son on yılda 

küresel sağlık yönetişimi konusunda yayınlanan literatürde üç temel ontolojik varyasyon 

gözlemlemişlerdir.91 İlk varyasyon, küresel sağlık yönetişiminin kapsamına giren 

kurumsal düzenlemelerin alanının büyük ölçüde değişmekte olmasıdır. Bazı 

araştırmacılar, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS), Uluslararası Sağlık 

Düzenlemeleri gibi halk sağlığını korumak ve geliştirmek için konuyla ilgili spesifik 

anlaşmalara odaklanmaktadır. Diğerleri ise, yeni devlet ve devlet dışı aktörlerin yükselişi 

ve bunların kamu-özel sektör ortaklıklarına dâhil edilmesi de dahil olmak üzere, küresel 

sağlık politikasını şekillendiren ve giderek daha kalabalık ve karmaşık hale gelen 

kurumsal düzenlemeleri anlamaya çalışan daha geniş bir yaklaşım benimsemektedir. 

Hatta bazıları, sağlığın sosyal belirleyicileri üzerinde daha geniş kapsamlı etkilere sahip 

olan Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi 

sağlık sektörünün ötesinde kurumları da ele almaktadır. İkinci bir varyasyon, küresel 

sağlık yönetişimi olarak bilinen mevcut kurumsal düzenlemelerin güçlü ve zayıf yönleri 

                                                            
91Kelley Lee ve Adam Kamradt-Scott, “The multiple meanings of global health governance: a call for 

conceptual clarity”, Global Health, Cilt: 10, Sayı: 28, 2014, 

https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1744-8603-10-28,  Erişim Tarihi: 

10.01.2017. 
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ile ilgilidir. Özellikle küreselleşmenin zorunluluğu göz önüne alındığında, ortak sağlık 

sorunları üzerine toplu eyleme ihtiyaç olduğu genel kabul görmüştür ve mevcut kurumsal 

düzenlemelerin halen yetersiz olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştır. Bununla 

birlikte, bu eksikliklerin ve yetersizliklerin niteliği hakkında farklı algılar bulunmaktadır. 

Bazı araştırmacılar, yeni bilgi veya teknik müdahaleler üretmek ve uygulamak için 

mekanizmaların gerekli olduğunu savunmaktadır. Diğerleri ise yönetim ya da yasal 

yapıların ve süreçlerin iyileştirilmesine odaklanan analizlerle, küresel sağlık 

yönetişiminin eksikliklerini kurumsal olarak algılamaktadır. Başka bir grup  kaynak 

yetersizliklerinden kaynaklanan eksiklikler görmekte ve bu sebeple yeni ve yenilikçi 

finansman mekanizmaları, teşvik sistemleri veya kapasite geliştirme çalışmalarına 

odaklanmaktadır. Bir diğer grup ise günümüzde küresel sağlığı yöneten kurumsal 

düzenlemelerin içinde sistemik eşitsizlikler görmektedir.  Çünkü bu sistemin siyasi ve 

ekonomik açıdan güçlü olanlar tarafından şekillendirilmekte olduğu ve bu düzenden 

orantısız biçimde yararlanıldığı savunulmaktadır. Üçüncü ve belki de en temel olan 

varyasyon, küresel sağlık yönetişiminin ideal form ve işlevi ile ilgilidir. Dodgson ve 

arkadaşları, genel olarak küresel sağlık yönetişimini küresel bağlamda sağlığı koruyan ve 

geliştiren kararlaştırılmış hedeflere ulaşmak için topluca uygulanan kurallar ve 

prosedürler olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte bu hedefleri ve amaçları 

tanımlamak, önceliklendirmek ve sürdürmek için gerekli görülen kurumsal düzenlemeler, 

her zaman normatif çerçeveler tarafından şekillendirilmektedir. Mevcut literatürün 

çoğunda normlar, otoritenin uygulanması, temsil araçları, kaynakların dağılımı ve hesap 

verebilirlik ve şeffaflık sistemleri ile ilgili kurumsal düzenlemeler için kuralcı argümanlar 

içinde saklıdır. Ancak küresel sağlık yönetişiminin doğası, tartışmalı normatif 

çerçevelerle bu tür müzakereleri zorlaştırmaktadır. 
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Genel olarak bu üç ontolojik varyasyon değerlendirildiğinde hızlı büyüyen, ancak 

kavramsal ve ampirik olarak tutarsız bir literatür ortaya çıkmaktadır. Kickbusch ve Szabo 

küresel sağlık alanında yer alan farklı kurumlar ve süreçler arasındaki bağlantıları ve 

arayüzü doğru değerlendirebilmek için küresel sağlık yönetişimini üç politik alanda 

analiz etmek gerektiğini savunmuşlardır.92 Aşağıdaki şekilde de görebileceği üzere bu 

alanlar küresel sağlık yönetişimi, sağlık için küresel yönetişim ve küresel sağlık için 

yönetişimdir. “Küresel Sağlık Yönetişimi”, DSÖ gibi sağlık alanında açık bir yetkiye 

sahip, yönetişim kurum ve süreçlerine atıfta bulunmaktadır. “Sağlık için Küresel 

Yönetişim”, açık bir şekilde sağlıkla ilgili sorumluluğu bulunmayan, ancak doğrudan ve 

dolaylı olarak sağlık üzerinde etkiye sahip olan küresel yönetişim kurumlarına ve 

süreçlerine atıfta bulunmaktadır (BM, DTÖ veya İnsan Hakları Konseyi gibi). “Küresel 

Sağlık için Yönetişim” ulusal düzeyde hazırlanan küresel sağlık stratejileri veya küresel 

sağlık için bölgesel stratejiler gibi küresel sağlık yönetişimine ve/veya küresel sağlık 

yönetişime katkıda bulunmak için ulusal ve bölgesel düzeyde kurulan kurumlar ve 

mekanizmalara atıfta bulunmaktadır.  

 

                                                            
92Kickbusch ve Szabo, 2014, a.g.m. 



46 
 

Şekil 1.2. Üç Politik Alanda Küresel Sağlık Yönetişimi 

 

Kaynak: Kickbusch ve Szabo, 2014, a.g.m.  

 

Küresel sağlık yönetişiminin kurumsal merkezi DSÖ olduğu için, bu çalışmada DSÖ’nün 

üstlendiği işlev ve rollere odaklanılmaktadır. DSÖ’nün çalışmalarının küresel bir nitelik 

kazanması 1980’li yıllardan itibaren hızlanmıştır93 ve DSÖ özellikle 20. yüzyılda, küresel 

sağlık yönetişimindeki en önemli aktör olmuştur. Bu sayede çiçek hastalığının ortadan 

kaldırılması gibi birçok başarıya imza atılmıştır. Küresel sağlık yönetişiminin ilk 

yıllarında, gemilerde ve limanlardaki sıhhi standartlarla ilgili karar alma süreçlerine önem 

verilmiştir ve bu kapsamda gerekli çalışmalar yürütülmüştür. 2005 yılında DSÖ 

önderliğinde kabul edilen Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün (UST) 2007'de yürürlüğe 

girmesi ile birlikte çok daha önemli adımlar atılmıştır. Bu düzenleme ile hastalıkların 

yayılmasını limanlar, havalimanları ve sınırlar gibi giriş-çıkış noktalarında kontrol 

etmekten bir adım daha ileri gidilerek, hastalıkların görülme sıklığını azaltmak için 

                                                            
93Hayran, a.g.m. , s.58. 

Sağlık için Küresel Yönetişim
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faktörlerinin başlangıç noktası
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*Küresel sağlık 
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Küresel Sağlık Yönetişimi
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önemli bir stratejik değişiklik yapılmıştır.94 Küresel sağlığı, güvenlik, ekonomik 

kalkınma ve insan onuruna bağlayan UST, 19. yüzyılın ortalarında Sağlık Diplomasisi 

başladığından beri en radikal yönetişim yeniliklerinden biri olarak kabul edilmektedir.95 

 

UST’nin içeriğine ve önemine 2.bölümde ayrıntılı olarak değinilecektir, bu sebeple bu 

bölümde yalnızca 2005 UST'si ile birlikte yapılan önemli kurumsal değişikliklere yer 

verilecektir. Bu değişikliklerin bir kısmı DSÖ’nün genişleyen otoritesi, bir kısmı da 

Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında faaliyet gösteren bir dizi yeni organla ilgilidir. Zira 

UST kapsamında, her üye devletten bir kişinin bulunduğu UST Uzman Kadrosu 

oluşturulmuştur. Ayrıca DSÖ Genel Direktörü’nün UST Uzman Kadrosu ve diğer uzman 

kuruluşlardan atadığı bir Acil Durum Komitesi oluşturulmuştur. Bu komite kamu sağlığı 

açısından uluslararası kaygı uyandıran acil durumların varlığı ve geçici öneriler olarak 

adlandırılan gerekli kontrol önlemleri hakkında görüş vermekle yükümlüdür. Bir diğer 

organ, üyeleri UST Uzman Kadrosu ve diğer uzman gruplarından seçilen Gözden 

Geçirme Komitesi’dir. Bu komite özellikle UST değişiklikleri ve uzun vadeli sağlık 

sorunları ile ilgili öneriler sunmakla yükümlüdür ve burada kararlar basit çoğunlukla 

alınmaktadır.  

 

Kurulan yeni organların yanı sıra, DSÖ Genel Direktörü’nün yetkileri de genişlemiştir. 

2005 UST’si ile birlikte DSÖ Genel Direktörü’ne uluslararası endişe yaratan salgınlar 

için acil durum ilan etme ve taraf devletlerin böyle bir acil duruma nasıl tepki vermeleri 

gerektiği konusundaki geçici tavsiyeler yayınlama yetkisi tanınmıştır. DSÖ Genel 

Direktörü doğrudan etkilenen tarafların itirazları olsa bile böyle bir bildirimde bulunma 

yetkisine haiz hale gelmiştir.96 Ayrıca 2005 UST'sinde özellikle DSÖ Genel 

                                                            
94Zacher ve Keefe, 2008, a.g.e., s.65. 
95Fidler, 2010, a.g.m., s.7. 
96Fidler, 2010, a.g.m., s.7. 
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Direktörü’nün veya Asamble gibi organların uyuşmazlık çözümü konusunda müzakere, 

arabuluculuk, uzlaşma ve hakemlik gibi çeşitli görevler üstlenmesi mümkündür. Ancak 

belirli bir organın kararını kabul etmek için herhangi bir yasal yükümlülük 

bulunmamaktadır. 

 

2005 UST’de gözle görülür bir diğer değişiklik de UST'nin teşvik ettiği değerlerin 

genişlemesidir. Önceki düzenlemeler, bulaşıcı hastalıkların uluslararası yayılımını 

sınırlamak ve uluslararası ticaret akışına müdahale oranını azaltmak üzere tasarlanmıştır. 

Ancak 2005 düzenlemelerinde devletler, insan hakları, çevre koruması ve güvenliği gibi 

hususları da teşvik etmeye davet edilmektedir. Örneğin tüzüğün 3.maddesinde kabul 

edilen ilkelerde, tüzüğün kişilerin onuruna, insan haklarına ve temel hak ve 

özgürlüklerine saygı gösterilerek uygulanacağı ifade edilmektedir.97 Daha önce yapılan 

düzenlemelerin hiçbirinde insan hakları gibi değerler yer almamıştır. Fidler bu tür siyasi 

hedeflerin yayılmasını "entegre yönetişim" olarak tanımlamıştır.98 Rejim hedeflerinin bu 

şekilde güçlendirilmesinin, küresel sağlık yönetişimindeki en önemli değişikliklerden biri 

olarak değerlendirmek mümkündür. 

 

Önemli olan bir diğer gelişme, 2005 UST düzenlemeleri ile DSÖ’nün sivil toplum 

kaynaklarından gelen bilgileri de kullanmaya yetkili hale gelmesidir. Bu yeni yetki, 

DSÖ'nün erken uyarı ve gözetim faaliyetlerini güçlendirmiştir.99 Küresel sağlık 

yönetişimi anlamında DSÖ’nün 20. yüzyıl boyunca karşılaştığı en önemli engel, yalnızca 

doğrudan hastalığa yakalanan devletlerin hükümetlerinden gelen hastalık salgını 

bilgilerini kamuya açıklayabilir olması olmuştur. Çünkü her ne kadar bazı ülkelerin 

maddi kayıp korkusu nedeniyle salgınları özellikle bildirmemeleri söz konusu olmuşsa 

                                                            
97World Health Organization, Internatonal Health Regulations (2005) -Second edition, Geneva, WHO 

Press, 2008, s.10. 
98Zacher ve Keefe, 2008, a.g.e., s.67. 
99Fidler, 2010, a.g.m., s.8. 
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da, bazen de devletlerin vatandaşlarının sağlıklarını izlemek için teknik kapasitelerden 

yoksun olmaları sebebiyle veya yalnızca durumdan habersiz oldukları için hastalık 

salgınlarını bildirmedikleri de anlaşılmıştır. Hatta 2005 UST'si hazırlanırken yapılan 

görüşmeler sırasında birçok ülke, salgınlarla ilgili bilgileri tespit etmek, değerlendirmek 

ve paylaşmak için devletlerinin yükümlülüklerini güçlendirmek istediklerini 

vurgulamışlardır.100 DSÖ her ne kadar 2000 yılında kurulan Küresel Salgın Uyarı ve 

Yanıt Ağı ile sivil toplum bilgi kaynaklarını fiilen kabul etmeye başlamış olsa da, bu 

durum resmi olarak 2005 yılında yapılan hukuki düzenlemelerde onaylanmıştır. 

 

Özetle yapılan düzenlemeler küresel sağlık yönetişimi konusunda DSÖ’nün rolünü 

güçlendirmiş ve uluslararası işbirliğini arttırmıştır. Başlangıçta tamamen üye ülke 

temsilcilerinden oluşan uluslararası bir kuruluş olan DSÖ: zamanla bünyesine Papalık, 

Uluslararası Rotary Vakfı, Bill & Melinda Gates Vakfı gibi çeşitli kuruluşları gözlemci 

ya da oy hakkı olmayan katılımcı sıfatıyla alarak, küresel yönetişim ilkelerine uygun bir 

yapıya dönüşmüştür.101 Ancak günümüzde küresel sağlık yönetişiminin çok daha 

karmaşık ve farklı bir kurumsal çevre olduğu öne sürülmektedir. İnsanların geçmişe göre 

daha fazla etkileşim halinde olmaları, küresel sağlık yönetişimi açısından da önemli bir 

zorluktur. Uluslararası Turizm Örgütü’nün verilerine göre uluslararası turist sayısı 

1950'de 25 milyon iken, 1980 yılında 278 milyona, 2000 yılında 674 milyona, 2015 

yılında ise 1186 milyona yükselmiştir.102 Seyahat eden kişilerin sayısı arttıkça, bulaşıcı 

hastalıkların yayılma riski de artmaktadır. Dolayısı ile küresel sağlık alanındaki işbirliği 

ihtiyacı geçmişe göre çok daha fazladır. 

 

                                                            
100Zacher ve Keefe, 2008, a.g.e., s.68. 
101Hayran, a.g.m. , s.58. 
102Ayrıntılı bilgi için bkz. Uluslararası Turizm Örgütü’nün yayınladığı rapor: http://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145 , Erişim Tarihi: 06.01.2017. 
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Ayrıca her alanda olduğu gibi, sağlık alanında da küresel çapta faaliyet gösteren aktör 

sayısı artmıştır. Morrison, küresel sağlık girişimlerinin finansmanında ve küresel sağlık 

alanındaki aktörlerin sayısındaki artıştan dolayı son yirmi yılı, "küresel sağlık altın çağı" 

olarak adlandırmıştır.103 Bununla birlikte “altın çağ” geliştikçe aktörler daha da artmış, 

DSÖ’nün küresel sağlık yönetişiminde karşılaştığı zorluklar da çoğalmıştır.  DSÖ, şuanda 

Dünya Bankası ve DTÖ gibi diğer hükümetlerarası kuruluşlar, G8 gibi etkili toplu eylem 

mekanizmaları, ABD gibi bireysel ülkelerin girişimleri, özellikle tütün ve ilaç 

endüstrilerinde faal olan çokuluslu şirketler, sivil toplum örgütleri (STK) ve Bill & 

Melinda Gates Vakfı gibi hayırsever vakıflardan gelen rekabetle karşı karşıya kalmıştır. 

Bu sebeple DSÖ’nün Küresel Sağlık Diplomasisi’ndeki rolünü incelerken, DSÖ dışında 

bulaşıcı hastalıkların ulusötesi yayılımını önlemeye çalışan uluslararası kuruluşları da göz 

önünde bulundurmakta önemli fayda bulunmaktadır. Zira bahsi geçen çok sayıda aktör 

bazen işbirliği içinde, bazen de birbirine rakip olarak faaliyet göstermektedir. Bu aktörler 

devletler, hükümetlerararası kuruluşlar, kalkınma bankaları, STK'lar, vakıflar ve özel 

işletmelerdir. 

Küresel Sağlık Diplomasisi’nde en temel aktör devletlerdir. Sağlık için en büyük mali 

yardımı sağlayan devletler de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü  (OECD) 

Kalkınma Yardım Komitesi (DAC) üyesidir. DAC’nin günümüzde 30 üyesi 

bulunmaktadır.104 2015 yılı mali yardım rakamları incelendiğinde en çok finansal 

desteğin ABD ve Birleşik Krallık tarafından yapıldığı görülmektedir.105 Bu durum ABD 

ve Birleşik Krallığın küresel sağlık yönetişimi konusunda daha fazla söz sahibi olmasına 

neden olmaktadır. David Fidler ABD’nin mali yardımlar, ikili anlaşmalar, bölgesel 

                                                            
103J.S. Morrison, “The end of the golden era of global health?”, Center for Strategic and International 

Studies, Global Forecast 2012, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/legacy_files/files/publication/120417_gf_morrison.pdf , Erişim Tarihi: 12.01.2017.  
104Daha ayrıntılı bilgi için bkz. OECD Resmi İnternet Sayfası: http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm, 

Erişim Tarihi: 08.01.2017. 
105Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: OECD Compare Your Country: 

http://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=oecd&lg=en, Erişim Tarihi: 08.01.2017. 
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girişimler ve çok taraflı örgütlere katılım yoluyla küresel sağlık yönetişim devriminde 

liderlik sağladığını savunmaktadır. Hatta ABD’nin 21. yüzyılda sağlığa ilişkin işbirliğinin 

nasıl olacağını etkileyeceğini iddia etmiş, ancak liderliği sağlamak için stratejik hamleler 

yapılmazsa ABD'nin küresel sağlık yönetişimindeki rolünün zayıflayacağını öne 

sürmüştür.106 Küresel sağlık alanında devletlerin yanı sıra BM'ye bağlı önemli örgütler, 

DSÖ, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çocuklara 

Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) da rol 

oynamaktadır. Bu örgütlerin yanı sıra özellikle Dünya Bankası Grubu tarafından 

kalkınma yardımı alanında finansman sağlanmaktadır. Her ne kadar Dünya Bankası 

1970'lerin başlarına kadar sağlık projeleri için herhangi bir fon kaynağı sunmamış olsa 

da, özellikle 1990’lı yıllardan beri sağlık için düşük ve orta gelirli ülkelere kaynak 

sağlamaktadır. 2000'den 2016'ya kadar olan dönemde Dünya Bankası, “Sağlık, Beslenme 

ve Nüfus” sektörüne 35 milyar ABD doları yatırım yapmıştır.107 Sağlık alanında mali 

kaynak sunan diğer önemli aktörler de Afrika Kalkınma Bankası Grubu ve Asya 

Kalkınma Bankası gibi bölgesel kalkınma bankalarıdır. Uluslararası sağlık yardımlarında 

çarpıcı unsurlardan biri de STK'lar olmuştur. Çünkü STK’lar lobi faaliyetleri ile 

hükümetleri etkileyebilmekte, dünya çapında destekçi ve gönüllüleri harekete geçirerek 

büyük miktarlarda yardım toplamaktadır. Küresel sağlık odaklı STK’lara, 90'dan fazla 

ülkede bulunan ortaklar ve yerel topluluklarla birlikte çalışan 19 kuruluşun uluslararası 

bir konfederasyonu olan Oxfam International örnek verilebilmektedir.108 STK’ların yanı 

sıra 20. yüzyılın başlarından itibaren vakıflar da sağlık yardımı alanında önemli rol 

oynamaktadır. Günümüzde sağlık alanında uluslararası faaliyetleri olan en önemli ve ünlü 

vakıf, Bill & Melinda Gates Vakfı'dır.  Sağlık işbirliğinde son yıllarda dikkat çeken 

                                                            
106Fidler, 2010,, a.g.m., s.2. 
107Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Dünya Bankası: http://www.worldbank.org/en/topic/health/overview#1, 

Erişim Tarihi: 08.01.2017. 
108Oxfam International Resmi İnternet Sayfası, http://www.imva.org/pages/orgfrm.htm, Erişim Tarihi: 

17.01.2017. 
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gelişmelerden bir diğeri ise, sağlık sektörü ortaklıklarına önemli katkıda bulunan özel 

sektör işletmelerinin ortaya çıkması olmuştur. Özellikle GlaxoSmithKline gibi ilaç 

firmaları sağlık yardımı için önemli bağışlar yapmaktadır. 

 

Görüldüğü gibi sağlık yardımı sağlama konusunda da geçmişe kıyasla günümüzde çok 

daha fazla aktör bulunmaktadır. Bu da küresel sağlık yönetişimini etkileyen önemli bir 

unsurdur. Uluslararası Kuruluşlar Birliği’nin sunmuş olduğu Uluslararası Örgütler 

Yıllığı’nda, hükümetlerarası (IGO) ve uluslararası sivil toplum örgütleri de (INGO'lar) 

dâhil olmak üzere, 300 ülke ve bölgede 37.000'in üzerinde aktif ve 32.000 pasif 

uluslararası organizasyon bulunduğu belirtilmektedir. Bunlara her yıl yaklaşık 1200 yeni 

organizasyonun eklenmekte olduğu ifade edilmiştir.109 

 

Bu aktörlerin her zaman işbirliği içerisinde olmayacaklarını ve aynı zamanda rakip de 

olabileceklerini düşünürsek, kaotik ve dağınık bir yönetişim sistemi ortaya çıkmaktadır. 

Çünkü küresel sağlık yönetişimindeki aktörler, siyasi etki, ticareti kolaylaştırmak, genel 

ekonomik kalkınma, küresel güvenliğin ve insan haklarının gerçekleştirilmesini 

iyileştirmek gibi başka hedefler de gözetmektedir. Bu aktörler çıkarları, hedefleri ve 

güçlerine bağlı olarak farklı stratejiler izlemektedir. Günümüzde küresel sağlık alanı 

yalnızca teknik, tıbbi ve mesleki sorunlara ve çözümlere odaklanmamaktadır aynı 

zamanda siyasi ve ticari çıkarlar da anlam kazanmıştır. Hatta dönemin DSÖ Genel 

Direktörü Margaret Chan da 2013 yılında Finlandiya’da düzenlenen 8. Küresel Sağlık 

Konferansı’nda benzer bir endişeyi dile getirerek konuşmasında, pazarda olan gücün 

politik güce dönüştüğünü ve çok az sayıda hükümetin dev şirketlerden ziyade sağlığı 

önceliklendirdiğini ifade etmiştir.110 Bu nedenle, sağlığın politik ve ticari belirleyici 

                                                            
109Union of International Associations, The Yearbook of International Organizations, 

http://www.uia.org/yearbook, Erişim Tarihi: 17.01.2017. 
110DSÖ Direktörü Margaret Chan’ın 2013 Helsinki’de yaptığı konuşmanın tam metni için bkz.: 

http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/, Erişim Tarihi: 14.01.2017. 



53 
 

faktörleri ile daha fazla ilgilenmek gerekmektedir. Her ne kadar küresel sağlık alanında 

yapılan işbirliği ve yönetişim insanların yaşamları ve sağlığı için büyük kazançlar üretse 

de, bazı güçlü küresel aktörler meşru çıkarları olarak gördükleri şeyleri takip ederken 

doğrudan ya da dolaylı olarak milyonlarca insanın sağlığına zarar verebilmektedir. Bu 

durumlar, devletlerin çokuluslu güçlü şirketlerin davranışlarını kontrol etmek için 

işbirliği yapamaması gibi zamanlarda ortaya çıkabilmektedir. Benzer şekilde, güçlü bir 

ülke, uluslarüstü kanun ve sözleşmelerin imzalanmasını etkileyebilmekte veya kamu 

sağlığını koruyan ulus ötesi anlaşmaları kabul etmeyi de reddedebilmektedir.111 Bu 

anlamda küresel sağlık alanındaki yönetişimin sağlıklı ilerlemesi için DSÖ’ye, alandaki 

tek evrensel örgüt olarak, çok önemli bir rol düşmektedir. Çünkü koordinasyonda en 

büyük sorumluluk, tüm devletlerin bir araya geldiği tarafsız bir platform olarak DSÖ’ye 

aittir. Ancak bazı küresel sağlık uzmanları, bu çok aktörlü rekabet ortamında DSÖ’nün 

güvenilir ve tarafsız bir aracı olarak önemli rolünün bilimsel ve teknik topluluklar 

arasında ve gelişmekte olan ülkelerin hükümetleri nezdinde zayıfladığı endişesini 

taşımaktadır.112 

 

DSÖ Yönetim Kurulu, Mayıs 2012’de düzenlenen 131. oturumunda, 132. oturumda 

Genel Direktör tarafından sunulmak üzere DSÖ iç yönetimine ilişkin bir doküman talep 

etmiştir. Bu dokümanda DSÖ'nün küresel sağlık yönetişimindeki rolü, merkezi, bölgesel 

ve ülke ofislerinin uyumlaştırılması konularında da bilgi verilmesi talep edilmiştir. 

DSÖ'nün küresel sağlık yönetişimindeki rolü, anayasasında yer alan "uluslararası sağlık 

çalışması için yönlendirici ve koordinasyon otoritesi" işlevinin pratik bir ifadesidir.113 

                                                            
111Ole Petter Ottersen, “Global Governance for Health”, World Health Summit Yearbook 2013, s.80,  

http://www.worldhealthsummit.org/fileadmin/downloads/2014/WHS/Yearbook-

Essays/WHS_Yearbook2013_Ottersen.pdf, Erişim Tarihi: 12.01.2017. 
112Fidler, 2010, a.g.m., s.6.  
113DSÖ Genel Direktörü’nün Yönetim Kurulu’na sunduğu “DSÖ’nün Küresel Sağlık Yönetişimindeki 

Rolü” başlıklı, 18 Ocak 2013 tarihli rapordan alınmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için bkz: 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_5Add5-en.pdf, Erişim Tarihi: 12.01.2017. 
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132. Oturumda sunulan raporda genel olarak sağlık alanında yönetişimin kapsamının; 

yeni aktörler, konuların genişlemesi gibi birtakım faktörlerden dolayı genişlediği ifade 

edilmektedir. DSÖ’nün küresel sağlık yönetişimindeki rolü ise, bir dizi farklı aktörün tüm 

insanların sağlığına daha etkili bir şekilde katkıda bulunmasını sağlayan bir koordinasyon 

ve yöneticilik rolü olarak tanımlanmıştır. 

  

Son yıllarda DSÖ’nün küresel sağlık yönetişimindeki rolünün güçlendirilmesi için 

küresel sağlık hakkında bir çerçeve sözleşme hazırlanması fikri ortaya atılmıştır. Sağlık 

için Ulusal ve Küresel Sorumluluklar üzerine Ortak Eylem ve Öğrenme Girişimi 

(JALI)’nin114 öne sürdüğü bu çerçeve sözleşme fikri üzerine doktriner tartışmalar, temel 

olarak içeriğe ilişkin yaşanmaktadır.115 Küresel sağlık konusunda bir çerçeve sözleşme 

oluşturulması fikri, 2013 yılında DSÖ’nün yayınladığı dergide yayımlanan bir makalede 

de dile getirilmiştir.116 Lawrence O Gostin ve makalenin diğer yazarları, böyle bir çerçeve 

sözleşme ile açık yükümlülükleri olan bir sağlık finansmanı çerçevesi oluşturulacağı ve 

sağlam standartlar, izleme ve uygulama ile bir hesap verebilirlik rejimi yaratılacağını 

savunmuşlardır. Hatta DSÖ liderliğinde çok sektörlü bir konsorsiyum kurulmasını da 

önermişlerdir. Küresel sağlık ile ilgili imzalanacak çerçeve sözleşmenin, sağlık hakkını 

çevreleyen normlara ve standartlara netlik ve hassaslık getireceğine inanmışlardır. Bir 

çerçeve sözleşmenin, sağlık öncelikleri hakkında yürütülebilecek sivil toplum 

kampanyaları için birleştirici bir platform görevi üstlenebileceği iddia edilmiştir. Bu tür 

bir sözleşme ile ulusal ve küresel sağlık eşitsizliklerine yönelik bir sağlık antlaşmasının 

yapılması öngörülmüştür. Böyle bir çerçeve sözleşmenin kabul edilmesi için sivil toplum 

                                                            
114Sağlık için Ulusal ve Küresel Sorumluluklar üzerine Ortak Eylem ve Öğrenme Girişimi (The Joint Action 

and Learning Initiative on National and Global Responsibilities for Health - JALI) Resmi İnternet Sayfası, 

https://www.jalihealth.org/activities/index.html, Erişim Tarihi: 10.01.2017. 
115Florian Kastler, “Why the World Health Organization Should Take the Lead on the Future Framework 

Convention on Global Health”, Global Health Governance, Cilt: 9, No: 1, 2015, s.131. 
116Lawrence O Gostin, et al., “Towards a framework convention on global health”, Bulletin of the World 

Health Organization, Cilt: 91, Sayı: 10,  2013, s.790-793. 
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aktörleri de dünyanın dört bir yanında çeşitli platformlar oluşturmuştur.117 Çerçeve 

sözleşme ile sağlık kaynakları stratejilerini geliştireebilmenin ve daha adil sağlık 

finansmanının katalize edebilmenin mümkün olacağı düşünülmüştür. Ancak çerçeve 

sözleşme yapılması fikri bile birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir. 

 

Bununla birlikte, DSÖ'nün, bazı üye devletler, bazı bilim insanları ve reform süreci 

sonrasında DSÖ’nün kendisi tarafından da teyit edilen küresel sağlığın lideri olması da 

bir dizi eleştiri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu eleştiriler temel olarak yetki eksikliği, 

örgüte olan zayıf bakış açısı ve DSÖ'nin normatif faaliyete geçme konusundaki 

isteksizliği konusunda dile getirilmiştir.118 Bu nedenle, diğer akademisyenler DSÖ'nün 

küresel sağlık yönetişimindeki merkeziyetini "hızla küreselleşen bir dünyada toplu sağlık 

ihtiyaçları için" yeniden gözden geçirmeye ihtiyaç olduğunu düşünmektedir.119 

 

O Gostin ve Friedmann, bir çerçeve anlaşmanın sağlık için küresel yönetişim hususunda 

yaşanan dört temel sorunu çözebileceğini ifade etmişlerdir. Ancak burada liderlik için 

üçlü bir işbirliği önerilmiştir. Küresel sağlık liderleri olarak tanımlanan DSÖ, BM ve 

Dünya Bankası arasındaki yakın işbirliği ile bu tür bir çerçeve sözleşmenin uygulanabilir 

olduğu savunulmuştur.120 O Gostin ve Friedmann’ın tanımladıkları birinci sorun, sağlık 

kaynaklarının kötüye kullanılması ve insanların yerel sağlık hizmetleri konusunda 

uluslararası taahhütlerinde başarısız olan hükümetleri etkileyememeleridir. Ayrıca, bu 

toplulukların hesap verebilirlikleri de tartışmalıdır.  Oysa bir çerçeve sözleşme ile her 

                                                            
117Örneğin Bangladeş’te kurulan “Platform for a Framework Convention on Global Health (FCGH)”, 

http://www.globalhealthtreaty.org/, Erişim Tarihi: 15.01.2017. 
118Kastler, 2015, a.g.m., s.132. 
119Kelley Lee ve T. Pang, “WHO: retirement or reinvention”, Public Health, Cilt: 128, Sayı: 2, 2014, s. 

119-123. 
120Eric A. Friedman ve Lawrence O. Gostin, “The Framework Convention On Global Health: A Call For 

Leadership From The Global Health Trio”, Health Affairs Blog, 2017, 

http://healthaffairs.org/blog/2017/01/12/the-framework-convention-on-global-health-a-call-for-

leadership-from-the-global-health-trio/,  Erişim Tarihi: 15.01.2017. 
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seviyedeki katılım ve hesap verme konusunda belirli standartlar belirlenebilmekte, 

bağımsız izleme sistemi geliştirilebilmekte ve küresel sağlık konusunda hesap verebilirlik 

çerçevesi geliştirilebilmektedir. İkinci temel sorun marjinalizasyon ve ayrımcılığın, insan 

sağlığı üzerinde çok büyük etkiler bırakarak devam etmekte olmasıdır. Örneğin ABD'de 

siyahi transeksüel kadınların ortalama ömrü 35 yıldır, bu da ulusal ortalamanın yarısından 

azdır.121 Üçüncü sorun, yetersiz finansmandır. Çünkü çok az sayıda sağlık çalışanı 

bulunmakta ve ilaç yetersizliği olan klinikler bulunmaktadır. Bu tür sağlık sistemlerinden, 

küresel sağlık güvenliğini araştırma ve geliştirme gibi konularda finansman olmadığı için 

yeterli verim alınamamaktadır. Ancak bir çerçeve sözleşme ile ulusal ve uluslararası 

sağlık finansmanı sorumlulukları için ilk küresel normlar oluşturabilmekte ve yenilikçi 

finansman sağlanabilmektedir. Dördüncü sorun, politik tutarlılığın bulunmamasıdır. Fikri 

mülkiyet ve ticaret, çevresel düzenlemeler ve hatta ceza adaleti sistemi, sağlık hakkını 

zayıflatabilecek uygulamalar içermektedir. Çerçeve sözleşme ile diğer yasal rejimlerde 

sağlığın önceliğinin tesis edilmesi imkânı bulunmaktadır. Böylece uluslararası 

anlaşmalarda sağlık hakkını zayıflatmaya karşı koruma sağlanabilecektir. 

 

Temel anlamda DSÖ’nün küresel sağlık yönetişimindeki yetkisini sağlamlaştırma 

fırsatını kaçırması, DSÖ için çok büyük bir risktir. Her aktörün temel işlevleri ile ilgili 

fikir birliği sağlanarak, kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır. DSÖ reformuyla ilgili 

güncel tartışmalarda, örgütün küresel sağlık sisteminde yerine getirdiği işlevlere ve 

bunları başarıyla yerine getirmesi için ele alınması gereken yönetişim zorluklarına dikkat 

edilmelidir.122 Bu sebeple Kastler, DSÖ liderliğinde bir çerçeve sözleşme hazırlanması 

gerektiğini öne sürmektedir.123 Yenilikçi küresel yönetişim düzenlemelerinin 

değerlendirmesi ve başarılı olması halinde yayıngınlaştırılması gerekmektedir. 

                                                            
121Ibid. 
122Julio Frenk ve Suerie Moon, “Governance Challenges in Global Health”, The New England Journal of 

Medicine, Cilt: 368, Sayı:10, 2013, s. 936-942. 
123Kastler, 2015, a.g.m., s.132. 
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2. BÖLÜM: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ – YAPISI VE İŞLEYİŞİ 

 

 

BM, kuruluş tarihi olan 1945'ten beri dünya çapında sağlığı teşvik etmek ve korumak için 

çalışmalar yürütmektedir. BM’nin kuruluşundan bir yıl sonra 1946 yılında sağlık alanında 

bir ihtisas kuruluşu olarak DSÖ’nün kurulması için çalışmalar başlatılmış, 1948 yılında 

DSÖ Anayasası onaylandıktan sonra DSÖ resmi olarak kurulmuştur. Nitekim 1948 

yılında hazırlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25. maddesinin 1. 

paragrafına göre; her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, 

tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek 

uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim 

imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenlik hakkı olduğu 

kabul edilmiştir. “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” kapsamında 2015 yılında 

kabul edilen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi içerisinde sağlık konusunun üçüncü sırada 

yer alması da, BM nezdinde sağlığa verilen önemin bir göstergesidir. BM sağlık 

alanındaki operasyonlarını ve politikalarını DSÖ önderliğinde yürütmektedir. Elbette 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi 

BM sisteminin diğer ihtisas kuruluşları da dünya sağlığını geliştirmede önemli rol 

oynamaktadır. Ancak bu çalışmada DSÖ’nün küresel sağlık bütünleşmesindeki rolü ele 

alındığı için, bu ve bundan sonraki bölümde de yalnızca DSÖ’ye yer verilmiştir. Bu 

bölümde DSÖ’nün tarihsel gelişimi, kurumsal yapısı, küresel sağlık politikaları, 

faaliyetleri ve reform süreci ele alınacaktır. DSÖ’nün öne çıkan küresel sağlık politikaları 

ve operasyonlarına değinilecek, bunun yanı sıra uluslararası bir aktör olarak DSÖ’nün 

Küresel Sağlık Diplomasisi’ndeki rolü de değerlendirilecektir. 
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2.1. DSÖ’nün Tarihsel Gelişimi ve Kuruluşu 

 

DSÖ’nün temelleri 1851 yılında ilk Uluslararası Sağlık Konferansı’nda atılmıştır. 20. 

Yüzyılın başına kadar bu tür 13 konferans toplanmışsa da, hastalıkların sebepleri ve 

hastalıklardan korunma yöntemleri detaylı olarak bilinmediğinden bu tür ortak 

çabalardan önemli bir başarı sağlanamamıştır.124 Bu konferanslar veba, kolera, 

sarıhumma gibi başka ülkelerden yayılabilecek hastalıklarla başa çıkmak için hazırlanan 

karantina düzenlemelerini konu edinmiştir. Hükümetler bu tür konferanslara genellikle 

diplomat ve doktorlardan oluşan delegasyonlar gönderdikleri için, birbirlerinden oldukça 

farklı yapıya ve altyapıya sahip bu kişilerin fikirleri sonucunda ortaya çıkan konferans 

önerileri, nadiren hükümetler tarafından kabul edilebilir olmuştur. Bu durum yapılan 

konferanslarda uyumlu bir çalışma yapılmasını zorlaştırdığı için, küresel sağlık işbirliği 

konusunda olumlu sonuçlar alınmasını geciktirmiştir.125 

 

Sağlık konusuyla ilgilenen daimi bir uluslararası örgüt kurulması fikri, ilk olarak 1874 

yılında Viyana’da düzenlenen 4. Uluslararası Sağlık Konferansı’nda ortaya çıkmıştır. 

Rusya’nın düzenlediği ancak Viyana’da gerçekleşen bu konferansta, salgın hastalıklarla 

ilgilenecek ve dünyadaki tüm ülkelerden salgınlarla ilgili bilgi toplayacak uluslararası bir 

izleme komisyonu kurulması fikri ortaya atılmıştır. Ancak bu tür bir uluslararası izleme 

komisyonunun kurulması önerisi, konferans sonrasında devletlerce uygulamaya 

geçirilmemiştir.126 Daimi bir uluslararası sağlık örgütü kurulması fikri öne sürüldükten 

yaklaşık 70 yıl sonra 1945 yılında, BM’nin kurulduğu San Francisco Konferansı’nda da 

toplantıya katılan 46 delege, uzmanlaşmış bir sağlık örgütünün kurulması hususunda fikir 

                                                            
124Bu konuda bkz. Necati Dedeoğlu,”Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Hakkı ve Küreselleşme”, TAF 

Preventive Medicine Bulletin, Cilt: 9, Sayı:4, 2010, s. 361. 
125John Charles, “Origins, History and Achievements of the World Health Organization”, British Medical 

Journal, Sayı:2, 1968, s.293. 
126Zacher ve Keefe, a.g.e., s.29-30. 
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birliğine varamamışlardır.127 Aslında bir dünya sağlık örgütünün oluşturulması konusu, 

1945'te San Francisco'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Uluslararası Organizasyon 

Konferansı'nın özgün gündeminin bir parçası da olmamıştır. Esasen ele alınmak istenen 

konu sağlık alanında işbirliğinden ziyade savaşın hemen sonrasında acil yardım 

sağlanması olmuştur. O dönemde acil sağlık hizmetleri 1946’da kurulan UNICEF ve 

1943'te Mihver güçlerinden kurtarılan alanlara yardım sağlamak amacıyla kurulan 

UNRRA gibi kuruluşlar tarafından sağlanmıştır.128 Ancak savaş sonrası yeni salgın 

hastalıkların ortaya çıkmasına ilişkin endişeler, ülkeleri yeniden harekete geçirmiştir. San 

Francisco Konferansı’nda sağlık işbirliğinin ihmal edilmesi üzerine Brezilya ve Çin 

delegasyonları, tıbbın barışın temel bileşenlerinden biri olduğunu savunarak ilerleyen 

aylarda uluslararası bir sağlık örgütü kurmak üzere bir Genel Konferans toplanmasına 

ilişkin ortak bir bildiri sunmuşlardır. Böylece BM kurulduktan sonra himayesinde 

düzenlenen ilk uluslararası sağlık konferansı, 19 Haziran 1946’da New York'ta 

gerçekleşmiştir. BM bu konferansa dünyanın dört bir yanından halk sağlığı uzmanlarını 

davet etmiştir ve konferansa BM üyesi 51 delegenin yanı sıra gözlemci olarak 13 üye 

olmayan ülke de katılım sağlamıştır. FAO, ILO, UNESCO, OIHP, Kızılhaç, Dünya İşçi 

Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı gibi birçok kuruluşun temsilcileri de 

konferansa katılım sağlamıştır.129 Konferans katılımcıları 1,5 aylık bir süre zarfı 

içerisinde DSÖ Anayasası’nı hazırlamışlardır.130 Halk sağlığı uzmanları kurulacak yeni 

örgütün yapısını ve temel ilkelerini belirleyen anayasayı hazırlarken, hedefi üzerinde de 

anlaşma sağlamışlardır. Örgütün temel hedefi, hazırlanan DSÖ Anayasası’nın 

1.maddesinde, tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık seviyesine erişmelerini 

sağlamak olarak tanımlanmıştır.131 DSÖ’nün kurucularının temel görevi, örgütün görev 

                                                            
127Lee, 2009, a.g.e., s.14. 
128İbid, s.13. 
129İbid, s.14. 
130Kickbusch et al, 2013, a.g.e., s.13-15. 
131Prentzas, 2009, a.g.e., s.13. 
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ve sorumluluklarının tanımlanması olmuştur. Bunun yanı sıra hazırlanan anayasada 

sağlık, temel insan haklarından biri olarak tanınmış ve hükümetler halklarının sağlığından 

sorumlu tutulmuştur.132 Hazırlanan anayasanın önsözünde, işlevsel düşüncenin hâkim 

olduğu da görülmektedir. Zira barışın ve güvenliğin sağlanması için halkların sağlığının 

temel öneme haiz olduğu ve bunun bireylerin ve devletlerin tam işbirliğine bağlı olduğu 

ifade edilmiştir. 

 

DSÖ’nün kuruluşu için tüm hazırlıkların 1946 yılında tamamlanmış olmasına rağmen, 

anayasasının yürürlüğe girme koşulu olan 26 üye ülkenin onayı sağlanamadığı için 

örgütün resmi olarak kurulması gecikmiştir. 1946 yılında düzenlenen uluslararası sağlık 

konferansının sonuçlandırılmasından örgütün 1948 yılında kurulmasına kadar geçen iki 

yıllık süre, yeni örgütün çalışmalarına başlamasını isteyenlerin öngöremedikleri bir 

dönem olmuştur. Bu gecikmenin ana nedenleri, Soğuk Savaş'ın başlangıcı ve II. Dünya 

Savaşı sonrası uluslararası işbirliğinin zayıflamış olmasıdır. Bu durum BM'nin rolü 

konusunda da tartışmalara yol açmıştır. ABD ile Sovyetler Birliği arasında artan gerilim, 

sağlığın ve hastalığın belirleyicileri hakkındaki temel fikirleri ve ideolojik bakış açıları 

arasındaki farklılıkları da açığa çıkarmıştır. Görüş ayrılıkları sosyal tıbbın değerlerini ve 

hedeflerini benimseyenler ile sağlığa ilişkin üstlenilecek görevi yalnızca hastalık 

gözetimi ve kontrolü ile sınırlandırmaya çalışan kişiler arasındaki bölünmeyi de 

tetiklemiştir. Ayrıca ABD, PAHO’nun bağımsız statüsünü korumak istemiş ve başka bir 

kurumun altında faaliyet göstermesini uygun bulmamıştır.133  

 

Bu tür uzlaşmazlıklar örgütün anayasasının onaylanmasını ve dolayısı ile DSÖ'nün resmi 

olarak kurulmasını geciktirmiştir. Yaşanan bu gecikme, uluslararası sağlık işbirliğinin 

                                                            
132 Lee, 2009, a.g.e., s.16-17. 
133 Ibid, s. 14. 
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sürdürülmesi sorumluluğunu üstlenecek bir Ara Komisyon oluşturulmasını 

gerektirmiştir. Zira sağlık alanındaki işbirliği ihtiyacı artmış ve bu tarz bir işlevsel 

örgütün kurulması kaçınılmaz olmuştur. Kurulan Ara Komisyon, daha önce Milletler 

Cemiyeti Sağlık Örgütü ve OIHP tarafından üstlenilen çalışmaları sürdürmüştür. Birkaç 

yıl boyunca UNRRA ve DSÖ Ara Komisyonu, uluslararası sıhhi konvansiyonlar ve 

uluslararası epidemiyolojik raporlamalar gibi sorumlulukları üstlenmiştir.134 Ara 

Komisyon’un kurulmasının hemen ardından Mısır'da şiddetli bir kolera salgını ortaya 

çıkmıştır. 22 Eylül 1947’de yalnızca üç kolera vakası varken yaklaşık bir ay sonra, 

Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nın her iki tarafında geniş bir şekilde artan 33 bin vaka 

bildirilmiştir. Ara Komisyon, derhal bir müdahale yaparak ABD, Sovyetler Birliği, 

Hindistan ve başka ülkelerden Kahire'ye 20 milyon doz aşı gönderilmesini sağlamıştır. 

Bu aşıların üçte biri bağış olarak gönderilmiştir. Salgın, Şubat 1948'e kadar 20 binden 

fazla insanın ölümüne yol açarken, DSÖ Anayasası'nı onaylayan ülkelerin sayısında da 

bir artışa sebep olmuştur.135 Yaşanan kolera salgını, sağlık alanında küresel olarak 

faaliyet gösteren işlevsel bir örgütün gerekliliğini bir kez daha ispatlamıştır. Böylece 7 

Nisan 1948’de DSÖ Anayasası, yeterli sayıda üye ülke tarafından imzalanarak yürürlüğe 

girmiştir. DSÖ bu tarihte resmi olarak bir BM ihtisas kuruluşu haline gelmiştir. Türkiye 

de dâhil olmak üzere 61 ülke, bu anayasayı imzalamıştır. Örgütün kuruluş yıldönümü 

olan 7 Nisan, her yıl “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaktadır. 

 

Görüldüğü üzere sağlık alanında işbirliği, yüzyıllar öncesinden beri süregelmiş ve ülkeler 

arası etkileşim arttıkça daha büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Her ne kadar DSÖ’nün 

kuruluşundan önce düzenlenen uluslararası sağlık konferansları geçmişten beri sağlık 

alanındaki etkin bir işbirliği olduğuna dair bir izlenim yaratsa da, daha önce yapılan 

                                                            
134Hough, a.g.e., s.175. 
135Lee, 2009, a.g.e., s.15. 
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işbirlikleri hiçbir zaman kapsamlı olmamış ve yalnızca salgın hastalıklar gibi spesifik 

konuları kapsamıştır. DSÖ ise sağlık konusu ile en geniş anlamda ilgilenmekte ve görev 

alanını daha geniş sosyal bir bağlamda ele almaktadır. Birinci bölümde de ayrıntılı 

biçimde değinildiği üzere DSÖ kurulana kadar birçok bölgesel ve uluslararası çapta 

faaliyet gösteren sağlık örgütü kurulmuştur. Ancak DSÖ tüm dünya ülkelerinin üye 

sayıldığı bir genel kurulunun bulunması sebebiyle, diğer uluslararası örgütlerden 

farklıdır. Bu genel kurul Dünya Sağlık Asamblesi olarak adlandırılmaktadır ve ilk Dünya 

Sağlık Asamblesi, 24 Haziran 1948'de Cenevre'de 55 üye devletten 53'ünün katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen ilk Asamble’de DSÖ Ara Komisyonu’nun varlığının, 

görevleri DSÖ tarafından hemen üstlenilmek üzere 31 Ağustos 1948 tarihinde sona 

ermesine karar verilmiştir. Günümüzde DSÖ’ye üye, 194 adet ülke bulunmaktadır. 

 

2.2. DSÖ’nün Temel Organları 

 

DSÖ'nün örgütlenme yapısı ve temel bileşenleri, resmi kuruluşu olan 1948 yılından beri 

değişmemiştir. DSÖ Anayasası’nın 9. maddesinde örgütün üç temel organı 

tanımlanmıştır: 

 

- Dünya Sağlık Asamblesi (Genel Kurul), 

- Yönetim Kurulu, 

- Sekretarya (Genel Merkez, Bölge ve Ülke Ofisleri). 

 

Dünya Sağlık Asamblesi, örgütün karar alma organıdır ve genelde Mayıs ayında olmak 

üzere yılda bir defa Cenevre’de toplanmaktadır. Asamble’ye katılan 194 üye devletin 

delegeleri, genellikle ulusal sağlık idarelerinden seçilmiş ve sağlık alanında yetkili olan 

devlet temsilcileridir. Bununla birlikte büyük delegasyonları olan hükümetler, ek olarak, 
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dış ilişkiler konularına hâkim delegeler de göndermektedir.136 Her üye ülkenin sağlık 

uzmanlarından oluşan 3 adet delegesi bulunmaktadır.137 Asamble’nin temel görevi, 

örgütün politikalarını belirlemektir. Ayrıca Genel Direktör’ü atamakta, örgütün mali 

politikalarını denetlemekte ve önerilen program bütçesini gözden geçirerek 

onaylamaktadır. Yönetim Kurulu’nun hazırladığı raporlar da Asamble’de 

değerlendirilmekte; daha ileri çalışma, araştırma veya rapor gereken konular hususunda 

talimatlar verilmektedir. Diğer ilgili uluslararası kuruluşların temsilcilerinin ve resmi 

olarak kabul gören STK’ların, gözlemci olarak Asamble’ye katılmalarına izin 

verilmektedir. Asamble, çalışmalarını yürütürken Yönetim, Finans, Hukuki İşler, 

Program ve Bütçe Komitesi gibi belirli sorumlulukları olan komiteler tarafından 

desteklenmektedir. Kararlar "bir devlet, bir oy" ilkesi ile alınmaktadır, böylece tüm 

ülkelere boyutları ve gücü ne olursa olsun karar verme konusunda eşit söz hakkı 

verilmektedir. Uygulamada Asamble’de alınan kararların çoğunluğu oylamaya tabi 

değildir, kararlar oybirliği ile kabul edilir ve öneri olarak sunulmaktadır.138 DSÖ 

Anayasası’nın 19. ila 23. maddeleri çerçevesinde, örgütün yetkisi dâhilindeki meselelere 

ilişkin sözleşmeler ve tavsiyeler ile DSÖ Anayasası’nın 21. maddesinde belirtilen 

konularda139 tüzükler kabul edilebilmektedir. Gerek sözleşmeler, gerek tüzükler taraflar 

için bağlayıcı hukukî niteliktedir. Ancak Asamble tarafından kabul edilen tavsiyelerin 

üye devletler bakımından bağlayıcılığı bulunmamaktadır.140 

 

                                                            
136Nitsan Chorev, The World Health Organization between North and South, Ithaca, Cornell University 

Press, 2012, s.4. 
137Cockerham ve Cockerham, a.g.e. , s.122. 
138Lee, 2009, a. g. e. , s. 25. 
13921.madde hastalıkların uluslararası yayılmasını önlemek için sıhhi ve karantina gereksinimleri, 

uluslararası kullanım için teşhis ve tanı yöntemlerine ilişkin standartlar gibi konuları kapsamaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. DSÖ Anayasası: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1 

, Erişim Tarihi: 10.03.2017. 
140Uğur Samancı, “Dünya Sağlık Örgütü ve Normatif İşlevi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, 2016,  s. 83-84. 
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Yönetim Kurulu ise Asamble tarafından alınan kararların uygulanmasını 

denetlemektedir. Yönetim Kurulu’nun temel görevleri Asamble’nin karar ve 

politikalarını uygulamak, Asamble’ye danışmanlık yapmak ve genel olarak Asamble’nin 

işlerini kolaylaştırmaktır. 1948 yılında DSÖ kurulduğunda Yönetim Kurulu 18 üyeden 

oluşmaktayken, 2007 yılında DSÖ'nün üye sayısının artması sebebiyle, Yönetim Kurulu 

üye sayısı 34'e yükseltilmiştir.141 Günümüzde DSÖ’nün Yönetim Kurulu, sağlık alanında 

teknik açıdan yetkin, Asamble tarafından 3 yıllık bir süre için seçilen 34 üyeden 

oluşmaktadır. Uygulanan rotasyon kuralı aynı üye ülkeden ard arda iki dönem Yönetim 

Kurulu üyesi seçilmesine izin vermemekte, böylece her ülkenin iki dönemde bir Yönetim 

Kurulu’nun bir parçası olabilmesi mümkün kılınmaktadır. Asamble delegelerden farklı 

olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi hükümetlerinin temsilcileri olarak değil, 

konferansa katılanların tamamı adına uzman olarak hareket etmeleri beklenmektedir.142 

Yıllık Yönetim Kurulu toplantısı, üyeler Dünya Sağlık Asamblesi’nin belirlediği gündem 

ve Asamble’de ele alınacak kararlar konusunda uzlaşmaya vardıklarında, Ocak Ayı’nda 

gerçekleşmektedir. Daha sonra Dünya Sağlık Asamblesi’nin akabinde Mayıs Ayı’nda 

daha kısa olan ikinci bir toplantı gerçekleşmektedir.  

 

Sekretarya ise örgütün teknik ve idari personelinden oluşan, DSÖ programlarını ve 

kampanyalarını yürütmekle yükümlü bir organdır. Sekretarya, Cenevre’deki Genel 

Merkez, 6 bölge ofisi ve 150’yi aşkın ülke ofisinden oluşmaktadır. Sekretarya, Yönetim 

Kurulu tarafından aday gösterilen ve Asamble tarafından beş yıllık bir dönem için 

onaylanan Genel Direktör tarafından yönetilmektedir. Genel Direktör’ün üstlendiği 

sorumluluklar arasında Sekretarya personelinin atanması, yıllık mali tabloların 

hazırlanması ve önerilen program bütçesinin hazırlanması yer almaktadır. Üye devletlerin 

                                                            
141Lee, 2009, a. g. e., s. 26. 
142Chorev, a.g.e., s.5. 
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personel atanması konusunda yetkileri yoktur. Genel olarak tüm idarî kararlar Genel 

Direktör tarafından alınmakla birlikte, Genel Direktör’ün bu idarî nitelikte işlem yapma 

yetkisi devredilebilmektedir. Ancak DSÖ Genel Direktörü’nün teknik ve idarî 

sorumluluklarının ötesinde de sorumlulukları vardır. Genel Direktör üye devletlerle, diğer 

örgütlerle ve uluslararası kamuoyuyla ilişkilerde örgütü temsil eder ve dolayısıyla 

örgütün itibarını ve saygınlığını da korumakla yükümlüdür.143 DSÖ’nün sekretaryasında 

sağlık da dâhil olmak üzere birçok farklı branşlarda uzmanlar ve destek personel, 

kuruluşun faaliyetlerini uygulamak, toplantılar ve raporlar hazırlamak gibi kuruluşun 

işleyişini sağlamak üzere görev yapmaktadır. DSÖ personeli belirli süreli iş sözleşmesi 

kapsamında dünya çapında 150’den fazla ülkede çalışmakta, teknik konularda sağlık 

bakanlıklarına danışmanlık yaparak sağlık sektörü genelinde önleme, tedavi ve bakım 

hizmetleri konusunda yardım sağlamaktadır.  

 

Bu çabalar merkez ofisinin yanı sıra bölgelerin özel ihtiyaçlarına duyarlı olan 6 adet bölge 

ofisi tarafından koordine edilmektir (bkz. EK-1). DSÖ bölge ofisleri iki ana nedenle 

oluşturulmuştur. Birincisi, etkin uluslararası sağlık işbirliğinin sağlanması için tüm üye 

ülkelerle etkin kurumsal bağlantılar gerektiğinin fark edilmiş olmasıdır. Merkezi, 

bölgesel ve ülke düzeyinde faaliyetleri kapsayan bir organizasyon yapısının; DSÖ'nün 

dünya çapında sorumluluklarını gerçekleştirme kapasitesini arttırması hedeflenmiştir. 

İkincisi, DSÖ'nün kurulduğu tarihte bölgesel sağlık kuruluşlarının varlığıdır. Birinci 

bölümde de belirtildiği gibi, ABD ve bölgedeki diğer hükümetlerin PAHO'nun 

özerkliğini korumaya yönelik arzusu sebebiyle gerginlik ortaya çıkmıştır. Bu gerginlik 

PAHO’nun lağvedilmeden DSÖ’ye bağlanarak bölge ofisine dönüştürülmesi ile 

çözülebilmiştir. Her bölgesel organizasyon, hükümetlerarası bir bölgesel komiteden ve 

bölgesel komite tarafından aday gösterilen, Yönetim Kurulu tarafından atanan bir Bölge 

                                                            
143Samancı, 2016, a.g.m., s. 69-70. 
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Müdürü’nce yönetilen bölge ofisinden oluşmaktadır. Ülkelerle yakın ilişkiler kurabilmek 

için birçok fırsat sunan bu bölgeselleşmiş yapı, DSÖ'nün karşılaştırmalı avantajlarından 

biri ve meşruiyetinin önemli bir dayanağı olarak görülmektedir.144 Her üye devlet, 

bulunduğu coğrafi bölgeye göre bir bölge ofisinin üyesidir. Ancak bu kuralın bazı 

istisnaları bulunmaktadır. Örneğin İsrail coğrafi olarak Doğu Akdeniz Bölge Ofisi’ne 

bağlı olması gerekirken, Arap ülkelerinin işbirliği yapma konusunda itirazlarından dolayı 

Avrupa Bölge Ofisi’nin bir üyesidir.  

 

Yukarıda bahsi geçen 6 bölge ofisinin yanı sıra her üye ülkede, ülke ofisleri 

bulunmaktadır. DSÖ ülke ofislerinin temel görevi, ev sahibi ülkenin sürdürülebilir sağlık 

gelişimi için politika yapımını desteklemek, bütüncül sağlık sistemi yaklaşımını 

geliştirmek ve ev sahibi ülkenin taleplerine yanıt vermektir. Bölge ve ülke ofisleri, teknik 

destek ve ulusal kapasitelerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu örgütlenme biçimi 

sağlık bakanlıkları ve diğer ulusal ve uluslararası ortaklarla yakın bir ilişki kurulmasına 

izin vermekte; bu da DSÖ'ye zaman içinde ülke, bölge ve küresel düzeyde sağlık 

trendlerini izleyip, bilgi toplaması için kolaylık sağlamaktadır.145 

 

DSÖ, üye devletler tarafından ödenen aidatlar ve gönüllü katkılar tarafından finanse 

edilmektedir. Her üye devletin ödemek zorunda olduğu aidat miktarı, söz konusu ülkenin 

refah düzeyi ve nüfusuna göre hesaplanmaktadır. Gönüllü katkılar, üye devletlerden, 

vakıf ve sivil toplum gibi kuruluşlar tarafından iletilmektedir. DSÖ’nün program bütçesi, 

örgütün iki yıllık bir dönem boyunca beklenen çıktılarını ve bütçe gereksinimlerini ortaya 

koymaktadır. Üye ülkelere ve diğer ortaklara hem program performansı hem de 

                                                            
144Riikka Koskenmaki, Egle Granziera ve Gian Luca Burci,“The World Health Organization and its Role 

in Health and Development”, (Ed. Anna Gatti ve Andrea Boggio), Health and Development- Toward a 

Matrix Approach, London, Palgrave Macmillan. 2009, s.19. 
145Gatti, a.g.e. , s.19.  
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finansmanı hakkında ayrıntılar sunmak için, her çeyrek yılda bir güncellenen bir program 

bütçesi web portalı kurulmuştur. Bu portalde yayınlanan bilgiler sayesinde örgütün 

bütçesi ve kaynaklarının kullanımı konusunda şeffaflık sağlanarak,  hesap verebilir bir 

yönetim benimsenmeye çalışılmaktadır. 

 

2.3. Türkiye’nin DSÖ’ye Üyeliği ve DSÖ ile İlişkileri 

 

BM’ye üye olan tüm ülkelerin, DSÖ Anayasası’nı onaylamak şartıyla üye olma hakkı 

bulunmaktadır. Diğer ülkelerin üyeliği ise, Dünya Sağlık Asamblesi'nde basit oy çokluğu 

ile onaylanırsa kabul edilebilmektedir. 2 Ocak 1948 günü DSÖ kurucu anlaşmasını 

imzalayan Türkiye, 9 Haziran 1949 tarihli ve 5062 sayılı kanun ile DSÖ Anayasası’nı 

onaylayarak DSÖ’ye resmen üye olmuştur.  

 

Türkiye’nin DSÖ Genel Merkezi, Avrupa Bölge Ofisi ve diğer bölge ofisleriyle olan 

ilişkilerinin koordine edilmesi, projelerin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve daha verimli 

sonuçlar alınabilmesi amacıyla 1959 yılında DSÖ Türkiye Temsilciliği kurulmuştur.146 

DSÖ 1998 yılında Türkiye’deki temsilciliğini İrtibat Ofisi’ne dönüştürme kararı almış, 

karşılıklı müzakereler sonucunda, Türkiye’de bir İrtibat Ofisi kurulmasına ilişkin anlaşma 

10 Mayıs 1999 tarihinde imzalanmıştır ve Ankara’da DSÖ İrtibat Ofisi kurulmuştur.147 

Daha sonra DSÖ, anılan irtibat ofisini daha etkili ve yetkin hale getirmek için, mevcut 

ofisini ülke ofisine dönüştürmeyi talep etmiştir. Söz konusu talebin ilgili makamlarca 

uygun görülmesi üzerine, 2008 yılı Şubat ayında “Türkiye’de Ülke Ofisi Kurulması 

Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 

                                                            
146TBMM, “Türkiye’de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri”, Komisyon Raporu, 1999, 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss180m.htm, Erişim Tarihi: 13.03.2017.  
147Ibid. 
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arasında Anlaşma” imzalanmıştır.148 DSÖ Türkiye Ülke Ofisi’nde sağlık sistemleri ve 

halk sağlığı, acil durum hazırlık ve müdahale, bulaşıcı olmayan hastalıklar, yaralanmaları 

önleme gibi alanlarda uzman kişiler görev yapmaktadır.149 

 

2.4. DSÖ’nün Küresel Sağlık Politikaları 

 

1948 yılında kurulan DSÖ, uluslararası sağlık politikasına yön vermek ve koordine etmek 

için görevlendirilmiştir. Günümüzde de sağlık için kritik konularda küresel liderliğin 

sağlanması, örgütün esas işlevi olmaya devam etmektedir.150 DSÖ küresel sağlık 

alanındaki rolünü işbirlikleri kurma, araştırmalar yürütme, normlar belirleme, liderlik ve 

teknik yardım sağlama ve sağlık trendlerini izleme olarak tanımlamaktadır.151 DSÖ 

kendisine biçtiği bu rol doğrultusunda küresel sağlık alanında birçok kapsamlı çalışma 

yaparak, BM’nin sağlığa ilişkin Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne152 ulaşabilmesi ve örgütün 

kendi hedeflerine ulaşmak için politikalar ve stratejiler geliştirmektedir. Ancak sağlık 

alanında belirlenen hedeflere ulaşmak için yalnızca DSÖ’nün çalışmalar yürütmediğini, 

BM’nin ILO, FAO, UNICEF gibi diğer ihtisas kuruluşlarının da destek olduklarını 

belirtmek gerekir. 

 

DSÖ’nün resmi internet sayfasında sağlık politikası, bir toplumda belirli sağlık 

hedeflerine ulaşmak için üstlenilen kararlar, planlar ve eylemler olarak tanımlanmaktadır. 

                                                            
148Türkiye’de Ülke Ofisi Kurulması Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Sağlık Örgütü 

Avrupa Bölge Ofisi arasında Anlaşma, http://www.mfa.gov.tr/no_32---28-subat-2008_-dunya-saglik-

orgutu_nun-ulkemizdeki-irtibat-ofisi_nin-ulke-ofisi_ne-donusturulmesi-hk_.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 

13.07.2016). 
149Ayrıntılı bilgi için bkz.: http://www.euro.who.int/en/countries/turkey/who-country-office, Erişim Tarihi: 

13.03.2017. 
150Gatti ve Boggio, a.g.e. , 2009, s.19. 
151Danielle Renwick ve Toni Johnson, “The World Health Organization (WHO)”, Council on Foreign 

Relations, 2017, http://www.cfr.org/public-health-threats-and-pandemics/world-health-organization-

/p20003, Erişim Tarihi: 02.04.2017. 
152BM’nin tanımladığı Binyıl Kalkınma hedefleri kapsamında sağlığa ilişkin 8 adet hedef belirlenmiştir. 

Söz konusu hedeflere http://www.who.int/gho/mdg/goals_targets/en/ bağlantısı üzerinden erişim sağlamak 

mümkündür (Erişim Tarihi: 02.06.2017). 
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DSÖ'nün temel işlevlerinden biri, etik ve kanıta dayalı sağlık politikası seçenekleri 

sunmaktır. Bu doğrultuda DSÖ, anayasasının önsözünde belirtilen ilkelere sadık kalarak 

görevlerini sürdürmeye çalışmaktadır (bkz. EK-2).   

 

DSÖ Anayasası örgüte sadece anlaşmaları teşvik ve kabul etme gücü sağlamakla 

kalmamış, aynı zamanda bağlayıcı düzenlemeler yapılması için yenilikçi bir uluslararası 

yasal mekanizma yaratmıştır.153 Böylece DSÖ önderliğinde hukuki düzenlemeler 

yapılmış ve politikalar oluşturulmuştur. DSÖ’nün kurucuları örgütün anayasasının 

önsözünde, sağlığı bir insan hakkı olarak kabul etmiştir ve bu ilke 1970'lerde “Herkes 

için Sağlık” hareketi ve Alma Ata Deklarasyonu ile tekrar dile getirilmiştir. DSÖ'nün 

küresel sağlık politikasına bugüne kadar yaptığı en önemli katkı, tartışmasız "Herkes için 

Sağlık" (Health for All) ve birincil sağlık hizmeti yaklaşımı olarak tanımlanan süreç kabul 

edilmektedir.154 Sağlık hakkı ve temel sağlık hizmetleri açısından milat sayılacak olan bu 

gelişmeler, 1978 yılında Alma Ata’da düzenlenen uluslararası konferansta 

gerçekleşmiştir. Konferansın ana teması “2000 yılında Herkese Sağlık”olarak 

belirlenmiştir. Dünya ülkeleri için sağlık politikası olarak temel sağlık hizmetlerinin 

(primary health care) benimsenmesi, bu konferanstan sonra gerçekleşmiştir. Konferans 

sonunda temel sağlık hizmetlerini ulusal sağlık sistemlerinin ana parçası olarak gören bir 

deklarasyon yayımlanmıştır. Deklarasyonda temel sağlık hizmetleri, bilimsel ve 

uygulama olarak sağlam temelli, toplumsal olarak kabul edilebilir yöntem ve 

teknolojilere sahip, toplumdaki birey ve ailelerin katılımıyla evrensel olarak ulaşılabilir, 

herkese gerekli olan hizmetler olarak tanımlanmıştır. Alma Ata Deklarasyonu’nda, 

özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki sağlık durumundaki eşitsizlikler; 

siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan kabul edilemez olarak nitelendirilmiş ve bu eşitsizlikler 

                                                            
153David Fidler, “The Future of the World Health Organization: What Role for International Law?”, 

Vanderbilt Journal of Transnational Law, Cilt:31, Sayı:5, 1998, s.1080-1126. 
154Gatti ve Boggio, 2009, a.g.e., s.19. 
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tüm ülkeler için ortak bir endişe kaynağı olarak tanımlanmıştır.155 Alma Ata 

Deklarasyonu, DSÖ’nün “herkes için sağlık” hedefine ulaşmak için belirlediği ana strateji 

ve temel sağlık hizmetlerini savunan ilk uluslararası bildirge olması sebebiyle DSÖ’nün 

küresel sağlık politikalarında önem arz etmektedir. 

 

1978 yılında Alma Ata’da düzenlenen konferanstan bir süre sonra kavramlar, ilkeler ve 

eylem alanlarının belirlenmesi için 1986 yılı itibariyle Küresel Sağlığın Teşviki 

Konferansları düzenlenmeye başlanmıştır. Bu konferanslarla sağlığın teşviki ve 

geliştirilmesi konusunun küreselleşmenin altında daha geniş bağlamda ele alınması 

sağlanmıştır. Ayrıca bu konferanslarla yeni stratejilerin geliştirilmesi için zemin 

hazırlanmış, oluşturulan bildiriler ve şartlar ile yeni politikalar oluşturulmuştur. 

Günümüze kadar dokuz kez Küresel Sağlığın Teşviki Konferansı düzenlenmiştir. Bunlar 

sırasıyla, 1986 yılında Ottawa’da düzenlenen ve akabinde “Sağlığın Teşviki ve 

Geliştirilmesine Yönelik Ottawa Şartı”’nın kabul edildiği 1. Küresel Sağlığın Teşviki 

Konferansı,  1988 yılında Adelaide’de düzenlenen “Sağlıklı Kamu Politikası” konulu 2. 

Küresel Sağlığın Teşviki Konferansı, 1991 yılında Sundsvall’da düzenlenen sağlık için 

destekleyici ortamlar konulu 3. Küresel Sağlığın Teşviki Konferansı, 1997 yılında 

Jakarta’da düzenlenen 4. Küresel Sağlığın Teşviki Konferansı, 2000 yılında Meksika 

şehrinde düzenlenen 5. Küresel Sağlığın Teşviki Konferansı, 2005 yılında Bangkok’ta 

düzenlenen 6. Küresel Sağlığın Teşviki Konferansı, 2009 yılında Nairobi’de düzenlenen 

7. Küresel Sağlığın Teşviki Konferansı, 2013 yılında Helsinki’de düzenlenen 8. Küresel 

Sağlığın Teşviki Konferansı ve 2016 yılında Şanghay’da düzenlenen 9. Küresel Sağlığın 

Teşviki Konferansı’dır.156 

 

                                                            
155Ayrıntılı bilgi için bkz.: Alma Ata Deklarasyonu, 1978, 

http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf?ua=1, Erişim Tarihi: 23.11.2016.  
156Konferansların gündemine dair ayrıntılı bilgi için bkz.: 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/en/ (Erişim Tarihi: 23.11.2016). 



71 
 

Bu konferansların içerisinde öne çıkan konferanslar, akabinde önemli şartların 

onaylandığı ve önemli sonuçların elde edildiği konferanslardır. Örneğin 1997 yılında 

Jakarta’da düzenlenen 4. Küresel Sağlığın Teşviki Konferansı’nda özel sektör aktif olarak 

ilk kez bu konferanslara dâhil edilmiştir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde başarılı 

olabilmek için yenilikçi stratejiler belirlenmiş ve böylece küresel zorlukların üstesinden 

gelmek için ortaklıkların geliştirilmesi kolaylaştırılmıştır.157 8. Küresel Sağlığın Teşviki 

Konferansı da önem taşımaktadır, zira konferansın ana teması "Tüm Politikalarda Sağlık" 

olarak belirlenmiş ve tüm politikalarda sağlığın, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne 

ulaşmada ülkelerin katkısının bir parçası olarak tanımlanarak 2015 yılı sonrası kalkınma 

gündemi taslağı hazırlanırken kilit bir husus olarak göz önünde bulundurulması gerektiği 

vurgulanmıştır. Benzer bir şekilde 2016 yılında Şanghay’da düzenlenen dokuzuncu 

konferansta da BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin merkezinde sağlık teşviki 

tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere küresel sağlığın teşviki konferansları neticesinde önemli 

politika belgeleri ve deklarasyonlar ortaya çıkmış, böylece uluslararası sağlık 

politikalarının geliştirilmesi ve ortak eyleme geçilmesi için önemli bir araç oluşmuştur.  

 

DSÖ’nün bu tür çabalarıyla oluşturulan sağlık politikalarının yanı sıra, zaman zaman üye 

ülkeler de strateji ve politika önerileri sunmuşlardır. Örneğin 2002 yılında bulaşıcı 

olmayan hastalıkların ağır ve artan yükü sebebiyle, üye ülkeler Genel Direktör'den 

beslenme, fiziksel aktivite ve sağlık konularında geniş bir istişare süreciyle küresel bir 

strateji geliştirilmesini talep etmişlerdir. Bu talep doğrultusunda taslak küresel stratejinin 

içeriğini oluşturmak için üye devletlerle altı bölgesel görüşme yapılmış ve BM 

kuruluşları, diğer hükümet dışı kuruluşlar, sivil toplum temsilcileri ve özel sektör 

kuruluşları da istişareye dahil edilerek bir çalışma hazırlanmıştır. Mayıs 2004'te 

                                                            
157T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine 

Yönelik Dönüm Noktaları: Global Konferanslardan Bildiriler, s.18, 2011, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70578/2/9789755903620_tur.pdf, Erişim Tarihi: 29.05.2017. 
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gerçekleştirilen 57. Dünya Sağlık Asamblesi’nde, “Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık 

Küresel Stratejisi” kabul edilmiştir. Söz konusu küresel strateji sayesinde DSÖ’ye üye 

devletlerin talebi üzerine, bulaşıcı olmayan rahatsızlıkların önlenmesi için de önemli bir 

adım atılmıştır.  

 

Üye devletler veya diğer sosyal tarafların çabaları ile hazırlanan strateji belgelerine bunun 

gibi birçok örnek vermek mümkündür. Bu sebeple DSÖ üye devletlerin taleplerine yanıt 

verebilmek ve sağlık alanından daha etkin politikalar ve stratejiler geliştirmek için, 

sürekli olarak girişimlerde bulunmuştur. Örneğin 2008 yılında DSÖ’nün Genel Direktörü 

Dr. Margaret Chan, DSÖ nezdinde geliştirilecek olan politikalar ve stratejiler için Küresel 

Politika Grubu’nu (The Global Policy Group- GPG) kurmuştur. Bu grup DSÖ’nün içinde 

iç yönetim ve politika oluşturma alanının en üst düzeyidir ve görevi, örgütsel 

bütünleşmeyi sağlamak ve DSÖ için stratejik öncelik konularını ele almaktır. Genel 

Direktör başkanlığında yılda 4 kez toplanan grup, 6 Bölge Ofisi Direktörü, Genel Direktör 

ve Genel Direktör Yardımcısı’ndan oluşmaktadır.  Küresel Politika Grubu, örgüt çapında 

tutarlılığı güçlendirmekte ve örgüt için önemli stratejik, programa dayalı ve yönetsel 

konulara odaklanmayı geliştirmektedir.158 

 

Bunun yanı sıra DSÖ bilimsel araştırmalara da uzun süredir öncelik vermektedir. 

Araştırmanın DSÖ için hayati öneme sahip olduğu, örgütün Anayasası’nın 2. maddesinde 

"sağlık alanında araştırmalar yapmak ve yürütmek" ifadesiyle ortaya konulmuştur. 1959 

yılında ilk defa, bölgesel danışma komiteleri tarafından izlenmek üzere Tıbbi 

Araştırmalar Danışma Komitesi kurulmuştur. 1986'da Sağlık Araştırmaları Danışma 

Komitesi olarak yeniden adlandırılan komite, DSÖ'ye araştırma politikaları konusunda 

                                                            
158DSÖ Küresel Politika Grubu’nun hazırlamış olduğu raporlar için bkz.: http://www.who.int/dg/global-

policy/en/, (Erişim Tarihi: 14.03.2017). 



73 
 

danışmanlık yapmak amacıyla küresel uzmanları bir araya getirmeye devam 

etmektedir.159 2010 yılında ise “Sağlık için Araştırma Stratejisi”, 63. Dünya Sağlık 

Asamblesi’nde onaylanmıştır. Bu strateji ile dünya çapında sağlık araştırmalarının 

desteklenmesi, sağlığa yönelik politikaların ve uygulamaların en iyi bilimsel bilgiye 

dayandırılması hedeflenmiştir. Stratejinin temel amacı, küresel sağlığın iyileştirilmesi 

için araştırmaya dayalı kanıt ve araçlar üreten tüm ortakların bilim, teknoloji ve daha 

geniş bilgiyi kullanmak için birlikte çalışmasıdır.160 

  

DSÖ’nün geliştireceği küresel sağlık politikaları için gerekli olan bölgesel ve küresel 

düzeyde istatistiki bilgiyi ise, Küresel Sağlık Gözlemevi ve Bölgesel Sağlık Gözlemevleri 

sağlamaktadır. Küresel Sağlık Gözlemevi; küresel, bölgesel ve ülke bazında sağlık 

eğilimlerini izlemek için analizler yapmaktadır. DSÖ üyesi olan 194 ülke hakkında 

sağlığa ilişkin istatistiki veriler sağlayan Küresel Sağlık Gözlemevi’nin internet 

sitesindeki tematik sayfalarda; sağlıkla ilgili Binyıl Kalkınma Hedefleri, ölüm oranları, 

hastalığın yükü, sağlık sistemi, çevre sağlığı, bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı 

hastalıklar, sağlık eşitliği ve şiddet, yaralanmalar gibi konularda bilgiler 

paylaşılmaktadır.161 Küresel Sağlık Gözlemevi’nin diğer önemli çıktısı, yıllık sağlık 

istatistikleri göstergelerini derleyen yıllık yayın “Dünya Sağlık İstatistikleri”'dir. Dünya 

Sağlık İstatistikleri, sağlıkla ilgili Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne yönelik yıllık ilerleme 

hakkında kısa bir raporu da içermektedir. Ayrıca kadın ve sağlık, hastalığın yükü gibi 

yatay konularda da analitik raporlar sunmaktadır. Bunun yanı sıra Afrika, Amerika, 

Güneydoğu Asya, Avrupa, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik bölgelerinde de bölgesel 

gözlemevleri bulunmaktadır. Bu gözlemevleri de sorumlu oldukları bölgeye ilişkin 

                                                            
159World Health Organization, The WHO Strategy on Research for Health, Geneva, WHO Press, 2012, 

s.1-3.  
160Ibid, s. 18-19.  
161Küresel Sağlık Gözlemevi’nin sunmuş olduğu verilere http://www.who.int/gho/en/ bağlantısı üzerinden 

erişim sağlanabilmektedir (Erişim Tarihi: 14.03.2017).  
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veriler toplamakla yükümlüdür ve yayınlar hazırlamaktadır. Sunulan bu veriler ve 

yayınlar ile üye ülkelerin kendi ulusal sağlık politikalarını geliştirmeleri için de önemli 

bir katkı sağlanmaktadır. 

 

Son dönemde ise sağlık ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak günümüz 

dünyasında ve dünya nüfusunda birtakım değişiklikler meydana gelmektedir. Bu sebeple 

geliştirilen politikalar ve stratejiler de yalnızca hastalık üzerine olmayıp, daha sosyal 

konuları da kapsar hale gelmektedir. Örneğin 2008 yılında düzenlenen Dünya Sağlık 

Asamblesi'nde, iklim değişikliği ve sağlık korumasında üye ülkeleri desteklemek için 

küresel bir çalışma planı hazırlanmasını talep edilmiştir. Buna istinaden 2009 yılında 

iklim değişikliği ve sağlık çalışma planı Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 2014 

yılında da güncellenmiştir. 

 

Ayrıca günümüzde çoğu insan 60 ve üzeri yıl yaşam beklentisine sahiptir. DSÖ tarafından 

yapılan bir araştırmaya göre 2050 yılında, her beş kişiden birinin 60 yaş veya daha yaşlı 

olması beklenmektedir.162 2014 yılında Dünya Sağlık Asamblesi, Genel Direktör'den 

yaşlanmaya ve sağlığa ilişkin kapsamlı bir küresel strateji ve eylem planı hazırlamasını 

talep etmiştir. Herkesin uzun ve sağlıklı bir hayat yaşayabileceği bir dünya vizyonu ile 

hazırlanan “Yaşlanma ve Sağlık Küresel Stratejisi ve Eylem Planı (2016 - 2020)”, 

DSÖ’ye üye 194 devlet tarafından 26 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen Dünya Sağlık 

Asamblesi'nde kabul edilmiştir. 

 

Sağlık konularının devletlerin dış politikalarında giderek daha fazla önem arz etmesi, 

diplomatik görüşmelerin sağlık konusunda da sonuçlar doğurmasına yol açmıştır. 

                                                            
162DSÖ Yaşlanma ve Sağlık Küresel Stratejisi ve Eylem Planı (2016 - 2020), http://who.int/ageing/GSAP-

Summary-EN.pdf?ua=1, Erişim Tarihi: 16.03.2017.  
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Bununla birlikte Küresel Sağlık Diplomasisi, sağlık müzakerelerini yürüten diplomatların 

olağan eğitim programında yer almamaktadır. Günümüzde sağlığı etkileyen diplomatik 

görüşmelerle ilgili araştırma, eğitim ve danışmanlığa duyulan ilginin ve talebin artmasına 

yanıt olarak, DSÖ’nün Etik, Eşitlik, Ticaret ve İnsan Hakları Birimi, Rockefeller Vakfı 

ile ortaklık kurarak Küresel Sağlık Diplomasisi Ağı’nı (GHD-NET) oluşturmuştur.163 

Kurulan bu sistem üzerinden Sağlık Diplomasisi için kapasitenin geliştirilmesi amacıyla, 

araştırmacılar ve uygulayıcılar bir araya getirilmektedir. GHD-NET’in sekretaryası 

Carleton Üniversitesi Norman Paterson Uluslararası İlişkiler Okulu ve Ottawa 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından desteklenen bir think-tank’te, Ottawa'daki 

Ticaret Politikası ve Hukuk Merkezi'nde yer almaktadır. 

 

2.5. DSÖ’nün Düzenlediği Küresel Faaliyetler ve Konferanslar 

 

DSÖ, genelde hastalık kontrolü ve standartlar oluşturmaya odaklanmış, teknokratik bir 

sağlık işbirliği yaklaşımında olmuştur. Başlangıçta DSÖ'nün en önemli önceliklerinin 

sıtma, kadın ve çocuk sağlığı, verem, zührevi hastalıklar, beslenme ve çevre sağlığı 

olacağına karar verilmiştir. Günümüzde DSÖ’nün gündemi, HIV/AIDS gibi nispeten 

yeni hastalıklar haricinde aynıdır. Bunlara ilave olarak DSÖ, genetiği değiştirilmiş gıdalar 

konusunda güvenlik talimatları, iklim değişikliğine uyum, tütün ve ilaç kullanımı, yol 

güvenliği gibi konuları da izlemekte ve koordine etmektedir. 

 

DSÖ’nün kurulduğu ilk yıllarda, salgın hastalıklara ve çocuk ölüm oranlarının 

azaltılmasına odaklanılmıştır. 1952 ve 1964 yılları arasında DSÖ’nün çabalarıyla, 1950 

yılında yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyen, sakatlayan ve şekil bozukluğuna sebep olan 

                                                            
163Küresel Sağlık Diplomasisi Ağı, http://www.ghd-net.org adresli web sitesinde Küresel Sağlık 

Diplomasisi alanında araştırmalar sunmak, eğitim ve kapasite oluşturmak için bilgi  sunulmaktadır.   
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ekvator frengisi hastalığının tekrarlanma sıklığı yaklaşık %95 oranında düşürülmüştür. 

1959 yılında Sovyetler Birliği 25 milyon, Küba 2 milyon dozda dondurularak kurutulmuş 

aşı sağlamış ve DSÖ kendini çiçek hastalığının ortadan kaldırılması programına 

adamıştır. 164 DSÖ 1967 yılında ABD ve Sovyetler Birliği gibi dünyanın en güçlü 

devletlerinin de desteğiyle, çiçek hastalığını yok etmek için yoğunlaştırılmış bir program 

başlatmış ve 1967-1979 yılları arasında yürütülen çalışmalarla çiçek hastalığı salgını yok 

edilmiştir. Böylece ilk kez büyük bir salgın hastalık ortadan kaldırılmıştır. Bunun yanı 

sıra 1988 yılında başlatılan Küresel Çocuk Felci ile Mücadele Girişimi ile 2006 yılına 

kadar, görülen vaka sayısı yılda 350 binden 2 binli rakamlara düşürülerek %99'dan fazla 

azaltılmıştır. Günümüzde çocuk felci vakası, yalnızca üç ülkenin belli bölümlerinde 

görülmektedir.165 Ancak DSÖ’nün yanı sıra Sınır Tanımayan Doktorlar, Bill & Melinda 

Gates Vakfı gibi farklı küresel sağlık girişimleri de uluslararası arenada boy göstermeye 

başlamış ve çok daha fazla finansman kaynağı ile görünürlüklerini artırarak bilinir hale 

gelmişlerdir.166 Çeşitli küresel, ulusal ve yerel organizasyonların yanı sıra kamu-özel 

sektör ittifakları ve ortaklıklarının ortaya çıkmış olması, DSÖ’nün politika gündeminde 

ilk sıralarda yönlendirici ve koordinasyon otoritesi rolünü güçlendirmesini gerekli 

kılmıştır.167 DSÖ de uluslararası arenada farkındalık artırmak, sağlık konularında ortak 

bir anlayış ortaya koymak ve ortak eylemler için harekete geçebilmek adına, birçok 

küresel faaliyet yürütmektedir. Yıl içerisinde çeşitli sağlık sorunları veya durumlar için 

birçok özel gün bulunmaktadır, ancak yalnızca 7 gün ve 1 hafta "resmi" olarak halk 

sağlığı günleri olarak kabul edilmektedir. 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü, 7 Nisan 

Dünya Sağlık Günü, 25 Nisan Dünya Sıtma Günü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü, 14 

                                                            
164Theodore M. Brown, Marcos Cueto ve Elizabeth Fee, ”The World Health Organization and the 

Transition From “International” to “Global” Public Health”, American Journal of Public Health, Cilt: 

96, No. 1,  2006, s.65. 
165Veriler Sekretarya’nın 70. Dünya Sağlık Asamblesi’ne sunulan 24.04.2017 tarihli çocuk felci raporundan 

alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2017/04/A70_14.pdf, 

Erişim Tarihi: 03.07.2017. 
166Renwick ve Johnson, 2017, a.g.m. 
167Gatti ve Boggio, 2009, a.g.e., s.21. 
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Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü,  28 Temmuz Dünya Hepatit Günü, 1 Aralık Dünya 

AIDS Günü ve Nisan Ayı’nın son haftası Dünya Aşı Haftası olarak kutlanmaktadır. 

 

Yukarıda bahsi geçen özel günlere ilişkin DSÖ, çeşitli etkinlikler düzenlemekte ve 

farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu gibi özel günlerde düzenlenen 

faaliyetlerin yanı sıra, aşılanma da DSÖ için önemli küresel faaliyetlerden biridir. Mayıs 

2011'de, DSÖ’nün Sekretaryası tarafından hazırlanan “Küresel Aşılanma Vizyonu ve 

Stratejisi” raporu, 64. Dünya Sağlık Asamblesi tarafından dikkate alınmış, tartışmalar 

sırasında Küresel Aşı Eylem Planı’nın geliştirilmesi memnuniyetle karşılanmıştır. DSÖ, 

aşılamanın halk sağlığı alanında en uygun maliyetli müdahalelerden biri olması sebebiyle 

önem taşıdığını vurgulamış, aşının insan hakkı olarak sağlığının temel bir bileşeni olarak 

tanınması gerektiğine karar vermiştir. 140'dan fazla ülkeden yaklaşık 1.100 katılımcı ve 

290 kuruluş, Küresel Aşı Eylem Planı’na fikir, geri bildirim ve yorumlarla katkı 

sağlamıştır. Mayıs 2012'de Küresel Aşı Eylem Planı, 65. Dünya Sağlık Asamblesi’nde 

194 üye devlet tarafından onaylanmıştır. Üye devletler ayrıca Nisan Ayı’nın son 

haftasının Dünya Aşı Haftası olarak kutlanmasına karar vermişlerdir.168 Küresel Aşı 

Eylem Planı’nın ana hedefi, 2020 yılına kadar mevcut aşılara daha adil bir şekilde erişimi 

sağlayarak, milyonlarca ölüme engel olmak için bir çerçeve çizmektir. Bu kapsamlı 

eylem planının altı stratejik hedefi bulunmaktadır: 

 

Hedef 1: Bütün ülkeler aşılamayı bir öncelik olarak taahhüt ederler. 

Hedef 2: Bireyler ve toplumlar aşıların değerini anlar ve aşılamayı hem hak, hem de 

sorumluluk olarak talep eder. 

Hedef 3: Aşılamanın yararlarından adil bir şekilde tüm insanlar faydalanmaktadır. 

                                                            
168Ayrıntılı bilgi için bkz. DSÖ Küresel Aşı Eylem Planı (2011-2020): 

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/, Erişim 

Tarihi: 09.12.2016. 
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Hedef 4: Güçlü aşılama sistemleri, iyi çalışan bir sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Hedef 5: Aşı programları, sürdürülebilir ve öngörülebilir finansmana, kaliteli tedarik ve 

yenilikçi teknolojilere erişebilmektedir. 

Hedef 6: Ülke düzeyinde, bölgesel ve küresel düzeyde araştırma ve geliştirme yenilikleri, 

aşılamanın faydalarını en üst düzeye çıkarır.  

 

Bu hedeflere ulaşabilmek için çeşitli eylemler tasarlanmıştır ve taraf ülkelerin yıllık 

olarak DSÖ’ye rapor sunmaları beklenmektedir. 

 

2.6. DSÖ’nün Önderliğinde Yapılan Temel Hukuki Düzenlemeler 

 

DSÖ Anayasası, Dünya Sağlık Asamblesi tarafından kabul edilmek üzere üç tür yasal 

belge düzenlenmesine imkân sunmaktadır: anlaşmalar, yönetmelikler ve öneriler. 

Günümüze kadar sadece tek bir sözleşme kabul edilmiştir, o da Tütün Kontrolü Çerçeve 

Sözleşmesi’dir (TKÇS). Bu sözleşmenin yanı sıra iki de yönetmelik kabul edilmiştir. Bu 

sebeple DSÖ’nün normatif yetkilerini tam olarak kullanmadığı sonucuna varılabilir.169 

Kabul edilen yönetmeliklerden biri, 1948'de düzenlenen hastalıklara ve ölüm nedenlerine 

ilişkin olarak adlandırma (istatistiklerin derlenmesi ve yayınlanması da dahil) ile ilgilidir. 

Böylece DSÖ 1948 yılında, klinik ve epidemiyolojik amaçlar için uluslararası bir standart 

haline gelen hastalıkların uluslararası sınıflandırılması sorumluluğunu da devralmıştır. 

Uluslararası Hastalık Sınıflandırılması (International Classification of Diseases- ICD); 

kanıta dayalı karar verme için sağlık bilgilerinin kolay depolanması, alınması ve analizi, 

hastaneler, bölgeler ve ülkeler arasında sağlık bilgilerini paylaşma ve karşılaştırma ve 

aynı yerde farklı zaman dilimlerinde veri karşılaştırma konularında fayda 

                                                            
169Gatti ve Boggio, a.g.e.. s.23. 
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sağlamaktadır.170 DSÖ’ye üye tüm ülkeler hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasını 

kullanmaktadır. 1967'de kabul edilen DSÖ yönetmeliğine göre, üye ülkelerin ölüm 

oranları ve hastalık oranlarına ilişkin istatistikler için en güncel ICD revizyonunun 

kullanması zorunludur. Günümüzde yürürlükte olan ICD-10, Mayıs 1990'da 43. Dünya 

Sağlık Asamblesi tarafından onaylanmıştır ve 1994 yılından beri yürürlüktedir. 

 

DSÖ yalnızca hastalıklar konusunda değil, birtakım başka konularda da uluslararası 

sınıflandırmalar oluşturulmasına ön ayak olmuştur. Örneğin, İşlevsellik, Yeti Yitimi ve 

Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Functioning, 

Disability and Health- ICF), 1990 yılı Mayıs Ayı’nda 44. Dünya Sağlık Asamblesi'nde 

onaylanmıştır ve 1994 yılından beri DSÖ üye ülkeleri tarafından kullanılmaktadır. 

Uluslararası Sağlık Girişimleri Sınıflaması (International Classification of Health 

Interventions- ICHI) da taslak aşamasındadır. Bunun yanı sıra ICD ve ICF'den türetilmiş, 

zihinsel ve davranış bozuklukları gibi konularda da ayrıntılı sınıflandırmalar 

bulunmaktadır. 

 

DSÖ’nün oluşturduğu ikinci yönetmelik ise daha önceki uluslararası sıhhi antlaşmalara 

dayanan ve onların yerini alan 1951'de Uluslararası Sıhhi Düzenlemeler olmuştur. Daha 

sonra isim Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri olarak değiştirilmiş, 2005 yılında ise 

hastalıkların son yıllarda uluslararası yayılma tehdidinin artması sebebiyle yenilenerek 

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) adını almıştır.171 

 

 

 

                                                            
170Hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz.: 

http://www.who.int/classifications/icd/en/, Erişim Tarihi: 19.03.2017.  
171Gatti ve Boggio, a.g.e.,  s.22. 
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2.6.1. Uluslararası Sağlık Tüzüğü 

 

1830-1847 yılları arasında Avrupa'yı aşan kolera salgınları, bu tür yoğun bulaşıcı 

hastalıklar konusunda diplomasi yürütülmesi ve halk sağlığı için çok taraflı işbirliği 

yapılmasına yönelik katalizör görevi üstlenmişlerdir. Bu durum Paris'te ilk uluslararası 

sağlık konferansının düzenlenmesine sebep olmuştur. Hatta 1948'de DSÖ Anayasası 

yürürlüğe girdikten sonra da  DSÖ üye devletlerinin 1951'de kabul ettikleri, 1969'da ismi 

Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri olarak değiştirilen uluslararası sağlık kurallarını 

oluşturmalarını sağlamıştır. 1969 yılında yapılan düzenlemeler, öncelikle altı ciddi 

bulaşıcı hastalığı izlemek ve kontrol altına almak için tasarlanmıştır: kolera, veba, 

sarıhumma, çiçek, nükseden ateş ve tifüs. 

 

Bahsi geçen altı adet karantinaya alınabilir hastalığı kapsayan 1969 düzenlemeleri, 1973 

ve 1981 yıllarında küçük değişikliklere uğramış ve böylece kapsanan hastalıkların sayısı 

yalnızca sarıhumma, veba ve kolerayı içerecek şekilde altıdan üçe düşürülmüştür ve çiçek 

hastalığının küresel olarak yok edilmesini kapsamıştır.172 Ancak 1990'lı yılların başında 

Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde koleranın, Hindistan'da Ebola kanamalı ateşi gibi 

yeni bulaşıcı virüslerin ve ölümcül hastalıkların ortaya çıkması sebebiyle, 1995 yılında 

48. Dünya Sağlık Asamblesi'nde bu düzenlemelerin revizyonu için çağrıda 

bulunulmuştur. Buna ek olarak 1969’da yapılan düzenlemelerde, hastalıkların 

uluslararası yayılımı konusunda resmi ve uluslararası olarak koordine edilmiş bir 

mekanizmanın bulunmaması ve bazı ülkelerin zarar verici seyahat ve ticaret kısıtlamaları 

korkusu ile hastalıkların salgınını derhal rapor etmekte isteksiz davranmaları sorun teşkil 

etmeye başlamıştır. Ayrıca bu düzenlemelerde 20. yüzyılın son çeyreğinde artan seyahat 

                                                            
172World Health Organization, 2008, a.g.e.,  s.1.   



81 
 

ve ticaretten kaynaklanan halk sağlığı risklerini ele alacak donanım olmadığından, köklü 

bir revizyonun gerekli olduğu dile getirilmeye başlanmıştır. 

 

Buna istinaden DSÖ 2000 yılında, uluslararası öneme haiz salgınlarda acil durumların 

tanımlanması, değerlendirilmesi ve hızlı bir şekilde yanıtlanması için ülkelerin en uygun 

kaynaklara ve uzmanlara hızlıca erişebilmelerini sağlamak adına Küresel Salgın Uyarı ve 

Yanıt Ağı'nı kurmuştur. Bu ağ dünya çapında 600'ün üzerinde ortak, 200'ün üzerinde 

teknik kurum ve ağın işbirliğiyle çalışan multi-disipliner bir teknik işbirliğidir.173 DSÖ, 

Küresel Salgın Uyarı ve Yanıt Ağı aracılığı ile uluslararası salgınlara STK’ların da dahil 

olmasına imkan vererek müdahale etmektedir. Ayrıca DSÖ Mayıs 2001'de “Küresel 

Sağlık Güvenliği: Salgın Uyarı ve Yanıt” adlı kararı kabul etmiş ve üye olan devletleri 

bulaşıcı hastalık tehditlerini ve acil durumları hızlı bir şekilde algılama ve yanıt verme 

kapasitelerini güçlendirmek için destek olmaya davet etmiştir. 

 

Mayıs 2003'te “Uluslararası Sağlık Mevzuatının Revizyonu” hakkındaki kararı ile Dünya 

Sağlık Asamblesi tarafından incelenmek üzere Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri’nin 

gözden geçirilmesi için tüm üye devletlere açık bir hükümetlerarası çalışma grubu 

oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu Dünya Sağlık Asamblesi’nin 58. toplantısında 

incelenecek olan nihai bir metnin onaylanması amacıyla, Kasım 2004'te ve Şubat/Mayıs 

2005'te iki oturum düzenlemiştir. DSÖ, ortaya çıkan Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nü 23 

Mayıs 2005'te kabul etme kararı almıştır. Kabul edilen Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) 

15 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir.174 

 

                                                            
173John S. Mackenzie et al., “The Global Outbreak Alert and Response Network”, Global Public Health, 

Cilt: 9, Sayı: 9, 2014, s. 1023–1039. 
174World Health Organization, 2008, a.g.e., s.1.   
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UST, DSÖ'ye üye tüm ülkeler de dahil olmak üzere dünya genelinde 196 ülkeyi bağlayan 

uluslararası bir yasal araçtır. Tüzüğün amacı uluslararası topluluğun, sınırları aşma ve 

tüm dünyadaki insanları tehdit etme potansiyeline sahip olan akut halk sağlığı risklerini 

önlemesine ve bunlara tepki vermesine yardımcı olmaktır. Tüzüğün ikinci maddesine 

göre bu tüzüğün amacı ve kapsamı,  uluslararası trafik ve ticarete gereksiz müdahaleden 

kaçınarak ve halk sağlığı açısından ortaya çıkacak risk ile orantılı ve sınırlı olarak, 

hastalıkların uluslararası yayılmasını önlemek, bu hastalıklara karşı korunmak, 

yayılmalarını kontrol etmek ve halk sağlığı açısından gerekli yanıtı vermektir. 

 

UST, ülkelerin belirli hastalık salgınlarını ve halk sağlığı olaylarını DSÖ'ye bildirmelerini 

zorunlu kılmaktadır. Taraf ülkelere belirlenmiş giriş-çıkış noktalarında temel halk sağlığı 

kapasitelerini geliştirmeleri için 5 yıllık bir süre tanınmıştır. Bu 5 yıllık süre 15 Haziran 

2012 tarihinde dolmuş ve Türkiye süre uzatımı talep etmemiştir, ancak Türkiye’de halen 

geliştirilmesi gereken bazı alanlar mevcuttur. Örneğin UST’de tanımlanan çekirdek 

kapasiteler içerisinde önemli bir yer tutan "Belirlenmiş Giriş Noktalarında UST Temel 

Kapasiteler" konusundaki eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir. Çünkü diğer 

alanlardaki kapasitelerden farklı olarak, temel kapasiteleri geliştiren liman ve 

havalimanları DSÖ tarafından sertifikalandırılacaklardır. Bu sertifikanın alınması 

durumunda, ülkemizdeki liman ve havalimanlarının sağlıklı olduğu uluslararası arenada 

DSÖ tarafından belgelendirilmiş olacaktır.175 

 

 

 

 

                                                            
175Ayrıntılı bilgi için bkz.:http://www.hssgm.gov.tr/UluslararasiSaglikTuzugu, Erişim Tarihi: 07.12.2016. 
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2.6.2. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 

 

1990'ların sonunda tütünle ilişkili hastalıklarda meydana gelen küresel artış, DSÖ'nün 

anayasal anlaşma yapma gücünün ilk defa kullanılmasını tetiklemiştir. Zira tütün 

kullanımı radikal ve yaratıcı önlemleri gerektiren bir halk sağlığı sorunu haline 

gelmiştir.176 Tütün kontrolü için uluslararası bir araç yaratma fikri resmi olarak Mayıs 

1995'te, 48. Dünya Sağlık Asamblesi'nde öne sürülmüştür. Bir sonraki yıl, 49. Dünya 

Sağlık Asamblesi’nde alınan karar ile Genel Direktör’ün bir sözleşme hazırlaması talep 

edilmiştir. Böylece DSÖ, ilk kez bir sözleşme yapmak için resmi olarak süreci 

başlatmıştır. Fakat dönemin DSÖ Genel Direktörü Dr. Gro Harlem Brundtland, küresel 

tütün kontrolü konusunun DSÖ için bir önceliğe sahip olduğunu açıkladıktan bir yıl 

sonrasına yani 1999 yılına kadar, bu tür bir sözleşmeyle ilgili görüşmeler 

başlatılamamıştır. Sonuç olarak 21 Mayıs 2003 tarihinde TKÇS, Dünya Sağlık Asamblesi 

tarafından kabul edilmiş ve sözleşme 27 Şubat 2005'te yürürlüğe girmiştir. TKÇS, DSÖ 

himayesinde yapılan ilk uluslararası sözleşme olması sebebiyle halk sağlığının teşviki 

için bir kilometre taşını temsil etmekte ve uluslararası sağlık işbirliği için yeni yasal 

boyutlar sunmaktadır. Tütün salgınıyla mücadele için ulusal ve uluslararası 

koordinasyonu güçlendirmek üzere tasarlanan sözleşme, uluslararası sağlık işbirliğine 

yeni bir yaklaşım getirmekte ve insan sağlığının geleceğini şekillendiren yasal bir çerçeve 

niteliğindedir. TKÇS küreselleşmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine, etkili bir 

küresel tepki göstermek için bir model oluşturmaktadır. Bu nedenle sözleşme, halk 

sağlığında bir yasal dönüm noktası haline gelmiştir.177 

 

                                                            
176Haik Nikogosian, “WHO Framework Convention on Tobacco Control: A Key Milestone”, Bulletin of 

the World Health Organization, Cilt:88, No:2, 2010,  s.83. 
177Ibid, idem. 
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Günümüzde TKÇS’yi imzalayan 168 ülkenin yanı sıra, sözleşmede imzacı olmamasına 

rağmen sözleşmeye taraf olan ülkeler de bulunmaktadır. Bu sebeple sözleşmeye taraf 

toplam 180 ülke bulunmaktadır.178 Tütün kullanımının giderek artmasına, tütünün dünya 

çapında sağlığa olan tehdidine ve tütün şirketleri tarafından gelişmekte olan ülkelerde 

pazar oluşturma stratejilerine karşı geliştirilen ve dünyada tütün kontrolüne yönelik ilk 

uluslararası anlaşma olan TKÇS, 28 Nisan 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı tarafından imzalanmış ve 25 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.179 

 

2.7. DSÖ’nün 12. Genel Çalışma Programı ve Liderlik Öncelikleri 

 

DSÖ’nün her 6 yıllık programı için, liderliğin en çok ihtiyaç duyulduğu alanlarda 

öncelikli çalışma alanları tespit edilmektedir. Bu liderlik öncelikleri, DSÖ’nün 

faaliyetlerine yön vermektedir. Güncel liderlik öncelikleri, 2014-2019 döneminde 

yürütülecek çalışmaların yer aldığı stratejik belge olan 12. Genel Çalışma Programı’nda 

tanımlanmaktadır. 2014 yılı Ocak Ayı faaliyetleri ile başlayan belge, DSÖ’nün 2010 

yılında başlayan geniş kapsamlı reform programının bir parçası olarak hazırlanmıştır. 

Program aynı zamanda DSÖ reformunun üç temel bileşenini de yansıtmaktadır: 

programlar ve öncelikler, idare ve yönetim. Güncel liderlik öncelikleri 6 ana başlıkta ele 

alınmaktadır:180 

 

                                                            
178Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerin son durumuna United Nations Treaty 

Collection’dan ulaşılmıştır: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-

4&chapter=9&clang=_en, Erişim Tarihi: 02.06.2017. 
179Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 

Küresel Sağlık için Küresel Eylem, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 731, Ankara, Klasmat Matbaacılık, 2008, 

s.4. 
180Ayrıntılı bilgi için bkz. DSÖ 12. Genel Çalışma Programı, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112792/1/GPW_2014-2019_eng.pdf?ua=1, Erişim 

Tarihi:02.11.2016. 
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Bu başlıklardan ilki, evrensel sağlık güvencesidir. Evrensel sağlık güvencesi, sağlıklı 

olmak için gerekli olan hizmetlere erişim ve yoksulluğa neden olan hastalıkların 

önlenmesi için finansal korumanın birleşimidir. DSÖ evrensel sağlık güvencesi 

konusunda tavsiye isteyen ülkelerin taleplerine yanıt vermektedir. 

 

İkinci liderlik önceliği, ülkelerin UST’yi uygulamak için gerekli olan kapasiteyi devreye 

sokabilmeleri için destek sağlamak ve kaydedilen ilerlemeyi raporlamaktadır. Bunun yanı 

sıra halk sağlığı konusundaki acil durumlara daha hızlı ve iyi koordine edilmiş yanıt 

sağlayabilmek için, kendi sistemleri ve ağlarını güçlendirmektedir. 

 

Üçüncü öncelik, medikal ürünlere erişimin arttırılmasıdır. Zira halk sağlığı konusunda 

eşitliğin sağlanması; temel, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı tıbbi teknolojilere erişime 

bağlıdır. Medikal ürünlere erişimin geliştirilmesi, evrensel sağlık güvencesinin başarısı 

için esastır. DSÖ güvenilir, kaliteli, uygun fiyatlı ve etkili ilaçlara erişimi geliştirmeye 

çalışmaktadır. Uygun fiyatlı sağlık teknolojisi için inovasyon, yerli üretim ve ulusal 

düzenleyici otoriteler, DSÖ tarafından desteklenmektedir. 

 

Dördüncü öncelik sosyal, ekonomik ve çevresel belirleyicilerdir. İnsanların sağlık 

durumlarını iyileştirmek ve sağlıklı yaşam beklentilerini arttırmak için, hem hastalıkla 

ilgili faktörlere hem de adaletsiz sağlık sonuçlarına yönelik eylemler gereklidir. Bu 

yüzden DSÖ, hastalık ve rahatsızlıklara sebep olan hususlara yönelik diğer sektörlerle 

işbirliği yapmaktadır. Bu çalışmalarla sağlığın belirleyicileri ele alınarak, hakkaniyeti 

teşvik etmek için uğraş verilmektedir. 

 

Beşinci öncelik, bulaşıcı olmayan hastalıklardır.  Bulaşıcı olmayan hastalıklardaki artış 

bireyler, aileler ve toplumlar için yıkıcı sağlık sonuçları ortaya çıkarmaktadır ve bu durum 
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sağlık sistemleri için tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple küresel, bölgesel ve yerel 

düzeylerde tutarlı, çok sektörlü tepkilerin koordinasyonu DSÖ için önemli bir önceliktir. 

 

Altıncı öncelik, sağlıkla ilgili Binyıl Kalkınma Hedefleri’dir. 2015 Binyıl Kalkınma 

Hedefleri doğrultusunda yapılmış kazanımları sürdürmek ve daha eşit başarı seviyeleri 

oluşturmak önemlidir. Bu hedefler, DSÖ’nün çalışmalarını birçok açıdan entegre 

etmektedir. Özellikle etkili sağlık kurumlarının, sürdürülebilir ve adil sağlık sonuçları 

elde etmek için sağlam sağlık sistemlerinin inşa etmeleri hususunda bu hedefler büyük 

önem taşımaktadır. 

 

Yukarıda bahsi geçen liderlik önceliklerinin yer aldığı 12. Genel Çalışma Programı, üye 

devletlerin etkin yönetimi için yön belirleyici niteliktedir ve DSÖ’nün küresel sağlık 

yönetimindeki yönlendirici ve koordine edici rolünü pekiştirmektedir. Bunun yanı sıra 

çalışma programı, örgütün açıkça tanımladığı bir dizi sonuçlara, hangi araçlar ve 

kaynaklarla, nasıl ulaşılacağına dair açıklamalar sunmaktadır. Bu da örgütün hesap 

verebilirliğini ve şeffaflığını sağlamaktadır. 

 

2.8. DSÖ’ye Yönelik Eleştiriler ve DSÖ’nün Reform Çalışmaları 

 

DSÖ’nün kuruluş yılı olan 1948’den bu yana, dünya genelinde olduğu gibi küresel sağlık 

konusunda da birçok şey değişmiştir. 1948’den günümüze kadar olan süre zarfında 

küresel ekonomi ve teknik kapasite, herkesin hayal edebileceğinin ötesine geçmiştir hatta 

siyasi konjonktür de değişime uğramıştır. Soğuk Savaş başlamış ve bitmiştir. Bu tür 
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sebeplerden dolayı, savaş sonrası statükoyu yansıtan küresel kurumların bu kadar farklı 

bir dünyaya nasıl uyum sağlayabileceği konusunda bir belirsizlik bulunmaktadır.181 

 

DSÖ, kuruluşundan bu yana hem takdir edilmiş, hem de birçok eleştiriye maruz kalmıştır. 

Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmada, DSÖ’nün sağlık konusunda dünya 

ülkelerine öncülük ettiği ve tarihin değişik zamanlarında dünyada yaşanan değişiklikleri 

örgütün politikalarına da yansıtmaya çalıştığı gözlemlenmiştir. Örneğin 1950'lerde ve 

1960'larda Biyoloji, Ekonomi ve güç politikasındaki değişimlerin dış ilişkileri ve halk 

sağlığını değiştirmesi ile DSÖ de sıtmanın yok edilmesine yönelik dar kapsamlı 

çalışmalardan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve çiçek hastalığının ortadan 

kaldırılmasına yönelik çalışmalara vurgu yapmaya başlamıştır.182 1970'lerde ve 

1980'lerde DSÖ birincil sağlık hizmeti kavramını geliştirmiş, ancak kurum içi ve örgütler 

arası dinamikleri aşan uluslararası ekonomik ve politik düzende yaşanan karmaşık 

değişiklikler sebebiyle fiilen fazla etkin olamamıştır. DSÖ 1990'lı yıllarda örgütün 

hayatta kalmasını ve önderliğini yenilemek için bir örgüt stratejisi olarak küresel sağlığı 

kullanmaya çalışmıştır.183 DSÖ küresel sağlığa olan ilgiyi arttırmaya yardımcı olmuş ve 

yeni kavramların oluşturulmasına büyük katkıda bulunmuştur. 

 

Ancak DSÖ’nün temel görev ve hedefleri ile ilgili de tartışmalar yaşanmış, bazı 

hükümetler DSÖ Anayasası’ndaki hedefler listesinin değiştirilmesi için de talepte 

bulunmuştur. Bu sebeple yapılan değişiklikler yalnızca politika düzeyinde sınırlı 

kalmamıştır, aynı zamanda örgütün anayasasına da yansıtılmıştır. Dünya Sağlık 

Asamblesi’nin 26. , 29. , 39. ve 51. oturumlarında kabul edilen değişiklikler sırasıyla 3 

                                                            
181Charles Clift, “What’s the World Health Organization For?“, Chatham House Report, The Royal 

Institute of International Affairs, 2014, s.1, 

http://observgo.uquebec.ca/observgo/fichiers/88303_20140521WHOHealthGovernanceClift.pdf, Erişim 

Tarihi: 09.03.2017. 
182Brown, Cueto ve Fee, a.g.m., s.70. 
183Ibid, idem. 
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Şubat 1977, 20 Ocak 1984, 11 Temmuz 1994 ve 15 Eylül 2005 tarihlerinde yürürlüğe 

girmiş ve mevcut DSÖ Anayasası metnine yansıtılmıştır. 

 

DSÖ Anayasası’nda yapılan değişikliklere rağmen, günümüzde DSÖ'nün küresel 

normları ve standartları geliştiren normatif bir örgüt olup olmadığı konusunda 

anlaşmazlık devam etmektedir. Hızla değişen bir dünyada, DSÖ gibi büyük bir kuruluşun 

örgütsel yapılarının amacına uygun olup olmadığı ve karşılıklı çıkar alanlarını ilerletmek 

için büyük oyuncularla nasıl çalıştığı konusunda misyonunu gözden geçirmesi 

alışılmadık bir şey değildir. Reform 1990'ların ortalarından bu yana DSÖ’nün 

gündeminde yer almıştır, ancak nadiren beklenen sonuçlar elde edilmiştir.184 

 

2003'te TKÇS’nin kabul edilmesi, 2005'te uluslararası sağlık mevzuatının revize 

edilmesi, sağlık çalışanlarının hareketliliği ve virüs paylaşımı gibi küresel sağlık 

konularındaki diğer hukuki düzenlemelerin kabulü ile DSÖ, yeniden geçerlilik 

kazanmıştır.185  yapılan çalışmalar ve yeni yasal düzenlemelere rağmen, DSÖ bu tür 

eleştirilerden kurtulamamıştır. 2003 yılında dünyadaki aktivistler ve akademisyenler 

tarafından ortak bir çaba olarak sağlıkla ilgili mevcut politikaları sorgulamak ve 

alternatifler önermek için tasarlanan “Global Health Watch”, 2005 yılından beri raporlar 

yayınlamaktadır. 2005’te yayınlanan birinci sayıda DSÖ’nün kaynak yetersizliği, kötü 

yönetimi, Sekretarya’daki liderlik eksikliği ve DSÖ’nün yönetiminde zengin ülkeler ile 

düşük ve orta gelirli ülkeler arasındaki eşitsiz güç kullanımı eleştirilmiştir. 2005, 2008 ve 

2011'de yayınlanan önceki sayılar gibi, 2014 yılında yayınlanan son sayıda da, sağlık 

                                                            
184Derek Yach, “World Health Organization Reform - A Normative or an Operational Organization?”, 

American Journal of Public Health, 2016 Kasım Sayısı, Cilt: 106, Sayı: 11, s. 1904–1906. 
185Kickbusch ve Szabo, 2014, a.g.m. 
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üzerinde etkili olan çağdaş konular analiz edilmiş ve DSÖ’nün reform süreci ele 

alınmıştır.186 

 

DSÖ üye ülkelere tahakkuk eden zorunlu ülke katkıları ile finanse edilmektedir. 

1980’lerde yalnızca enflasyona göre artış olacak şekilde göreceli sabit bir katkı payı 

uygulaması varken ABD’nin ısrarlarına istinaden 1993’te ülke katkı payları sabitlenmiş 

ve artış olmayacağına karar verilmiştir.187 Daha sonra DSÖ’nün gelecekteki faaliyetlerini 

finanse edebilmek için borç alması ve üye devletlere fazla mali yük getirmesi sebebiyle, 

2009 yılında bir finansal kriz yaşanmıştır. Krizin temel sebebi zengin üye ülkelerden 

birçoğunun, tahakkuk eden ülke katkılarının sabit kalması konusundaki ısrarları olmuştur. 

Çıkan tartışmada zengin üye devletlere DSÖ’nün yönetimiyle ilgili olarak bir dizi eleştiri 

yapma fırsatı doğmuştur. Sonuç olarak DSÖ Genel Direktörü  yönetim, finansman ve 

yönetişim konularını ele alan büyük bir reform programını etkili biçimde benimsemeye 

zorlanmıştır.188 Bu sebeple DSÖ, 2010 yılı Ocak ayından itibaren bir reform süreci 

geçirmektedir. Reform sürecinin çıkış noktasının DSÖ’nün finansmanı konusunda resmi 

olmayan bir tartışma olmasına rağmen, katılımcılar hızla değişen ortamda DSÖ'nün rolü 

hakkında daha temel sorunları da gündeme getirerek süreci başlatmışlardır. Ocak 2011’de 

Yönetim Kurulu’nun 128. oturumunda reform sürecinin üç bileşeni belirlenmiştir. Bunlar 

program, idari ve yönetişim reformlardır ve günümüze kadar yürütülen sürecin 

çerçevesini belirlemektedir. Mayıs 2011’de ise tüm üye devletler, reformun genel yönünü 

onaylayan bir kararı kabul etmiş ve üye devletler tarafından yönetilen bir süreç olarak 

reformu başlatmışlardır. 

 

                                                            
186Global Health Watch, Global Health Watch 4, s. 248, 2014. 

http://www.ghwatch.org/sites/www.ghwatch.org/files/D1_1.pdf, Erişim Tarihi: 28.02.2017. 
187 Global Health Watch, 2014, a.g.r.,  s. 248. 
188İbid, idem. 
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Program bazında yapılan reformlar, ihtiyaca dayalı öncelikleri belirleme, sonuç 

tanımlama ve sonuçlara ulaşabilmek için uygun kaynak tahsisini kapsamaktadır. Ulaşılan 

sonuçların ve kullanılan kaynakların şeffaf bir şekilde raporlanması da buna dahildir. 

Yönetişim reformu, küresel sağlık konusunda görev alan pek çok oyuncu arasında daha 

fazla uyum sağlamak amacıyla örgütün konumunu netleştirmeyi ve güçlendirmeyi 

kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda stratejik karar vermeyi iyileştirmek ve 

paydaşların katılımını etkinleştirmek için çaba sarf edilmektedir. İdari reform ise örgütün 

kaynaklarının daha iyi kullanımı ve tüm sonuçlara ulaşması için yürütülen kapasite 

geliştirme faaliyetleridir. İnsan kaynakları, iletişim, finans, değerlendirme, hesap 

verebilirlik ve şeffaflık, bilgi yönetimi gibi alanlarda derin bir revizyon ve uyum 

sağlamayı kapsamaktadır. Sonuç olarak bu reform ile DSÖ'nün "uluslararası sağlık 

çalışmaları için yönlendirme ve koordinasyon otoritesi" olarak anayasal yetkisini daha 

etkin bir şekilde yerine getirebilmesi hedeflendiği, DSÖ’nün internet sayfasında 

belirtilmektedir.189 

 

Yapılan reform çalışmalarına rağmen DSÖ’ye yönelik eleştiriler devam etmektedir. 

Örneğin 2014 yılında yapılan bir akademik literatür taramasında, DSÖ'nün düşük 

performansına katkıda bulunan faktörler konusunda az çok fikir birliğine varılmıştır. 

Buna çalışmaya göre:190 

 DSÖ aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışmaktadır, 

 DSÖ’nün açıkça tanımlanmış öncelikleri bulunmamaktadır, 

 Küresel sağlık alanında aktör kalabalığında DSÖ’nün yeri henüz 

 kavranamamıştır, 

                                                            
189Reformun kilometre taşlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz.: 

http://www.who.int/about/who_reform/chronology/en/, Erişim Tarihi: 28.02.2017. 
190Andrew Cassels et al, “How Should the WHO Reform? An Analysis and Review of the Literature”, 

Global Health Programme Working Paper, No: 11, 2014, s.6,  Graduate Institute of International and 

Development Studies, http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/globalhealth/ghp-

new/publications/wp/wp_0011_v6.pdf, Erişim Tarihi: 28.02.2017. 
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 DSÖ temel çalışmalar için öngörülebilir kaynaklardan yoksundur, 

 DSÖ tahsis edilen finansmana bağımlıdır, bu da önceliklerin belirlenmesini 

 zayıflatmaktadır, 

 DSÖ bir bütün olarak üyeleri tarafından değil birkaç donörün ihtiyaçları 

 tarafından yönlendirilmektedir. 

 DSÖ insan kaynağını ve mali kaynaklarını etkin kullanamamaktadır. 

 DSÖ tutarlı yönetimi zorlaştıran bir organizasyon yapısına sahiptir. 

 

Bir diğer önemli husus ise DSÖ’nün kuruluşundan bu yana bulaşıcı olan hastalıklara 

yoğunlaşmış olmasıdır. Ancak ölüm sebeplerine ilişkin veriler değerlendirildiğinde ilk 10 

ölüm nedeni arasında bulaşıcı olmayan hastalıkların önemli bir etken olduğunu 

görülmektedir. Mayıs 2011'de Sağlık Bakanları tarafından onaylanan,  bulaşıcı olmayan 

hastalıklarla ilgili Moskova Bildirgesi ve bulaşıcı olmayan hastalıklar hakkında BM 

Siyasi Bildirgesi, Eylül 2011'de devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanmıştır. 

Böylelikle bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenebilirliği ve kontrolü konusunda küresel 

eylem için bir zemin oluşmuştur.  Devlet ve hükümet başkanları, 2013 yılına kadar 

bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için çok sektörlü ulusal politikalar 

ve planlar oluşturarak ulusal durumlara dayanan ulusal hedef ve göstergelerin 

geliştirilmesi için, BM Siyasi Bildirgesi'ne kendilerini adamışlardır. Dünya Sağlık 

Asamblesi devletlerin bu taahhütlerini yerine getirebilmeleri için, Mayıs 2013'te  

“Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü için 2013-2020 Küresel Eylem 

Planı”‘nı onaylamıştır. Bu eylem planında bulaşıcı olmayan hastalık yükünden özgür bir 

dünya, vizyon olarak belirlenmiştir. Küresel Eylem Planı üye devletlere, uluslararası 

ortaklara ve DSÖ'ye 2013 ve 2020 yılları arasında topluca uygulandığında belirlenen 9 

hedefe, 2025 yılında ulaşılması için bir yol haritası sunmaktadır. Ayrıca 2025 yılına kadar 

kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet veya kronik solunum yolu hastalıkları gibi 
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bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskinde de %25 göreceli azalma 

olması hedeflenmektedir.191 Ancak DSÖ’nün yalnızca bulaşıcı olmayan hastalıklar değil, 

salgın olan hastalıkların yönetimi konusunda da yetersiz kaldığına dair görüşler 

bulunmaktadır. Örneğin örgütün 2003 yılında SARS salgınına verdiği yanıt etkili ve 

yetkin olarak görülürken, 2009 yılında H1N1 salgını ve 2014 yılında Batı Afrika'daki 

Ebola salgını konusunda işlevsiz olduğu, hatta çok sembolik bir müdahalede bulunduğu 

düşünülmüştür.192 

 

Üstelik DSÖ’nün dünyanın önde gelen sağlık otoritesi ve aynı zamanda küresel sağlık 

görüşmeleri için hükümetler arası platform olarak hizmet etme konusundaki orijinal 

görevini hiçbir zaman yerine getiremediğini düşünen yazarlar da bulunmaktadır. Yıllar 

boyunca süren tartışmalara rağmen antimikrobiyal direnç, aile planlaması, sağlık 

çalışanları göçü, sahte tıbbi ürünler gibi birçok küresel sağlık sorununun çözülememiş 

olması eleştirilmektedir. Ayrıca küresel sağlık alanında faaliyet gösteren aktörlerin 

birçoğunun, DSÖ'nün güncelliğini yitirmiş, yetersiz yönetişim düzenlemeleri ve 

başarısızlıklarına doğrudan tepki olarak ortaya çıktığı öne sürülmektedir.193 

 

Fakat birçok gözlemci, küresel sağlığa ilişkin en kritik girişimlerin örgütün anlaşma gücü 

ve normatif rolünün güçlendirilmesi sonucunda gerçekleştiğini göz ardı etmektedir.194 

Örneğin TKÇS ve UST gibi DSÖ önderliğinde hazırlanan yasal düzenlemeler, son 

yıllarda Küresel Sağlık Diplomasisi’ne ivme kazandırmıştır. Hem UST hem de TKÇS, 

                                                            
191DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü için 2013-2020 Küresel Eylem Planı, S.3, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf, Erişim Tarihi: 09.03.2017. 
192Adam Kamradt-Scott, “WHO’s to Blame? The World Health Organization and the 2014 Ebola outbreak 

in West Africa”, Third World Quarterly,  Cilt: 37, Sayı: 3, 2016, 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2015.1112232, Erişim Tarihi: 30.03.2017. 
193Steven J. Hoffman ve John-Arne Røttingen,”Split WHO in two: strengthening political decision-making 

and securing independent scientific advice”, Public Health, Cilt:128, Sayı:2, 2014, s.188-194. 
194Ilona Kickbusch, “Advancing the Global Health Agenda”, UN Chronicle, Cilt: 48, Sayı: 4, 2011, s. 37 

40.  
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egemen devletlerin küresel sağlık konularında uygun yönetişimin geliştirilmesi ve 

uygulanması hususundaki ilgisini yansıtmaktadır ve DSÖ tarafından koordine edilen 

geniş hükümetler arası süreçlerin sonucu oluşturulan düzenlemelerdir.195 

 

Ancak Küresel Sağlık Diplomasisi’nin gerçekleştiği alan, farklı müzakere ve etki 

alanlarını da içerecek şekilde değişmiş ve sağlıkla ilgilenen uluslararası örgütlerin sayısı 

zamanla giderek artmıştır.196 Öte yandan, küresel sağlık alanında faaliyet gösteren 

aktörlerin çoğalması, DSÖ'ye anayasasında belirtilen şekilde liderlik sağlama, rehberlik 

etme ve birçok farklı aktör arasındaki tutarlılığı geliştirme gibi konularda eşgüdüm 

görevini yapması için daha fazla fırsat sağlamıştır.197  

 

Günümüzde Küresel Sağlık Diplomasisi’nin önemli bir kısmı, halen DSÖ bünyesinde 

gerçekleşmektedir. Dünyanın belli bir noktasında ya da bölgesinde meydana gelen salgın 

hastalıklar  dünyanın tümünü aynı anda ve aynı ölçüde ilgilendirmekte olduğu için, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık eşitsizlikleri ve sağlık hizmetlerine erişim 

sorunlarına önem ve öncelik verilmelidir. Ülkeler arasındaki ve içindeki sağlık 

eşitsizlikleri sebebiyle daha kapsamlı küresel uyarı, araştırma, izleme ve değerlendirme 

gerekmektedir.198 Bu sebeple tüm dünya ülkelerinin bir araya geldiği platform olarak 

DSÖ, küresel sağlık konusunda diplomasiye yön verebilecek işlevde bir örgüttür ve rolü 

yadsınamayacak kadar önemlidir. 

 

Fakat her ne kadar DSÖ devletleri ve toplulukları sağlıkla ilgili konularda yönetme 

yetkisine sahip olsa da, gün geçtikçe küresel sağlık alanında faaliyet gösteren aktör 

                                                            
195Sridhar, Khagram ve Pang, a.g.m., s. 5. 
196Kickbusch et al., 2007, a.g.m., .s.161-244. 
197Clift, 2014, a.g.r., s.8. 
198Handan Ertaş ve Fatma Çiftçi Kıraç,” Küreselleşmenin Ülkelerin Sağlık Sistemleri ve Politikaları 

Üzerine Etkileri”, Kastamonu Üniversitesi  İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  Cilt: 17, Sayı: 

3, 2017, s.28-34. 
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artmakta ve DSÖ’de denetim ve kaynak yetersizliği sorunları yaşanmaktadır. Bu sebeple 

DSÖ, kurumsal kapasite bağlamında da sorunlar yaşamaktadır ve bu sebeple de Küresel 

Sağlık Diplomasisi’ndeki rolü zayıflamıştır. Gerek küresel yönetişim, gerekse küresel 

sağlık yönetişimi tanımları, küresel sorunların çözümü konusunda artık hükümetlerin ve 

uluslararası örgütlerin yeterli olamayacağını sivil toplumu da kapsayan uluslar üstü 

yapılanmalara yer verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.199 Bu sebeple DSÖ reform 

sürecini kendisini küresel sağlığın lideri olarak nasıl yeniden konumlandırması 

gerektiğini düşünmesi için bir fırsat olarak kullanmalıdır, aksi takdirde bu rolünü 

kaybedecektir. Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmada, DSÖ’nün rolünü 

güçlendirmek için reform sürecinin yanı sıra farklı çalışmaların da yapıldığı 

gözlemleniştir. Örneğin 12. Genel Çalışma Programı’nda DSÖ’nün sağladığı mali ve 

teknik destek ülkelerin sağlık politikaları ve stratejileriyle daha uyumlu olması için, çok 

sektörlü küresel sağlık gündemine tanımlanmıştır ve daha koordineli bir yaklaşım 

benimsenmektedir.200 DSÖ bu tür düzenlemeler ve reform çalışmaları ile konumunu 

güçlendirmiş, aldığı tüm eleştirilere rağmen sağlık alanındaki işlevsel işbirliğinde 

liderliğini devam ettirmeyi başarmıştır.  

                                                            
199Osman E. Hayran, “Küresel sağlık sorunları ve sağlık diplomasisi”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp 

Kültürü Dergisi, Sayı: 40, 2016, s.58. 
200DSÖ Genel Direktörü’nün Yönetim Kurulu’na sunduğu “DSÖ’nün Küresel Sağlık Yönetişimindeki 

Rolü” başlıklı, 18 Ocak 2013 tarihli rapordan alınmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için: 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_5Add5-en.pdf, Erişim Tarihi: 10.04.2017. 
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3. BÖLÜM: SAĞLIK DİPLOMASİSİ - KÜBA ÖRNEĞİ 

 

 

Devletlerin bireysel olarak yürütmüş oldukları Sağlık Diplomasisi, tarihsel olarak her 

zaman var olmuştur. Bu bölümde öncelikle genel olarak Sağlık Diplomasisi’nde gelinen 

mevcut durum ortaya konulacak, ülke örneği olarak Küba’nın küresel sağlık 

bütünleşmesine katkısı ve izlediği küresel sağlık politikası incelenecektir. Böylece 

küresel sağlık işbirliği konusunda ulus devletlerin bireysel düzeyde yaptıkları 

işbirliklerine örnek verilecek ve DSÖ’nün bu işbirliklerindeki tutumuna değinilecektir.  

 

3.1. Dünya Genelinde Sağlık Diplomasisi 

 

Eskiden sömürge olan ülkelerin bağımsızlığını kazanması ile birlikte, dünyadaki siyasi 

konjonktür hızla değişmiş ve bu değişim diplomasinin niteliğini de etkilemiştir. Günümüz 

diplomasisinin önemli ulusal çıkarları etkilemediği sürece karşılıklı anlayış oluşturma 

odaklı olduğu, sorunların eğitim ve bilim gibi yumuşak güç unsurları kullanılarak 

çözüldüğü görülmektedir.201 Bu da diplomatik uygulamaların merkezinde ortak çıkarların 

ve paylaşılan hedeflerin yer aldığı anlamına gelmektedir.202  

 

Günümüzde paylaşılan çıkarlara dayanan, gelişmekte olan ülkelerle yakından ilgilenen, 

ekonomik, teknik ve siyasi alanlarda tezahür eden yeni bir diplomasi ortaya çıkmıştır. 

Marshall Yardımı örneğinde olduğu gibi mali yardım ve teknik yardım, savaş sonrası 

yıllarda dış politikanın büyük bir parçası haline gelmiştir. Sübvansiyonlar, bağışlar, 

krediler ve sınırlı teknik hizmetler uluslararası ilişkilerde uzun zamandır rol oynamıştır, 

                                                            
201Benno Signitzer ve Carola Wamser, “Public Diplomacy: A Specific Governmental Public Relations 

Function”,  Public Relations Theory II (Ed.),  Carl Botan ve Vincent Hazelton, New Jersey, Lawrence 

Erlbaum, 2006, s.438. 
202Badeau, a.g.m. , s.308-310. 
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ancak son yıllarda olduğu gibi kapsamlı, kitlesel ve sürekli yardım programları daha önce 

var olmamıştır.203 Yeni Diplomasi’de sağlık ve iyileştirme hizmetlerinin önemli bir rol 

oynadığı açıktır, hatta diğer kalkınma yardımlarına kıyasla küresel sağlık programlarının 

hem diplomatik hedeflere hem de dış politika hedeflerine ulaşmada daha etkin olduğu 

değerlendirilmektedir.204 Zira modernleşmenin ilk adımlarından biri, koruyucu ve 

iyileştirici tıp alanlarında hükümet tarafından yönetilen sağlık hizmetlerinin kurulması 

olarak görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler de, vatandaşları için gerekli sağlık 

koşullarını sağlamak konusunda zorlanmaktadır ve bu sebeple sağlık alanında küresel 

işbirliği yapmaya ihtiyaç duymaktadır. 

 

Küreselleşmenin yükselişe geçtiği 2000’li yıllar öncesinde ulus devletler ve ile 

uluslararası örgütler, küresel sağlık işbirliğini yönetmişlerdir. Ulus devletler, sağlık 

bakanlıkları gibi kendi kurumları aracılığı ile sağlık hizmetleri sunmuşlardır. DSÖ ise 

dünya çapındaki küresel çalışmaları koordine etmiştir. Örneğin çiçek hastalığını ortadan 

kaldırmak için dünya çapında girişimler yürütmüş, UST aracılığı ile hastalıklar için 

uluslararası raporlama yükümlülüğü getirmiş ve salgın hastalıkların kontrolü gibi 

sorumluluklar üstlenmiştir. Ancak daha sonraki yıllarda ikinci bölümde de değinildiği 

üzere, UST’nin güçlü Batılı devletlere veya büyük güçlere hizmet ettiğine dair eleştiriler 

ortaya çıkmıştır. Dahası, koordinasyon ihtiyacı da azalmıştır. O dönemde gelişmekte olan 

ve yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların hızlı ve küresel yayılımı, şu an olduğu kadar 

belirgin bir endişe kaynağı olmamıştır. Bu sebeple ileri tıbbi ve idari kapasiteye sahip 

gelişmiş ülkeler, salgınları kontrol altına almaya ve sınırlarını savunmaya kendi başlarına 

yeterli olduklarını hissetmişlerdir. Ancak küreselleşmenin hızlanması ile karşılıklı 

ekonomik bağımlılığın artması ve insanların ve malların uluslararası hareketlerinin 

                                                            
203Badeau, a.g.m. , s.308-310. 
204William Vanderwagen, “Health diplomacy: Winning hearts and minds through the use of health 

interventions”, Military Medicine, Cilt: 171, No:10, 2006, s.3–4. 
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artması sebebiyle küresel sağlık yönetişiminin yeniden önem kazandığı bir dönem 

başlamıştır. Bir yerde ortaya çıkan veya yeniden ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların, 

dünyanın her yerinde yankı uyandırabileceği kabul edilerek, küresel ölçekte sağlığa 

yeniden öncelik verilmiştir.205 Genel anlamda her ülkenin başta bölgesel ardından küresel 

çapta belirli trendlere göre sağlık politikalarında değişiklikler yaptığından bahsetmek 

mümkündür.206 

 

Küresel sağlık işbirliğinin yeniden önem atfedilen bir konu haline gelmesine rağmen, 

DSÖ’nün 60 yıldan eski olan mevcut kurumsal mimarisinin günümüzün küresel sağlık 

tehditlerine etkili bir şekilde tepki veremediği konusunda geniş bir fikir birliği vardır. 

DSÖ bir zamanlar küresel sağlığın tek yetkili otoritesi olarak görülmekte iken, 

günümüzde birçok farklı aktörün bulunduğu kalabalık bir sahnede durmaktadır.207 Ne 

yazık ki bu sahnede ulus devletlerin, uluslararası örgütlerin ve STK'ların oynayacağı 

roller tanımlanmamıştır. Bu sebeple küresel sağlık yönetişiminde büyük bir karmaşa 

hâkimdir. DSÖ bu karmaşayı koordine etmeye çalışmaktadır, ancak hastalıkların gözetim 

ve kontrolü, küresel etkilerine rağmen ulusal hükümetlerin kapasitelerine ve kararlarına 

bağlıdır. Örneğin 1994 yılında Hindistan Hükümeti veba salgınına ilişkin haberleri, 2003 

yılında ise Çin Hükümeti SARS salgınına ilişkin haberleri medyada engellemeye 

çalışmışlardır. Bu örneklerde de görüldüğü gibi ulus devletler hem uluslararası olarak 

müzakere edilen konulara, hem de alınan kararların ülkeleri sınırları içinde 

uygulanmasına karar verdikleri için halen başat rol oynamaktadır. Ayrıca DSÖ üye 

devletler tarafından finanse edilmekte bu sebeple de küresel sağlık işbirliği ve 

diplomasisinde devletler halen etkin olmaya devam etmektedir. Özellikle ABD gibi güçlü 

                                                            
205Nora Y. Ng ve Jennifer Prah Ruger, “Global Health Governance at a Crossroads”, Global Health 

Governance, Cilt 3, Sayı: 2, 2011, s. 1–37. 
206Özgür Topkaya, “Sosyal Politika Bağlamında Dünyada Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimi”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cit:21, Sayı: 2, 2016, 

s.707-722. 
207Frenk ve Moon, a.g.m., s. 936-942.  
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ve dünyanın en büyük sağlık yardımı sunan ülkelerin politikaları, küresel sağlık üzerinde 

orantısız bir etkiye sahiptir.208 

 

Çok eskiden beri Sağlık Diplomasisi yürütüldüğüne ilişkin kayıtlar olsa da literatürde 

küresel sağlık, yumuşak güç stratejilerinin ortaya çıkmasına kadar ikincil bir politika 

meselesi olarak sınıflandırılmıştır. Ancak bazı devletler küresel sağlık konusuna daha çok 

önem atfetmekte ve izledikleri dış politika stratejileri ile küresel sağlık bütünleşmesine 

katkıda bulunabilmektedir. Çünkü sağlığın bir güvenlik ya da dış politika meselesi olarak 

ele alınması, devletlerin uluslararası sağlık işbirliği konusundaki rolünü de 

güçlendirmekte ve devletlerin küresel sağlığa nasıl katıldığını etkileyebilmektedir.209 Bu 

bağlamda sağlık ve dış politika arasında köprü kuran bir girişim, 2006 yılında yapılmıştır. 

Fransa, Endonezya, Norveç, Senegal, Güney Afrika ve Tayland ülkelerinin dışişleri 

bakanları; 2007 yılında yayınladıkları Oslo Deklarasyonu ile sağlık ve dış politika 

konusunda bir işbirliği sürecinin başlatıldığını ilan etmişlerdir.210 Oslo Deklarasyonu ile 

zamanımızın dış politika meseleleri içerisinde en önemli konulardan birinin sağlık olduğu 

kabul edilmiştir. Daha sonra BM’nin 2008 yılında düzenlenen 63. Genel Kurul 

toplantısında alınan 63/33 sayılı karar ile dış politika ile küresel sağlık arasındaki yakın 

ilişki ve bağımlılık tanınmış ve bu bağlamda, küresel zorlukların uluslararası toplum 

tarafından uyumu ve sürekli çabayı gerektirdiği de kabul edilmiştir.211 2009 yılında 

BM’nin 64. Genel Kurul toplantısında alından 64/108 sayılı kararla küresel sağlık ve dış 

politika arasındaki yakın ilişkinin önemi yeniden gündeme getirilmiş, DSÖ’nün sağlık 

konusunda birincil ihtisas kuruluş olarak lider rol üstlendiği kabul edilerek, BM üye 

devletleri dış politikalarını oluştururken sağlık konularını da dikkate almaya davet 

                                                            
208Katz et al., 2011, a.g.m., s.504.  
209Ng ve Ruger, 2011, a.g.m., s.1-37. 
210McInnes ve Lee, 2012,  a.g.e., s.50. 
211BM 63. Genel Kurul Toplantısı’nda alınan A/RES/63/33 sayılı karar, 

http://www.who.int/trade/events/UNGA_RESOLUTION_GHFP_63_33.pdf?ua=1, Erişim Tarihi: 

01.04.2017.  
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edilmiştir.212 Küresel sağlık alanında işbirliği ve yönetişime ilişkin 2010, 2011, 2012 ve 

2013 yıllarında düzenlenen genel kurul toplantılarında alınan 65/95, 66/115, 67/81, 68/98 

sayılı kararlar ile bu konunun önemi tekrar gündeme getirilmiştir. Bu tür işbirlikleri 

küresel sağlık konusunda coğrafi, dini ve ekonomik engellerin aşılabileceğini 

göstermekte; ülkelerin bireysel çabalarının da bütünleşmeye katkısı olabileceğini gözler 

önüne sermektedir. 

 

Devletler güvenlik, etki alanlarını artırmak, uluslararası imajını iyileştirmek veya diğer 

geleneksel dış politika amaçlarını desteklemek için sağlık girişimlerini giderek daha fazla 

kullanır hale gelmiştir. Ancak hangi küresel sağlık konularının siyasi önceliğe sahip 

olacağının ve hangi alanlarda finansman sağlanacağının belirlenmesi için, dış politika 

çıkarları kritik bir rol oynamaktadır. Bu yüzden dış politika çıkarları, Sağlık 

Diplomasisi’nin potansiyelini ve sınırlarını anlamak için birincil önem taşımaktadır.213 

Bu sebeple Küba ülke örneği analiz edilirken, Küba’nın sağlık sistemine ve dış 

politikasında büyük etkiye sahip olan sağlık politikalarına değinmekte fayda olacağı 

değerlendirilmiştir. 

 

3.2. Küba’nın Sağlık Sistemi ve Sağlık Politikaları  

 

Karayipler’in kuzeybatısında yer alan ve 1902 yılında bağımsız bir devlet olarak kurulan 

Küba, 2016 yılı itibariyle yaklaşık 11.48 milyon nüfusu214 olan bir ada devletidir. Küba'da 

                                                            
212BM 64. Genel Kurul Toplantısı’nda alınan A/RES/64/108 sayılı karar, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/108, Erişim Tarihi: 13.01.2018. 
213H.Feldbaum ve J.Michaud, “Health Diplomacy and the Enduring Relevance of Foreign Policy Interests”, 

PLOS Medicine, Cilt: 7, Sayı: 4, 2010, 

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000226, Erişim Tarihi: 

10.12.2016. 
214Detaylı bilgi için bkz. Dünya Bankası: 

http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryPr

ofile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=CUB, Erişim Tarihi: 06.09.2017.   
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halk sağlığı, diğer ülkelere göre daha farklı bir nitelik arz etmektedir. Bunun en temel 

sebeplerinden biri, ekonomik verimliliğin halk sağlığının çok önemli bir belirleyicisi 

olması fakat Küba’daki durumun bu ilişkiye uymamasıdır.215 Zira genellikle yoksul 

ülkeler, uzun zamandır tedavisi mümkün olan ve ortadan kaldırılabilen hastalıklar 

konusunda bile muazzam bir sağlık yükü ile mücadele etmektedir. Oysa Küba refah 

düzeyi çok iyi olan bir ülke olmamasına rağmen, iyi gelişmiş bir halk sağlığı stratejisi ve 

küçük altyapı yatırımları ile sanayileşmiş ülkelerle kıyaslanabilecek düzeyde sağlık 

önlemleri üretebilmektedir. Son derece kısıtlı kaynaklara ve ABD’nin Küba’ya karşı 

uyguladığı ekonomik yaptırımlara rağmen, Küba nüfusunun tüm kesimleri sağlık 

hizmetlerine erişim sağlayabilmektedir. Bunun sebebi Küba liderlerinin her zaman 

önleyici tıp konusundaki gereksinimi vurgulamış olmaları ve sağlık konusuna özel bir 

önem atfetmeleridir.216 Bu yaklaşım sayesinde Küba’da diğer gelişmekte olan ülkelere 

kıyasla daha iyi bir tıbbi profil ortaya çıkmış ve birçok sanayileşmiş ülkeden daha iyi bir 

statüye ulaşılmıştır.  

 

Küba’nın sağlık istatistiklerindeki veriler, yapılan sağlık harcamalarının toplam kamu 

harcamalarına oranının ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri olan G-8 ülkelerinin sağlık 

verilerine yakın seviyelerde seyretmekte olduğunu göstermektedir (bkz. EK-3). 

Küba’daki çocuk ölüm oranları hem ülkenin dahil olduğu DSÖ Amerika bölgesi 

ortalamasından, hem de ABD ve Rusya Federasyonu gibi gelişmiş ekonomisi olan 

ülkelerden daha düşüktür. Nitelikli sağlık uzmanlarının yoğunluğu Almanya hariç diğer 

G8 ülkelerinin tamamından yüksektir. Ayrıca özellikle bulaşıcı hastalıkların kontrol 

altına alınması, bebek ölümlerinin azaltılması, araştırma ve biyoteknoloji endüstrisinin 

kurulması ve kronik hastalıkların kontrolü alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.  

                                                            
215Richard S. Cooper,  Joan F. Kennelly ve Pedro Ordunez-Garcia, “Health in Cuba”, International 

Journal of Epidemiology, Cilt: 35, No:4, 2006, s. 817–824. 
216John M. Kirk, “Cuba’s Medical Internationalism: Development and Rationale”, Bulletin of Latin 

American Research, Cilt: 28, No: 4,  2009,  s. 497–511. 
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Küba’daki sağlık sisteminin bu denli başarılı sonuçlara ulaşmasının temel sebeplerinden 

biri Küba’da sağlığın ekonomik kalkınmanın bir ürünü olarak görülmemesi, aksine 

nüfusun refahı, ekonomik ve kültürel gelişimi için bir hedef olarak görülmesidir. Küba’da 

sağlık hizmetleri, her vatandaşın temel hakkı olarak görülmekte ve tüm vatandaşlara 

ücretsiz olarak sunulmaktadır. Hâlbuki Küba’nın tarihi incelendiğinde, sağlık 

konusundaki yaklaşımın her zaman böyle olmadığı göze çarpmaktadır. Küba'nın mevcut 

durumu, ülkenin uzun süreli kolonizasyonu ve bağımsızlığını kazandıktan kısa bir süre 

sonra da tecrit edilmesi ile yakından ilgilidir. Bu yüzden, Küba'nın sağlık alanında küresel 

bir aktör olarak yükselişini anlamak için, tarihsel bir perspektif ortaya koymak faydalı 

olacaktır.  

 

Küba'nın kontrolü, birkaç yüz yıl süren İspanyol egemenliğinin ardından 1898'de 

ABD’ye geçmişir. ABD bu tarihten itibaren Küba'nın siyasi, ekonomik ve askeri 

meselelerine müdahale etmektedir.217 Küba’daki mevcut sağlık sisteminin tarihsel 

altyapısı, Fulgencio Batista'nın Küba'da iktidara geldiği 1930'lu ve 1940'lı yıllara ve 

Küba’nın bağımsızlığını kazandığı 1959 Küba Devrimi’ne dayanmaktadır.  

 

Çoğunlukla 1959'da yapılan devrimden önce Küba’daki sağlık sisteminin oldukça kötü 

olduğu düşünülmektedir, ancak bu algı tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır, çünkü 

devrim öncesi sağlık sistemindeki esas sorun eşitsizlik olmuştur. Devrimden önce 

Küba'da dört tip sağlık bakım sistemi var olmuştur. Birincisi doktorların kendi ofisleri 

veya kliniklerinin bulunduğu ve bakım masraflarının hastalar tarafından doğrudan 

ödendiği özel sistem; ikincisi İspanya'nın belirli coğrafi bölgelerindeki kişilerin soyundan 

                                                            
217Pat Murphy ve Faith Morgan ,“Cuba: Lessons from a Forced Decline”, Worldwatch Institute, State of 

the World 2013: Is Sustainability Still Possible?, Washington, Island Press, 2013, s.332. 
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gelenlere hizmet etmek üzere organize edilmiş özel hastaneleri kapsayan özel bir sigorta 

sistemi; üçüncüsü mevcut ve eski askeriye mensuplarına hizmet eden bir askeri sağlık 

sistemi ve son olarak sağlık bakımı için ödeme yapamayan ve diğer sağlık sistemlerine 

uygun olmayan kişiler tarafından kullanılan bir kamu sağlık sistemi.218 O dönemde kentte 

yaşayan zenginler ABD'de sunulan tıbbi olanaklarla karşılaştırılabilir düzeyde kaliteli 

birinci sınıf sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilirken, kırsal bölgelerde yetersiz 

beslenme sebebiyle hastalıklara daha yatkın ve sağlık hizmetlerine erişim sağlayamayan 

bir kesim var olmuştur. Bunun yanı sıra devrimden önce tek bir üniversite hastanesi ve 

tıp fakültesinden oluşan, gelişmemiş bir kamu sağlık sistemi ve baskın bir özel sektör var 

olmuştur. Ayrıca tüm ülkede yalnızca tek bir kan bankasının bulunduğu bilinmektedir. 

Devrim öncesi dönemde Küba'da bulunan yaklaşık 6.000 doktorun, üçte ikisinin başkent 

Havana’da yaşadığı bilinmektedir. Ancak Küba nüfusunun yarısı kırsal alanlarda 

yaşaması ve hastanelerin de yoğun olarak şehir merkezlerinde konumlanmış olması söz 

konusudur.219 Bu sebeple sağlık tesisleri şehirlerde yaşayan kişilere hizmet ederken, 

yoksul ve kırsal nüfus için temel sağlık hizmetleri yetersiz veya imkânsız olmuştur. Buna 

bağlı olarak devrim öncesi dönemde, kırsal ve kentsel sağlık arasındaki eşitsizlik oldukça 

belirgin olmuştur. Özetle, Küba'da devrim öncesi halk sağlığı hizmetleri Latin 

Amerika'nın en iyisidir, ancak kaliteli tıbbi bakım ve sağlık kuruluşları yaygın 

olmamıştır. 

 

1953 yılında Fidel Castro, Abel Santamaría, Ernesto Guevara ve diğerleri, Batista 

Rejimine karşı gelerek Santiago de Cuba'daki Moncada ordu kışlasına saldırmışlardır. Bu 

saldırı bir yenilgi ile sonuçlanmış ve Castro tutuklanarak hapise gönderilmiştir, fakat bu 

durum Batista’ya karşı direniş hareketinin birleşmesine yol açmıştır. 1 Ocak 1959'da 

                                                            
218Ayrıntılı bilgi için bkz. Enrique Beldarrain Chaple ve Mary Anne Mercer, “The Cuban Response to the 

Ebola Epidemic in West Africa: Lessons in Solidarity”, International Journal of Health Services, Cilt: 

47, No: 1, 2017, s.135-136. 
219Huish, a.g.e, s.36. 
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Batista ülkeden kaçmak zorunda kalmış ve Castro başarıya ulaşmıştır. Ancak Batista'yla 

birlikte doktorlar, mühendisler, bankacılar gibi profesyoneller ve büyük şirketlerin 

sahipleri de Küba’dan göç etmişlerdir.220  

 

Küba'da eşitsizliği azaltmak için her vatandaşı kapsayan ulusal bir sağlık sistemi 

olmasının gerektiği, 1960'da devrimci ve doktor Guevara tarafından öne sürülmüştür.221 

Devrim sonrası Küba sağlık sistemindeki en önemli ilke, sağlık bakımının vazgeçilmez 

bir insan hakkı olduğu inancı olmuştur. Sağlığın temel bir hak olarak görülmesinden 

dolayı sağlık bakım hizmetleri ücretsizdir, coğrafi olarak, ırka veya renge göre 

değişkenlik göstermeden istisnasız herkesi kapsamaktadır. Bu ilke gereği sağlık 

hizmetlerinde kâr güdüsünü asla ön plana çıkarmayan ve temel görevi tıbbi desteğe 

ihtiyaç duyan kişilere hizmet etmek olan yeni profesyonel bir ekip yetiştirme ihtiyacı 

ortaya çıkmıştır. Zira bu bakış açısı, uzun zamandır özel sektörde çalışmaya alışmış olan 

ve tıbbın hem bir meslek hem de bir ticaret olduğunu düşünen doktorlar için yeni bir 

yaklaşım olmuş ve onların vizyonunda önemli değişikliklere yol açmıştır. Çünkü Kübalı 

doktorlar devrim öncesi dönemde, aynen bugünkü pazar odaklı tıbbi sistemlerin çoğunda 

olduğu gibi, hizmet sundukları müşteri sayısına bağlı olarak verdikleri hizmet bazında 

ücret almışlardır. 1959 yılından bu yana hükümet, Küba’lıları tıp fakültesinde öğrenci 

olmanın ve doktor olmanın önemli bir ayrıcalık olduğuna inandırmayı başarmış ve 

doktorların halkın menfaati için mesleklerini fedakârca icra etmeleri gerektiği bilincini 

yerleştirmiştir.222 Nitekim devrim sonrası Küba’da sağlanan tıbbi hizmetler için hastaların 

ödeme yapmalarına kanunen izin verilmemektedir. Geniş bir insani yardım bilincinin 

oluşturulması üzerine, mesleğini para kazanmak için bir araç olarak gören doktorlar, bu 

                                                            
220Linda M. Whiteford ve Laurence G. Branch, Primary Health Care in Cuba - The Other Revolution, 

Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2009, s.16-17. 
221Maxine Offredy, “The health of a nation: perspectives from Cuba’s national health system”, Quality in 

Primary Care, Cilt: 16, Sayı: 4, 2008, s.269. 
222John M. Kirk ve H. Michael Erisman, Cuban Medical Internationalism - Origins, Evolution, and 

Goals, New York, Palgrave Macmillan, 2009, s.30. 
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yeni yaklaşımı benimseyen sağlık personeli arasında hoş karşılanmamıştır. Devrim 

sonrası süreç içerisinde yetiştirilen doktorlar, sınıflarına ya da coğrafi konumlarına 

bakılmaksızın tüm Kübalılara hizmet etmeye başlamışlardır. Buna ek olarak özel sağlık 

klinikleri, ayrıcalıklı olan zengin sınıfa hizmet ettiği ve devrimci sosyalist bir sistemde 

kabul edilemez oldukları için ahlaki açıdan da kabul edilemez hale gelmiştir ve 

kapatılmıştır. Doktorların ücretsiz eğitim alması mümkün kılınmış, ancak yüksek gelirli 

bir kariyer yapmayı ya da yaşamayı tercih ettikleri yerde değil, ülkede ihtiyaç duyulan 

her yerde iki yıllık bir süre boyunca çalışmak zorunda oldukları bir sistem geliştirilmiştir. 

Bu dönemde Kübalı doktorların yarısından çoğu bu kısıtlamaların kabul edilemez 

olduğunu düşünerek, bir yıl içinde ülkeyi terk etmiştir.223 Bu sebeple Castro ve 

takipçilerinin Küba'da iktidara gelmesiyle birlikte meydana gelen ilk krizlerden biri, 

Küba'daki yaklaşık 6.000 doktorun neredeyse yarısının ABD’ye göç etmesi olmuştur. O 

dönemde ülkede var olan tek tıp fakültesinde görev yapan profesörlerin önemli bir 

kısmının ve birçok hemşirenin ülkeden ayrılması, Küba'da sağlık hizmetlerinin 

sağlanmasında büyük aksaklıklara neden olmuştur. Bu nedenle devrim sonrası Küba'da, 

iyi bir sağlık altyapısının kurulmasına ve nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli 

tıbbi personel ve tıbbi hizmet sağlanmasına büyük öncelik verilmiştir.  

 

Devrimden sonra kurulan yeni hükümet beyin göçünün yanı sıra, kırsal yoksulluk, okur-

yazarlık ve sağlık eşitsizlikleri gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Yeni kurulan 

düzenin yetkilileri bu sorunları ele alarak, tek bir ulusal kamu sağlığı sistemi geliştirmek 

için çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar yalnızca halkın sağlığını korumak için değil, 

aynı zamanda hükümet ve toplumsal yapı değişikliklerini sürdürmek için de çok gerekli 

olmuştur. Etkin bir sağlık sistemi kurabilmek için hızla sağlık personeli eğitim 

programları oluşturulmuştur. Küba hükümeti, daha fazla sağlık personeli yetiştirmek için, 

                                                            
223Kirk ve Erisman, a.g.e. ,  s. 30. 
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eğitim veren hastanelerinin sayısı 4'den 7'ye çıkarmış, bunun yanı sıra Las Vilas ve 

Santiago de Cuba'da yeni tıp fakülteleri kurmuştur.224 Yeni mezun olan doktorlar da 

Sağlık Bakanlığı’na katılmıştır. 

 

Küba 1961 yılının Nisan Ayı’nda, sosyalist bir devlet olduğunu ilan etmiş ve akabinde 

SSCB destekçisi ve müttefiki olmuştur. Küba, SSCB'den maddi, teknik ve askeri destek 

almış ve Soğuk Savaş döneminde de ABD'ye karşı destek vermiştir. Küba’nın sosyalizmi 

benimsemesi sağlık politikaları da dahil olmak üzere tüm politikalarda yeni yaklaşımların 

benimsenmesine neden olmuştur. Küba’nın günümüzdeki sağlık sistemi de ilk olarak 

1961'de, Küba Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmaya başlanmış ve bundan sonraki 

yıllarda geliştirilmeye devam etmiştir. 1961 yılında, 156 adet kırsal hastane yapılması 

için inşaatlara da başlanmış, Küba’daki sağlık sisteminin temelleri atılmıştır.225  

 

Yeni devrimci hükümetin iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra, işçilerin ve köylülerin 

taleplerine yanıt olarak toprakların istimlakı ve köylüler arasındaki dağılımı ve 

endüstrinin ve bankaların kamulaştırılmasını da kapsayan büyük bir sosyo-ekonomik 

program başlatılmıştır. Devrimden sonra ABD'ye kaçan Kübalılara veya Amerikan 

vatandaşlarına ait yabancı sermayeli işletmeler kamulaştırılmıştır.226 ABD buna tepki 

olarak Küba'ya karşı gıda ve ilaçları da kapsayan ekonomik ambargo uygulamıştır ve iki 

ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmiştir. Oysa 1898'deki İspanyol-Amerikan 

Savaşı'ndan bu yana ABD, Küba toplumunda ve Küba ekonomisinde baskın bir güç 

olmuştur ve devrimci hükümetin iktidara geldiği 1959 yılında Küba ticaretinin %75’i 

ABD ile yapılmıştır. Küba, Sovyet bloğu ve piyasa ekonomisinin egemen olduğu diğer 

                                                            
224Don Fitz, “The Birth of Revolutionary Medicine in Cuba“, Green Social Thought- A Magazine of 

Synthesis and Regeneration, Sayı: 68, 2015, s.36. 
225Kirk ve Erisman, a.g.e. , s. 29. 
226Kamran Nayeri,  “The Cuban Health Care System and Factors Currently Undermining It”, Journal of 

Community Health, Cilt:20, No: 4, 1995, s.325-326. 
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gelişmiş ülkelerle bağlantı kurarak durumu telafi etmeye çalışmışır, ancak Küba’nın 

tedarikçilerden uzak olması yüksek nakliye masraflarına yol açmıştır.227 

 

ABD, Castro rejimini devirmek için 1961'de gizli operasyonlar yürütmeye başlamıştır. 

Hatta ABD’de yaşayan Kübalı sürgünlerin Castro’ya karşı sivil bir ayaklanmada başarılı 

olacakları varsayımıyla Küba Domuzlar Körfezi’ne bir çıkarma yapılmıştır. Sürgünlerin 

başarılı olamazlarsa bile dağlara çekilerek rejime karşı bir yeraltı direniş hareketi 

başlatacakları öngörülmüştür. Fakat sanılanın aksine, Castro rejimi sürgünleri yenecek 

güçte olmuştur. Ayrıca adanın coğrafi şartları gereği, sürgünlerin adadan geri çekilme 

imkânı da olmamıştır, bu nedenle yapılan çıkarma kararı irrasyonel olarak 

değerlendirilmiştir.228 Söz konusu çıkarma Küba’nın ABD’ye olan güvensizliğini ve 

milliyetçiliği tetiklemiştir. Bu da Küba’yı SSCB’nin adada gizli nükleer füzeler 

kurmasına izin vermeye teşvik etmiştir. ABD gözlem uçakları, kurulan tesisatları Ekim 

1962'de keşfetmiş, bu da Kennedy yönetimi ile Sovyet lider Nikita Kruşçev arasında 

nükleer savaşa girmekle tehdit eden on üç günlük gerilimi başlatmıştır. Nihayetinde 

Kruşçev, Kennedy'den Küba'yı istila etmeme ve Türkiye'den nükleer füzeleri kaldırma 

sözü karşılığında Sovyet füzelerini geri çekmeyi kabul etmiştir.  

 

Füze krizinden sonra ABD'nin Küba'ya yönelik uyguladığı politikanın temel unsurları 

ekonomik ve diplomatik tecrit olmuştur. Dönemin ABD Başkanı George H. W. Bush, 

ABD merkezli şirketlerin yabancı bağlı kuruluşlarının Küba ile ticaret yapmasını 

yasaklayan 1992 Küba Demokrasi Yasası ile ambargoya yeni ekonomik yaptırımlar 

eklemiş, ABD vatandaşlarının Küba'ya seyahat etmeleri yasaklanmıştır.229 1996 yılında 

                                                            
227Nayeri, a.g.m. , s.326. 
228Nejat Doğan, ”Uluslararası İlişkiler ve Rasyonellik: Bürokratik Politikanın Alana Katkısı ve Geleceğin 

Öngörülmesinde Rasyonellik Varsayımının Önemi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 3, 2012, s. 96. 
229Murphy ve Morgan, a.g.m., s.333. 
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da dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, Küba Özgürlük ve Demokratik Dayanışma 

Yasası'nı (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act) imzalayarak Küba'ya karşı 

uygulanan ekonomik ambargonun daha da sıkılaşmasına yol açmıştır.230 

 

Bu politik ortamda ekonomik zorluklara rağmen Küba’da etkin bir sağlık sistemi 

kurulmaya çalışılmıştır. Bir başka ifadeyle Küba'da sağlık politikasının gelişimini 1959 

Devrimi, SSCB'nin ekonomik desteği, ABD'nin Küba’ya karşı ambargo uygulaması ve 

Castro'nun sağlığın temel bir hak olduğuna dair inancı şekillendirmiştir. Kurulan sistem 

iki temel prensip üzerinde geliştrilmiştir: eşitlik ve sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim. 

Kırsal kesimde hizmetlere sınırlı erişimi olan insanlar da dahil olmak üzere herhangi bir 

sosyoekonomik bariyer olmadan tüm Kübalıların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi 

için programlar tasarlanmıştır.231 

 

1962 yılında toplum için poliklinikler kurma fikri ortaya çıkmış ve ilk olarak 1963 yılında 

kendi görev alanlarındaki işyerleri, okullar ve çocuk bakım merkezleri de dahil olmak 

üzere tüm sağlık faaliyetlerini yönetmek üzere belediye poliklinikleri oluşturulmuştur. 

1960’lı yıllarda Küba’daki en önemli sağlık sorunları bulaşıcı olan hastalıklardan 

kaynaklandığı için poliklinikler öncelikli olarak salgın hastalıklara odaklanmıştır.232 

Poliklinikler, aşı, doğum öncesi ve yenidoğan bakımı gibi birincil sağlık bakım 

ihtiyaçlarının tümünü karşılamak için kullanıldığından, Küba tıbbi geçmişinin çok önemli 

bir parçası olmuştur. Küba hükümeti 1963 yılına kadar 122 kırsal merkez, 1155 yatak 

kapasiteli 42 kırsal hastane kurararak, 322 doktor ve 49 diş hekimi yetiştirmiştir.233 

                                                            
230Ayrıntlı bilgi için bkz. Küba Özgürlük ve Demokratik Dayanışma Yasası:  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/libertad.pdf, Erişim Tarihi: 20.12.2017. 
231Jorge Hadad ve Elisabeth M. Allen, “Cuba”, Bruce J. Fried ve Laura M. Gaydos (Ed.), World Health 

Systems- Challenges and Perspectives (2nd edition), Chicago, Health Administration Press, 2012, s.309. 
232P. Sean Brotherton, Revolutionary Medicine- Health and the Body in Post-Soviet Cuba, Durham & 

London, Duke University Press, 2012, s.69.  
233Don Fitz,”The 3,000 Who Stayed”, Monthly Review, Cilt:68, Sayı:1, 2016, s.43-56. 
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Yürütülen kamu sağlığı kampanyaları ile Küba, 1963 yılında ABD’den çok daha önce 

suçiçeği hastalığını ortadan kaldırmayı başarmıştır. Ayrıca tüberküloz için aşı 

kampanyaları ve buna paralel olarak okuma-yazma kampanyaları yürütülmüş; parazitler, 

hijyen ve hastalıkların bulaşıcılığı hakkında bilgilendirme yapan kamu sağlığı ekipleri 

mobilize edilmiştir.234 1965 yılında sağlık alanında bilim ve araştırma yapmak üzere 

Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi (Centro Nacional de Investigaciones Cientificas) 

ve Küba Tıp Bilimleri Ulusal Enformasyon Merkezi (Centro Nacional de Información de 

Ciencias Médicas de la República de Cuba), kurulmuştur.235 

 

Polikliniklerde birçok sağlık kampanyası yürütülmesine rağmen, 1970'lerde yapılan 

değerlendirmelerde polikliniklerin yapısı ile ilgili birtakım sorunlar olduğu tespit 

edilmiştir. Küba hükümeti hastaların aynı sağlık ekibi tarafından tedavi edilmesinin hem 

kişilerin hastalık öyküsünü tanınmasının daha iyi tedavi için etkili olacağını hem de 

hastalıklarının fiziksel ve sosyal etkilerinin anlaşılması için gerekli olduğunu düşünerek 

poliklinik sistemini kurmuş olsa da, araştırmalar yeterli sağlık personeli olmaması 

sebebiyle uygulamada bunun gerçekleşmediğini ve planlandığı gibi yeni sosyalist toplum 

düzeni için gerekli olan doktor-hasta toplum ilişkisini kuramadığını göstermiştir.236 

Polikliniklerin etkin bir şekilde hizmet vermesini engelleyen sorunlar arasında, 

doktorların önleyici ilaçlardan ziyade iyileştirici ilaç kullanma eğilimi ve doktorlarla 

hastaları arasındaki ilişkinin soğuk olması da tespit edilmiştir. Hükümet daha sonra 

poliklinik modelini hemşirelerin sayısını artırarak, sağlık çalışanları ve insanlar arasında 

daha fazla iletişim kurmaya çalışarak iyileştirmeye çalışmıştır. Yapılan diğer değişiklik, 

başta aile hekimleri olmak üzere tıbbi personeli eğitmek için polikliniklerin kullanılması 

                                                            
234Brotherton, a.g.e. , s.70. 
235Ayrıntlı bilgi için bkz. Angelo Baracca et al. , The History of Physics in Cuba, Dordrecht, Springer 

Sience + Business Media,  2014, s.158-159.  
236Brotherton, a.g.e. , s.69-72. 
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olmuştur.237 Polikliniklere öğretim ve araştırma görevleri verilmiş, bunun yanı sıra sürekli 

bakım sağlayabilmek için çalışma saatleri uzatılmış ve izleme ve risk değerlendirmeleri 

başlatılmıştır.238 Uzmanlaşmış doktorlar önemli olsalar da, aile hekimlerinin daha fazla 

insana, daha geniş bir problem yelpazesinde yardımcı olabildikleri inancıyla geliştirilen 

aile hekimlerine daha büyük önem atfedilmeye başlanmıştır. Küba Sağlık Bakanlığı en 

acil tıbbi problemleri çözdükten sonra, aile hekimleri aracılığıyla toplumla daha yakın 

çalışmaya odalanmış ve hasta başına düşen doktor oranını artırmak ve böylece koruyucu 

tıpta yaygınlığı artırmak istemiştir. Bu sebeple sadece hastalıkların önlenmesine 

odaklanmak yerine, yaşlılara bakım ve kronik hastalıkların tedavisi de verilen hizmetlere 

eklenmiş böylece polikliniklerde sağlanan hizmetin kalitesi yükseltilmeye çalışılmıştır. 

Yapılan çalışmalar daha sonra kabul edilen anayasa ve ilgili kanun ile yasalara da 

yansıtılmıştır.239 Küba’nın ilk devrim sonrası anayasası olan Küba Cumhuriyeti 

Anayasası, 1976'da yürürlüğe girmiştir. Anayasa, devletin sağlık eğitimi planları, 

periyodik tıbbi muayene programları, aşılama ve diğer önleyici önlemler geliştirmesi 

temeline dayanan önleyici halk sağlığı politikasını da içermektedir.240 1976 yılında 

doktorları, hemşireleri ve diğer sağlık uzmanlarını sağlıklı bir toplum oluşturma 

yükümlülüğü konusunda daha bilinçli yetiştirebilmek için tüm tıp eğitiminin denetimi 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir.241 

 

Küba sağlık sistemi, 1980'lerin başında önemli bir reform geçirmiştir. Bu reform, Küba 

vatandaşlarının sağlığını korumak için devlet tarafından uygulanacak genel faaliyetleri 

belirten 1983 Halk Sağlığı Kanunu kapsamında yapılmıştır. Nitekim günümüzde 

                                                            
237Kirk ve Erisman, a.g.e. , s.5. 
238Whiteford ve  Branch,  a.g.e., s.21. 
239C. William Keck ve Gail A. Reed, “The Curious Case of Cuba”, American Journal of Public Health, 

Cilt: 102, Sayı: 8, 2012, s.13-22. 
240Debra Evenson, “The Right to Health Care and the Law”, MEDICC Review, Cilt:7, No:9, 2005, s.8. 
241Steve Brouwer, Revolutionary Doctors-How Venezuela And Cuba Are Changing The World’s 

Conception Of Health Care, New York, Monthly Review Press, 2011, s.59. 
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Küba’daki sağlık sistemine ilişkin mevcut yasal çerçeve 1980'lere, özellikle de 1983 

yılında yürürlüğe giren Halk Sağlığı Kanunu'na dayanmaktadır. Halk Sağlığı Kanunu 

Küba sağlık sisteminin ilkelerini şu şekilde özetlemektedir: i) devlet tarafından organize 

edilen toplumsallaşmış tıp, ii) tüm nüfus için erişilebilir ve ücretsiz olan temel hizmetler, 

iii) önleyici tıp, sağlık hizmetlerine halkın katılımı iv) sağlık sisteminin planlanmış 

gelişimine kapsamlı bir yaklaşım.242 Bu kanun ile ulusal, il ve belediye düzeylerinde 

örgütlenmiş bir sağlık sistemi oluşturulmuştur. Ulusal düzeyde örgütlenmenin başlıca 

görevleri, bilgi toplamanın yanı sıra tıp, ilaç sanayii ve biyoteknoloji alanlarındaki 

araştırmaların koordinasyonu olmuştur. Bu çeşitli görevleri yerine getirmek için kurulan 

enstitülerin tamamı Sağlık Bakanlığı’nın himayesinde olmuştur. İl düzeyinde, yeni 

oluşturulan İl İdare Kurullarının sorumlulukları arasında ise hastanelerin gözetimi, 

hastalıkların yayılmasına ilişkin eğilimlerin izlendği sistemlerin kurulması, kan 

bankalarının yönetimi ve hemşirelerin il kan bankalarında çalışmalarına yönelik 

eğitimleri yer almıştır. Belediye düzeyindeki örgütlenme kapsamında gözetim, yerel 

ihtiyaçları karşılamak için toplumun ihtiyaçlarının değerlendirildiğinden ve gerekli 

bakımın sağlanıp sağlanmadığından emin olmak üzere yerel konseyler kurulmuştur. 

Ayrıca yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere poliklinik olarak adlandırılan toplum 

hastaneleri kurulmuştur. Yerel konseylerin sorumluluğu altında doğum evleri, yaşlı 

merkezleri, diş tedavi merkezleri ve zihinsel sağlık merkezleri gibi uzman hastaneler yer 

almıştır. 

 

1983 yılında sağlık sistemini daha da iyileştirmek adına, her hane için bir doktor ve 

hemşire sağlamak üzere Küba’nın başkenti Havana’da bir pilot proje olarak Aile Hekimi 

ve Hemşiresi Planı başlatılmış, elde edilen başarılı sonuçlar programın ülke çapında 

                                                            
242Lesley Magnussen, John Ehiri ve Pauline Jolly, “Comprehensive Versus Selective Primary Health Care: 

Lessons For Global Health Policy”, Health Affairs, Cilt:. 23, Sayı:. 3, 2004, s.  167-176. 



111 
 

yaygınlaştırılmasına yol açmıştır.243 Bu sebeple 1984-85 yıllarında “Kapsamlı Genel Tıp” 

adlı program (Medicina General Integral) benimsenmiş ve ülkedeki her mahallede 

hizmet vermek üzere görevlendirilen bir doktor ve bir hemşireden oluşan aile hekimliği 

ekipleri oluşturulmuştur.244 Bu program ile sağlık çalışanlarının sayısının artırılması ve 

topluma düzenli olarak ulaşılması amaçlanmıştır. Böylece hastalıklar konsununda izleme 

ve önlemenin artması planlanmıştır. Aile hekimi programı sayesinde 1984-1990 yılları 

arasında Küba'nın hasta başına düşen doktor oranı hızla yükselmiş ve zengin veya fakir 

birçok ülkeden daha iyi konuma ulaşmıştır.245 Aile hekimliği modeli, günümüzde de 

Küba sağlık sisteminin temelini teşkil etmektedir. Küba sağlık sistemindeki en devrimci 

düşünce, hizmet verdikleri mahallelerde yaşayan sağlık çalışanlarıdır, bu sayede hekimler 

ve hemşireler hastalarını iyi tanıyabilmektedir. Aile hekimlerinin mesai saatleri dışında 

poliklinikler hizmet vermekte ve birçok branşta uzman doktorlara erişim sunmaktadır. 

Poliklinikler ulusal olarak belirlenmiş sağlık girişimleri ile yerel uygulamalarını, topluma 

sunulan sağlık hizmetlerini koordine etmektedir.246 Böylece Küba’da devlet tarafından 

sağlanan ücretsiz sağlık hizmetlerine herkesin erişebildiği bir sosyal sistem yaratılmıştır. 

Bu sistem belirli hastalıkların ortadan kaldırılması, güvenli içme suyuna ve temel kamu 

sağlık hizmetlerine erişimin sağlaması gibi konularda önemli katkılarda bulunmuştur.247  

 

Hükümet, Halk Sağlığı Kanunu ile kurulan sisteme ilave olarak belirli problemlerle 

mücadele etmek için başka önlemler de almıştır. Bilimsel tıbbi araştırmalara, ilaç 

sektöründen zor ameliyatlara kadar ileri tıbbi araştırma tesisleri kurulması için muazzam 

kaynaklar ayrılmıştır. Bunun yanı sıra çocuk felci, sıtma, difteri ve tetanoz ile yüzleşmek 

                                                            
243Keck ve Reed, a.g.m., s.13-22. 
244Steve Brouwer, “The Cuban Revolutionary Doctor: The Ultimate Weapon of Solidarity”, Monthly 

Review, Cilt: 60, Sayı:8, 2009,s.28-42. 
245Huish, a.g.e. , s.39-40. 
246Alina M. Sanchez, “A New Approach to Health Services and Pharmacy in Cuba”, Pharmacotherapy, 

Cilt:35, Sayı:12, 2015, s. 1104. 
247Ibid, s.1100-1108. 
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ve sonuç olarak da ortadan kaldırmak için aşı kampanyaları yürütülmüştür. 1962'de 

başlayan Ulusal Aşı Programı ile özellikle çocuklar arasındaki bulaşıcı hastalıkların yükü, 

yıllar içinde önemli ölçüde azaltılmıştır.248 

 

Ancak sistem kurulduktan ve düzene girdikten sonra yaşanan iki önemli gelişme, Küba 

hükümetinin ve toplumunun sağlık ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine meydan okumaya 

başlamıştır: 1991'de SSCB’nin yıkılışının etkileri ve 1992'de uygulanan ABD ambargosu. 

SSCB 1961'den 1991'e kadar Küba'ya yılda milyarlarca dolar sübvansiyon sağladığı için 

1960'lı yıllardan 1990'a kadar Küba'nın sağlık göstergelerinde elde ettiği başarıların, 

SSCB ve Doğu Bloğu’ndan gelen dış desteklerle gerçekleştirildiğini inkâr etmek 

mümkün değildir. Yıllık 4-6 milyar dolar değerinde SSCB sübvansiyonlarının geri 

çekilmesinin ardından 1990 yılında ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalınmıştır.249 

Küba'nın en büyük sıkıntısı, ticaretinin yaklaşık %86'sının sosyalist blokla olması ve bu 

nedenle SSCB’nin dağılmasından sonra yakıt, gıda, yedek parça ve Küba'nın ürettiği 

şeker ve nikel için pazarını kaybetmesi olmuştur. Bu sebeple ülkenin genel ekonomisi en 

az %40-45 oranında küçülmüştür. Buna bağlı olarak bu dönemde gıda eksikliği, su 

kaynaklarının bozulması, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği ve tıbbi yönetim bilgi 

sistemlerinin yetersizliği sebebiyle ülkenin tıbbi ve sağlık altyapısı ciddi biçimde 

zayıflamıştır.250 1990'lı yıllarda Küba eczanelerinin rafları çoğunlukla boş kalmış ve 

hastanelerdeki hastalar çoğu zaman kendi yemeklerini ve yiyeceklerini getirmek zorunda 

kalmıştır. Hastanelerdeki cihazlar için gerekli olan yedek parçalar temin edilememiştir. 

                                                            
248Gail Reed ve Miguel A. Galindo, “Cuba’s National Immunization Program”, MEDICC Review, Cilt: 9, 

No: 1, 2007, s. 5. 
249Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/cu.html, Erişim Tarihi: 09.07.2017. 
250Traci Potterf, “The Future of Health in Cuba”, Mauricio A. Font (ed.), CUBA: In Transition? Pathways 

to Renewal, Long-Term Development and Global Reintegration, New York, The Bildner Center for 

Western Hemisphere Studies, 2006, s.84. 
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Buna ek olarak hastalarını tedavi etmek için gerekli olan ilaçları temin edemeyen pek çok 

sağlık personeli, moral bozukluğu ve motivasyon kaybı yaşamıştır.251  

 

Bu özel dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen hükümet halk sağlığı ilkelerini 

koruyarak, kıt kaynakların dikkatli bir şekilde tahsis edilmesine odaklanmıştır. Her geçen 

gün azalan kaynaklara rağmen hiçbir hastane kapatılmamış, yalnızca temel sağlık 

hizmetleri ve kaliteli doğum hizmetleri sağlanması üzerine yoğunlaşılmıştır. Hatta sağlık 

harcamalarındaki kesintilere rağmen 1986 yılı Nisan ayında, Ukrayna Çernobil nükleer 

santralinde patlayan reaktör yüzünden mağdur olan binlerce Ukraynalı ücretsiz olarak 

tedavi edilmiştir. Bu örnek Küba hükümetinin insani dayanışmaya olan bağlılığını açıkça 

göstermiştir.  

 

Bu dönemde ekonomiyi canlandırmak için hükümet bir dizi reform önlemi sunmuştur. 

Örneğin 1993'te değeri yüksek para birimlerinin ve ABD dolarının kullanımını yasal hale 

getirilmiş ve bu yöntemle Küba’lı vatandaşların yurtdışındaki aile ve arkadaşlarından 

para gönderilmesi amaçlanmıştır. Çeşitli alanlarda serbest meslek ve küçük işletmelerin 

kurulması yasallaştırılarak girişimcilik teşvik edilmiş ve bazı gıda ürünlerinin satışı için 

tarımsal pazarların kurulmasına izin verilmiştir.252 Ayrıca yabancı yatırım çekmek için 

uğraşlar verilmiş ve para birimi üretimin en olası olduğu sektör olarak turizme 

yoğunlaşılmıştır. Bu amaç doğrultusuda 1987 yılında turistlere ve yabancılara sağlık 

hizmeti sunan ve hükümet tarafından işletilen Servimed isimli bir şirket kurulmuştur.253 

Küba hükümeti sağlığı turizmle birleştirerek, kendi ülkesinde yeterli imkânlara sahip 

olmayan veya yüksek tedavi maliyeti olan ülkelere kombine turizm ve sağlık paketleri 

                                                            
251Huish, a.g.e. , s.41. 
252Detaylı bilgi için bkz. Archibald Ritter, “Is Cuba’s Economic Reform Process Paralysed?”, World 

Economic Affairs, Cilt:2, Sayı:3, 1999, s.13-14. 
253PAHO, Cuba - Profıle of the Health Services System, 1999, s.8, 

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Health_System_Profile-Cuba_1999.pdf, Erişim Tarihi: 
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satmaya başlamış ve sağlık turizmini turizm sektöründeki en önemli kaynaklardan biri 

haline dönüştürmüştür. Servimed 2017 yılı itibariyle Cezayir, Çin Halk Cumhuriyeti, 

Portekiz, Jamaika, Katar, Surinam ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeye 

hizmet vermektedir.254 

 

Sıkı çalışma ve özveriyle atlatılan bu zorlu dönem, Küba’nın sağlık sisteminin dış mali 

destekler olmadan ne kadar ayakta kalabileceğini göstermek için bir fırsat oluşturmuştur. 

Küba'nın bu değişimi yönetmesi, politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasındaki 

kapasitesine bağlı olarak mümkün olmuştur. Küba’daki tıp uygulamalarının teknolojik 

gelişmişlik düzeyinin son derece yüksek olduğuna dair en çarpıcı örnek 1986 yılında 

açılan biyoteknoloji alanında araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütüen Havana'daki 

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi olmuştur. Hükümetin biyoteknoloji 

endüstrisine verdiği önem, en çok maddi sıkıntı yaşanan 1990-1996 yılları arasında bile 

yıllık yaklaşık 50 milyon dolar bütçe ayrılmış olmasından anlaşılmaktadır.255 Kıt 

kaynaklara rağmen ilaç sektöründe özellikle de jenerik ilaçlarda üretim kapasitesi 

geliştirilerek, Küba’da ilaç sanayisi kurulmaya çalışılmıştır. Yapılan ilaç üretimi sadece 

ulusal ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda Küba'da üretilen ilaçların 

yurtdışında daha az gelişmiş ülkelere satılarak önemli miktarda döviz kazanılmasına yol 

açmıştır. Küba'nın biyoteknoloji endüstrisi de bu dönemde gelişmiş, ayrıca oldukça 

yenilikçi ve yol açıcı olduğu için Küba’ya itibar kazandırmıştır. Nitekim bu tür yatırımlar 

Küba'nın biyolojik araştırma endüstrisinin sanayileşmiş ülkelerle rekabet edecek düzeye 

hatta dünyadaki en ileri biyoteknolojik endüstrilerden biri olmasını sağlamıştır. 

 

                                                            
254Rupa Chanda,Trade in Health Services and Sustainable Development,  Asian Development Bank 

Institute Working Paper Series, No. 668, 2017, 
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Bu ekonomik bunalımdan bir süre sonra 1998 yılında yaşanan Mitch Kasırgası’nda 

30.000'in üzerinde Orta Amerikalı hayatını kaybetmiş, Küba ise acil yardım sağlamak 

için bölgeye bini aşkın doktor göndermiştir. Bu durum hükümetin Orta Amerikalılara acil 

tıbbi destek sağlamak yerine, kendi kendilerine bakabilmeleri için Küba'da doktorluk 

eğitimi verme fikrini geliştirmesine sebep olmuştur. Bu yöntemle bölgedeki ülkelerin 

sürdürülebilir bir halk sağlığı sistemi geliştirmelerine olanak tanınacağı 

değerlendirilmiştir. Bu fikir doğrultusunda 1998 yılında Küba’da Latin American School 

of Medicine (ELAM) isimli bir tıp fakültesi kurulmuş ve tıp araştırmaları başlatılmıştır. 

1998'de ELAM’a öğrenci gönderen ilk ülkeler Mitch Kasırgası'ndan etkilenen Honduras, 

Guatemala ve Nikaragua iken256, daha sonra bütün yarıküre ve hatta bazı Afrika 

ülkelerinden öğrenciler kabul edilmiştir. ELAM 19 Latin Amerika ülkesi, 4 Afrika ülkesi 

ve ABD olmak üzere toplam 24 ülkeden öğrenci ile 1999 yılında eğitime başlamıştır.257 

Yoksul aileleden gelen öğrenciler için eğitimin yanı sıra yiyecek, barınak ve kitaplar da 

ücretsiz olarak sunulmuştur.258   

 

Küba günümüzde de kaynaklarının önemli bir bölümünü sağlık sektörü için harcamaya 

devam etmektedir. Küba’nın ulusal sağlık sistemi, tamamen devlet kaynakları tarafından 

finanse edilmektedir. Küba halkı birincil sağlık hizmetlerinin yanı sıra son derece 

sofistike tıbbi teknolojilerin kullanılmasını gerektiren sağlık problemleri için de ücretsiz 

hizmet almaktadır. Vatandaşlar ayakta tedavi için reçete edilen ilaçları ve bazı tıbbi 

cihazları kendi bütçelerinden ödemekle yükümlüdür.259 Belirtildiği üzere entegre bir 

birinci basamak sağlık hizmetleri ve sonuç odaklı yaklaşıma dayanan Küba sağlık sistemi, 

                                                            
256Brouwer, 2011, a.g.e. , s.51. 
257Don Fitz, “The Latin American School of Medicine Today”, Monthly Review, Cilt: 62, No: 10, 2011, 

https://monthlyreview.org/2011/03/01/the-latin-american-school-of-medicine-today/, Erişim Tarihi: 

12.01.2018. 
258Kirk ve Erisman, a.g.e. , s.52-54. 
259Susana M. Borroto Gutiérrez, Tsutomu Mizota ve Yasuyuki Rakue, “Comparison of Four Health 

Systems: Cuba, China, Japan and the USA, An Approach to Reality”, The Southeast Asian Journal of 

Tropical Medicine and Public Health, Cilt:34, Sayı: 4, 2003, s.939-940. 
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her Küba vatandaşının parçası olduğu bir ağdır. Ancak bu kapsamlı sistem sorunsuz 

değildir. Küba sağlık sistemi hakkında radikal düzeyde farklı görüşler bulunmakta, 

literatürde hem eleştirilere hem de övgülere rastlanmaktadır. Çünkü Kübalıların çoğunun 

bu evrensel sistem tarafından kapsanmasına rağmen, tıbbi teknolojik ilerlemelere ve bazı 

ilaçlara erişim sağlamak mümkün değildir. Küba’da hipertansiyon ve diyabete bağlı 

hastalıkların oldukça fazla olması nedeniyle, diyaliz cihazları ve malzemelerine ihtiyaç 

fazladır. Ancak ABD’nin Küba’ya uyguladığı abluka sebebiyle, birçok ilaç ve tıbbı cihaz 

alınamamaktadır.260  

 

Bu tür eksiklikler ve imkânsızlıklar harcinde kurulan kapsamlı sağlık sistemi, Castro 

devriminin en büyük başarısı olarak değerlendirilmektedir.261 Çünkü sağlık hizmetlerinin 

bir sosyal hizmet olarak algılanması, sağlık hizmetleri yönetiminin ve bakım 

masraflarının düşük tutulmasına odaklanmaya itmektedir, fakat sağlık hizmetleri bir insan 

hakkı olarak ele alındığında temel odak noktası sağlık ve refahın korunmasını sağlama 

yönünde ilerlemektedir.262 Küba’daki sistemin farklı işlemesi bu temel bakış açısı 

farkından kaynaklanmaktadır. Ayrıca hasta başına düşen doktor sayısının yüksek olması 

ve ücretsiz olan halk sağlığı sistemine yaygın katılımın gerçekleşmesi sebebiyle Küba, 

küresel düzeyde en iyi sağlık istatistiklerine sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak 

Küba’da kurulan sağlık sisteminin bu kadar başarılı işlemesinin nedeninin yalnızca sağlık 

sistemine verilen önem ve politik kararlılık ile bağlantılı olduğunu savunmak doğru 

değildir. Bu başarıda devrimden bu yana, Küba’da gelir, eğitim, istihdam ve konut 

eşitsizliklerinin azaltılmış olması da önemli etmendir. Sağlanan başarıyı hükümetin 

bireysel seçimleri büyük ölçüde kısıtlamasına bağlayan yazarlar da bulunmaktadır. 

                                                            
260Gary C. Dennis, “The Cuban Health-Care System: Study on Universal Health Care”, Journal of the 

National Medical Association, Cilt: 91, No: 2, 1999, s.69-70.  
261Hadad ve Allen, a.g.e, s.308.  
262Huish, a.g.e., s.33-34. 
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Günümüzde Küba kullandığı ilaçların yaklaşık %80'ini kendisi üretmekte ve üretim 

maliyeti de yalnızca çokuluslu ilaç şirketlerinin yüklediği maliyetler ile artmaktadır. 

Küba aşı geliştirme konusunda da dünyanın en iyileri arasında yerini almaya devam 

etmektedir. Örneğin bir Küba devlet kuruluşu olan Havana Moleküler İmmünoloji 

Merkezi’nde Cimavax isminde akciğerdeki tümörlerin büyümesini baskılayarak 

hastalığın istikrarlı bir aşamada kalmasına izin veren ve hastanın ömrünü uzatan bir 

akciğer kanseri aşısı geliştirilmiştir. Bu merkezde aynı zamanda, Menenjit B, Hepatit B 

ve Dang Humması263 için de aşı geliştirmiştir. Bu aşılar Küba'daki hastalar için ücretsiz 

ve erişime açıktır. Bir diğer yenilikçi ilaç ise ülserlerin iyileşmesini hızlandıran ve 

diyabetle ilgili amputasyonları azaltan Heberprot-P’dir.264 

 

Bu tür faktörler Küba’nın, eğitim ve sağlık alanındaki başarısının, uluslararası olarak 

bilinmesine yol açmıştır. Küba'nın sosyal performansı, gelişmekte olan ülkeler içerisinde 

en iyi performanslardan biridir. Küba, şu anda bulunduğu bölgede en düşük bebek ölüm 

oranlarına ve en uzun yaşam beklentisine sahip ülke konumuna gelmiştir. Küba, Latin 

Amerika, Karayipler ve diğer birçok orta gelir düzeyindeki ülkeye eğitim, halk sağlığı ve 

hijyen endekslerinde üstünlük sağlamaktadır. Bu başarı DSÖ, Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı, BM'nin diğer kuruluşları ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere 

birçok uluslararası örgütün belgelediği bir gerçektir. Küba’nın anneden çocuğa HIV ve 

frenginin bulaşmasını başarıyla ortadan kaldıran ilk ülke olduğu, 2015 yılı Haziran 

ayında, Küba Devrimi’nin 56.yılında, DSÖ tarafından onaylanmıştır. DSÖ’nün 2014 yılı 

verilerine göre dünyada HIV ile yaşayan 15 yaş üstü yaklaşık 17,4 milyon kadın 

                                                            
263Dang humması, tropikal ve alt-tropikal iklimlerde görülen sivrisinek kaynaklı bir viral enfeksiyondur. 

Detaylı bilgi için bkz: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en /, Erişim Tarihi: 08.06.2017. 
264Jorge Berlanga, et al., “Heberprot-P: A Novel Product for Treating Advanced Diabetic Foot Ulcer”, 

MEDICC Review, Cilt: 15, Sayı: 1, 2013, s.11-15. 
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yaşamaktadır.265 Bu kadınların başka kişilere de virüsü bulaştırma ve hamile olma 

ihtimalleri bulunmaktadır. HIV/AIDS salgınının küresel ölçeği göz önüne alındığında, 

Küba'nın küresel sağlığa olan katkısı kayda değerdir. Zira 2015 yılında, toplam 2.1 

milyondan fazla kişiye daha HIV virüsünün bulaşmış olduğu tahmin edilmektedir.266  

 

3.3. Küba’nın Sağlık Politikalarının Dış Politikası ile İlişkisi 

 

Küba’nın en önemli ihracatı, ünlü puroları değil sağlık politikalar ve sistemi olmuştur. 

Küba sağlık politikasının daima uluslararası bir boyutu olmuştur çünkü Küba, devrim 

sırasında alınan destek için Güney-Güney işbirliğini insanlığa olan borcunu geri ödemek 

için bir araç olarak görmektedir.267 Küba’nın yurtdışına sağlık uzmanlarını gönderme 

politikası, Küba hükümeti ile talep eden ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde 

uygulanmaktadır. Her yıl birçok Küba’lı sağlık çalışanı Afrika, Asya, Latin Amerika ve 

Karayipler'de kendi ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli tıp uzmanına sahip olmayan ülkelere 

gönderilmektedir. Küba, onlarca yıldır gelişmekte olan dünya ülkelerine çalışanlarını 

ihraç etmiştir. Öğretmenler, spor eğitmenleri, mühendisler, mimarlar ve diğer uzmanlar 

da yurtdışında görev yapıyor olsa da; ağırlıklı olarak sağlık uzmanları yurtdışına 

gönderilmektedir.  

 

Bu girişimler, 1960 yılında depreme maruz kalan ve o dönemde Küba ile henüz 

diplomatik ilişkileri bile bulunmayan Şili’ye gönderilen tıbbi yardım ile başlamıştır.268  

Her ne kadar Küba’nın sağlık politikasında önleyici tıp yaklaşımını benimsemiş olduğu 

                                                            
265Detaylı bilgi için bkz. DSÖ Resmi İnternet Sayfası: 

http://www.who.int/gho/hiv/epidemic_status/cases_adults_women_children/en/, Erişim Tarihi: 

18.12.2017. 
266Detaylı bilgi için bkz.: DSÖ, World Health Statistics 2017. 
267Julie M. Feinsilver, “Oil-for-Doctors: Cuban Medical Diplomacy Gets a Little Help From a Venezuelan 

Friend”, Nueva Sociedad, No: 216, 2008, s. 105–122. 
268Sarah A. Blue, “Cuban Medical Internationalism: Domestic and International Impacts”, Journal of 

Latin American Geography, Cilt:9, No:1, 2010, s.32. 
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görülse de, depremlere, kasırgalara ve benzerleri doğal afetlere verilen tepkide 

görülebileceği gibi yurtdışındaki acil yardım konusunda da başarılı müdahaleler yapıldığı 

gözlemlenmiştir.  Bununla birlikte yapılan tıbbi yardımların felaketin meydana geldiği 

devletin ideolojisinden bağımsız olarak gerçekleştiğini belirtmek de önemlidir.269 

Küba’nın 1960'da yaptığı ilk yardım, Şili’de sağ görüşlü bir hükümet iktidardayken 

gerçekleşmiştir.270 Zira 1960'ların sonuna gelindiğinde Küba'nın silahlı ayaklanmaları 

doğrudan destekleme girişimleri büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmış, özellikle Batı 

Yarıküre'de diplomatik olarak tecrit edilmiş konuma gelinmiştir. Kübalı afet yardım 

ekipleri siyasi veya dini yönelimine bakılmaksızın birçok ülkede görev yapmış ve bazı 

durumlarda Küba'nın diplomatik ilişkileri bulunmayan ülkelere bile yardım etmiştir. 

Örneğin 1972'de Nikaragua’ya yardım yapıldığında, iktidarda 1961'de Domuzlar Körfezi 

istilası için Nikaragua topraklarında Küba sürgünlerini eğitme imkânı tanıyan Somoza 

ailesi bulunmuştur.271  

 

Küba Şili’ye gönderdiği yardımdan sonra da acil durum ve afet kurtarma operasyonlarına 

devam etmiş, ancak bu durum kısa süre sonra tıbbi yardım programları kapsamında 

oluşturulan resmi sözleşmelere dayalı daha kapsamlı ve uzun vadeli projelere 

dönüşmüştür. Küba'nın ilk sağlık diplomasisi girişimi, bağımsızlığını 3 Temmuz 1962'de 

kazanan Cezayir ile olmuştur.  Bu ilk girişim, 1963 yılında iç savaş koşulları altındaki 

Cezayir'in yeni bağımsız hükümeti ile bir anlaşma imzalamasıyla gerçekleşmiştir. Hem 

Kübalılar hem de Cezayirliler, Küba devrimi ile Cezayir devriminin mücadelesi arasında 

bir paralellik olduğunu hissetmiş, bu durum iki ülke arasında bir toplumsallık duygusu 

yaratmıştır. Küba’lı tıbbi heyetin 24 Mayıs 1963'te Cezayir'e gelişiyle birlikte, Küba'nın 

                                                            
269Michael J. Bustamante ve Julia E. Sweig, “Buena Vista Solidarity and the Axis of Aid: Cuban and 

Venezuelan Public Diplomacy”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social 

Science, Cilt: 616, Sayı: 1, 2008, s. 223-256. 
270Kirk, 2009, a.g.m. , s.499. 
271Brouwer, 2011, a.g.e. , s.46. 
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yurt dışı sağlık yardımları başlamıştır.272 Sonuç olarak Küba için geleneksel diplomatik 

ilişkilerin ötesinde ideolojik müttefikler aramak, devrimci hükümetin Latin Amerika'daki 

meşruiyetini sürdürmek için hayati bir önem kazanmıştır. Bu sebeple Küba, pek çok Latin 

Amerika hükümeti ile doğrudan bağlarını kademeli olarak yeniden kurmuş ve ekonomik 

kalkınma için Doğu Bloğu ülkeleriyle yakın diplomatik dostluklar kurmaya ihtiyaç 

duymuştur.  

 

Küba yetkilileri yeni dostluklar kurmak, sempati toplayabilmek ve yabancılara sosyal ve 

ekonomik modellerinin faydalarını gösterebilmek için çok fazla zaman ve enerji 

harcamışlardır. Ancak sağlıkla ilgili önemli başarılar sağlanmış olmasına rağmen, bu 

kazanımlar Küba hükümetine düşman olan ülkeler tarafından kabul görmemiştir.273 Bu 

sebeple Küba hükümeti 1960'ların sonunda, Batı hükümetleri tarafından Küba hakkında 

bildirilen yanlış bilgilerin aksini gösterebilmek için uluslararası dayanışma tugaylarının 

kurulmasına sponsor olmaya başlamıştır. Bu çabaları tamamlamak ve Küba’nın 

uluslararası basında sesini duyurabilmesi için Latin Amerika haber ajansı “Prensa Latina” 

ve radyo kanalı “Radio Habana Cuba” kurulmuştur.274 İnternet kullanımının da küresel 

olarak yaygınlaşması ile Küba uluslararası basında daha çok sesini duyurma imkânı 

bulmuştur. Küba Devrimi’nin temel kazanımları olan sağlık bakım hizmetleri ve eğitim 

sistemlerinin başarıları dünya çapında daha çok bilinir hale gelmiştir.275  

 

Günümüzde Küba’nın dış politikası incelendiğinde sağlık konusunun önemli bir önceliğe 

sahip olduğu gözlemlenmektedir. Ancak 1970’li yılların sonuna gelindiğinde Küba’nın 

bu tür denizaşırı faaliyetlerine nasıl tepki verileceği konusunda yapılan tartışmalarda, 

                                                            
272Piero Gleijeses, “Cuba's First Venture in Africa: Algeria, 1961–1965”, Journal of Latin American 

Studies, Cilt:28, Sayı: 1, 1996, s.162-165. 
273Detaylı bilgi için bkz. Spiegel ve Yassi, a.g.m., s.89. 
274Detaylı bilgi için bkz. Bustamante ve Sweig, a.g.m. , s.227-228. 
275Ibid, idem. 
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öncelikle Küba'nın kendine ait bir dış politikasına sahip olup olmadığı dahi 

sorgulanmıştır. Zira bazı akademisyenler Küba'yı Sovyetler Birliği’nin kuklası olarak, 

Kübalı askerleri ise Sovyetlerin paralı askerleri olarak tanımlama eğilimi göstermişlerdir. 

Bu dönemde Küba hükümetinin dış politikada özerk olmadığı düşünülmüş ve birçok 

akademisyen Küba’yı egemen bir hükümet olarak ciddiye almamıştır. Ancak Sovyet-Çin 

ilişkileri ve Sovyet-Yugoslav ilişkileri de bir zamanlar benzer şekilde tasvir edilmiş ve 

zaman bu bakış açısının yanlış olduğunu kanıtlamıştır. Bu sebeple Küba'da da bu tasvirin 

yanlış olduğunu düşünen akademisyenler de var olmuştur. Zira Küba’nın coğrafi olarak 

SSCB’ye uzak oluşu ve Sovyet liderlerinin Sovyet silahlı desteği olmadan yapılan 

devrimlere güvenmeme eğiliminde olmaları ikili ilişkileri kısıtlamıştır. Hatta 1962'de 

yaşanan füze krizinde, Sovyetler Birliği’nin Küba hükümetine danışmadan ABD’ye 

boyun eğmesi Fidel Castro’yu öfkelendirmiştir. Sovyetler Birliği tarafından yeterince 

güvence sağlanmadığını düşünen Küba, destek ve yardım bulabilmek için her yerde 

arayış içerisinde olmuştur. Füze Krizinden sonra Küba’nın Soğuk Savaş süper güçleriyle 

olan karmaşık ilişkileri, dış politikasında özellikle üçüncü dünya ülkelerine yönelmesine 

sebep olmuştur. Örneğin, 1960'lı yılların başlarında Çin Halk Cumhuriyeti ve Fas ile 

yakın temas kurulmaya çalışılmıştır. Küba, Çin-Sovyet bölünmesinde 1960'ların ilk 

yarısında taraf tutmayı reddetmiştir. Ayrıca SSCB’nin Brezilya ve Şili de dahil olmak 

üzere Küba'nın Latin Amerika’daki düşmanlarından bazılarıyla ticaret ve işbirliği 

politikaları olması eleştirilmiştir. Bu sebeple Küba'nın en büyük umudu Latin Amerika 

ülkeleri olmuştur. Ayrıca Küba Sovyet odaklı komünist partileri, özellikle Venezuela'yı, 

devrimci taahhütlerini bırakmakla eleştirmiş ve Latin Amerika'daki devrimci gruplara 

çoğunlukla Sovyet dileklerine karşı açık bir muhalefet olmaları amacıyla destek 

vermiştir. Ancak Küba ve SSCB arasında yaşanan bu tür fikir ayrımlarını, salt ideolojik 

farklılıkların yol açtığı anlaşmazlıklar olarak görmek yerine, daha genel olarak her iki 

ülkenin de ilişkileri için uygun normlar oluşturma çabaları olarak görmek daha doğru 
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olacaktır.276 Görüldüğü üzere Küba’nın SSCB ekseninde bir uydu ülke olduğunu ve 

bağımsız bir dış politika izleyemeyeceğini düşünen yazarlar yanılmışlardır.  

 

1970'lerin başlarından itibaren Küba'nın dış politikası, ABD veya SSCB tarafından 

yapılan hamlelere karşı tepkisel olmaktan uzaklaşmış ve uluslararası alanda Küba’nın 

rolünü yeniden tanımlamak ve genişletmek için tasarlanan bireysel girişimler ile dikkat 

çekmeye başlamıştır. Örneğin, 1972'de Barbados, Guyana, Jamaika, Trinidad ve Tobago 

ile diplomatik ilişkiler kurulmuştur.277 Bölgede hüküm süren tecrit politikalarına rağmen 

bu ülkeler Küba ile mevcut olan derin tarihi ve kültürel bağları resmi olarak tanımayı 

seçmişlerdir. 1974'te Bahamalar, 1979'da Granada, 1979'da Surinam ve Santa Lucia ile 

de diplomatik ilişkiler kurulmuştur. Daha sonra 1990'larda San Vicente ve Nevis, Antigua 

ve Barbuda, San Cristobal ve Nevis ve Dominika da Küba ile diplomatik ilişkiler kurmuş, 

Haiti ve Dominik Cumhuriyeti ile olan ilişkiler de normalleşmiştir.278 Böylece Küba 

Karayipler’deki ada devletlerinin tamamı ile bağlantıya geçmeyi başarmıştır. 

 

Küba bu dönemde Latin Amerika’daki ülkelerle de ilişkilerini düzeltmiştir. Küba'nın 

gelişmekte olan dünyadaki politik açıdan istikrarsız ülkelere sunduğu yardımlar, çok 

sayıda toplulukla ilişkilerin yeniden başlatılmasına yol açan bir iyi niyet yaratmıştır. Küba 

bağlantı kurduğu ülkere sunduğu kalkınma yardımı kapsamında, yüksek eğitimli 

profesyonellerden oluşan geniş bir havuza sahip olduğu için inşaat, eğitim ve sağlık 

sektörlerine yoğunlaşma eğiliminde olmştur, ancak balıkçılık, turizm, ulaşım, kültür 

işleri, hayvancılık gibi çeşitli teşebbüslerde de destek sağlamıştır. Böylece Küba, 1970’de 

Şili, 1972’de Peru ve Ekvator, 1973’te Arjantin ve 1974’te Panama diplomatik ilişkilerini 

                                                            
276Detaylı bilgi için bkz.: Jorge I. Dominguez, “Cuban Foreign Policy”, Foreign Affairs, Vol. 57, No. 1, 

1978, s. 83-108. 
277Dirk Kruijt, “The Long Itinerary to Normalization: The Cuban – Latin American Relations”, IdeAs Idées 

d'Amériques, Sayı:10, 2017 Güz / Kış 2018, http://journals.openedition.org/ideas/2162, Erişim 

Tarihi:15.01.2018.  
278Ibid. 
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devam ettirmeyi başarmıştır.279 1974'te Venezuela ve 1975'te Kolombiya ile diplomatik 

ilişkiler yeniden kurulmuştur. Kasım 1987'de Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika, 

Panama, Peru, Uruguay ve Venezuela’dan oluşan sekiz Latin Amerika ülkesinin 

başkanları, Küba'nın yardımlarının yarattığı iyi niyet ve Latin Amerika'daki diplomatik 

görüşleri sonucunda Acapulco'da düzenlenen bir toplantıda, Küba'nın ABD’nin 

kontrolünde olan Amerikan Devletleri Örgütü de dahil olmak üzere Amerika’daki 

bölgesel organizasyonlara katılmaya davet edilmesi gerektiğine ilişkin karar almışlardır. 

Grubun bu önerisi, ABD’nin Küba politikasına yönelik ilk doğrudan bölgesel zorluğu 

ortaya çıkarmıştır.280 Küba 1990'lı ve 2000'li yıllarda, tüm Latin Amerika ülkeleri ile 

diplomatik ilişkilerini yenilemiş veya kurmuştur. 

 

Her ne kadar Küba’nın 1962-1968 yılları arasındaki uluslararası gündemine kendi yarı 

küresindeki işler hâkim olsa da, daha sonra Afrika da dış politikasının en önemli odak 

noktalarından biri haline gelmiştir. Küba’nın Afrika’daki girişimleri ilk olarak 1963’te 

Cezayir’e gönderilen tıbbi destek ile başlamıştır. Daha sonra özellikle Angola ve 

Mozambik'teki Portekiz sömürgeciliğine karşı mücadele başta olmak üzere, Afrika’daki 

çeşitli ulusal kurtuluş hareketleri desteklenmiştir.281 Castro, zaman zaman yaptığı 

konuşmalarda vatandaşlarının çoğunun Afrika’dan geldiğini vurgulayarak, Afrika’yı 

desteklemek konusunda meşru bir gerekçeye sahip olduklarını iddia etmiştir. Afrika ile 

sömürgecilik konusunda paylaşılan ortak hafıza görünüşte birbiriyle ilgisiz olan iki bölge 

için önemli bir bağ haline gelmiştir.282 1975 yılında Angola, Mozambik ve Namibya 

Güney Afrika tarafından saldırıya uğradıklarında o dönemde Sovyetler Birliği Afrika'nın 

devrimci hareketlerine silahlı olarak destek vermek istemese de, Küba Angola’ya yardım 

                                                            
279Kruijt, a.g.m. 
280Rex A. Hudson (Ed.), Cuba - a country study, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 

2002, s.13. 
281Asante, et al. , a.g.m.. 
282Myra Ann Houser, “Avenging Carlota in Africa: Angola and the memory of Cuban slavery”, Atlantic 

Studies,Cilt: 12, No: 1, 2015, s.59-61. 
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etmek konusunda ısrarcı olmuştur.283 Angola’nın bağımsızlık mücadelesinde dünya 

ülkelerinin dikkatini çeken husus, bu sürecin Afrika kıtasının sömürgesizleşmesine doğru 

atılan son adımlardan biri olmasından çok Sovyetler Birliği ve Küba arasındaki politik ve 

askeri ittifak olmuştur.284 Buradaki dayanışmanın özellikle ideolojik boyutuna vurgu 

yapılması, Küba'nın Angola'ya verdiği destek miktarını ve iki hükümet arasında gelişen 

bağların önemini gölgede bırakmıştır.285 Küba birlikleri, yaklaşık 300.000 Kübalı asker 

binlerce doktor, hemşire, tıbbi teknisyen ve diğer sivil uzmanlarla Angola'nın devrimci 

hükümetine yardım etmiş, Güney Afrika tehditlerinin sona erdirilmesini sağlayacak olan 

barış anlaşması yürürlüğe girene kadar 16 yıl boyunca görev yapmış ve Mayıs 1991'de 

Angola'yı terk etmiştir. 286 Küba'nın Afrika'ya yaptığı uluslararası yardımlar 1991'den bu 

yana, askeri nitelikte olmamıştır.287 Yapılan dış yardım girişimlerinin merkezinde, 

Küba'nın sağlık hizmetleri programları yer almıştır. Gönderilen doktorlar, hemşireler ve 

Sağlık Diplomasisi’nin dikkate değer bir biçimde uygulanmasıyla, Küba gelişmekte olan 

dünyadaki yaşam kalitesini iyileştirme konusundaki genel taahhüdünü ortaya koymaya 

çalışmıştır.  

 

Özetle, Domuzlar Körfezi çıkartması, nükleer füze krizi, yoğun gizli baskılar, sürmekte 

olan ABD ambargosu, SSCB’nin çöküşü ve ardından yaşanan ekonomik sorunlar gibi 

yaşanan tüm zorluklara rağmen, Küba'nın Sağlık Diplomasisi girişimleri devam etmiştir. 

SSCB ve Sovyet bloğu parçalandığında yaşanan ekonomik problemlerin çözümü için 

Küba'nın iç ve dış politika gündemleri önceliklendirilmiş ve tıbbi yardım programları da 

küçültülmüş ancak sonlandırılmamıştır. 

 

                                                            
283Brouwer, 2011, a.g.e. , s.47. 
284Christine Hatzky, Cubans in Angola: South-South Cooperation and Transfer of Knowledge, 1976-

1991, Madison, The University of Wisconsin Press, 2015. s.3. 
285Ibid, s.4. 
286Brouwer, 2011, a.g.e. , s.47-48. 
287Ibid, s.48. 
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Küba’nın Sağlık Diplomasisi’ne bu kadar önem atfetmesinin gerekçeleri ise çeşitlidir. Bu 

gerekçelerden en önemlisi, ABD’nin uluslararası arenada etki sahibi olması ve Küba’ya 

karşı düşmanca tutumlarıdır. ABD’nin bu tutumu karşısında Küba, BM nezdinde destek 

ve oy alabilmek için sağlık alanındaki işbirliğini akıllı bir diplomasi taktiği olarak 

seçmiştir. ABD'nin Küba hükümetini ekonomik olarak çökertme politikası için dünya 

çapında müttefikler araması, Küba’yı dış politikasında küreselleşmeye zorlamıştır. 

Robert Huish, Küba’nın yürüttüğü uluslararası sağlık programlarını ve resmi devlet 

söylemlerini inceleyerek, sağlık alanında diplomasisinin iki süreçle geliştiğini tespit 

etmiştir:  Pan-Amerikan ve güney dayanışmasına adanmışlık ve toplum temelli birincil 

sağlık hizmetlerindeki gelişmeler.288 

 

Küba'nın dış politikası, hiyerarşik olarak aşağıdaki 5 hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır: 

(1) devrimci hükümetin hayatta kalması; (2) ekonomik kalkınma; (3) hükümetler 

üzerinde etki; (4) Sol görüş üzerinde etki ve (5) devrimin desteklenmesi. 1960'lardan 

1970'lere kadar birçok Küba politikası değişse de, yapılan seçimler bu hiyerarşiyi takip 

eder gibi, tutarlı bir şekilde yapılmıştır.289 Küba’nın Sağlık Diplomasisi’ne atfettiği önem; 

etki sağlamak için gerekli olan itibarı kazanmasına ve sembolik sermaye toplamasına 

sebep olmuş, gelişmekte olan bir ülke için aksi takdirde mümkün olmayan bir şekilde 

Küba'nın dünya sahnesinde oyuncu olarak rolünü pekiştirmesine yardımcı olmuştur.  Bu 

sebeple yürütülen Sağlık Diplomasisi, Küba’nın dış politika öncelikleri ile yakından 

ilişkilidir. Küba hükümeti, en çok desteğe ihtiyaç duyan ülkelere maddi yardımda 

bulunmak yerine, vasıflı sağlık çalışanları sağlamaya odaklanmıştır. Küba’lı doktorların 

sundukları sağlık hizmetleri, özellikle de Küba sosyalizmi için iyi bir tanıtım ve ev sahibi 

ülkeler ile bağları güçlendirme yöntemi olmuştur. 

                                                            
288Robert Huish, Where no Doctor has Gone Before: Cuba’s Place in the Global Health Landscape, 

Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 2013, s.47-48. 
289Dominguez, a.g.m., s. 85-88. 
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Uluslararası dayanışma, Küba'nın sağlık yardım programlarının temel prensiplerinden 

biridir, Küba’nün deprem gibi felaketlerle karşı karşıya olan ülkelere karşılıksız yardım 

sunması bunu kanıtlayıcı niteliktedir.290 Elbette Küba'nın sunduğu sağlık yardımları tıpkı 

tüm dış yardım programlarında olduğu gibi, karşılığında bazı siyasi avantajların ortaya 

çıkacağını varsayımına dayanmaktadır. Ancak Etiyopya, Gambiya ve Haiti gibi yardım 

alan ülkelerin çoğunun karşılığında Küba’ya sunacakları pek bir şey bulunmamaktadır.291 

Bu da yürütülen Sağlık Diplomasisi ile Küba’nın saygınlık kazanması ve diplomatik 

ilişkilerde normalleşmeyi mümkün kılmıştır. Çünkü Küba, Soğuk Savaş Dönemi’nde 

Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'nın sosyalist ülkelerine yoğunlaşılırken Batı Avrupa ve 

özellikle Amerika göz ardı edilmiştir. Hâlbuki Küba’nın en temel dış politika hedefi Latin 

Amerika ve Karayipler'de birlik, bütünleşme ve işbirliği sağlamak olmuştur. Bu hedef, 

kıtada ABD hegemonyasına karşı koymayı gerektirmekte bu yüzden bölgenin bağımsız 

kalkınmasını sağlamak için ortak taahhütte birleşmiş bir uluslar topluluğunun inşasını 

gerekli kılmaktadır. Bütünleşme hedefi çerçevesinde yıllar boyu süren sürdürülen 

yaklaşımın bir sonucu olarak, Küba'nın izolasyonu büyük ölçüde geçmişte kalmıştır.  

 

3.4. Küba’nın Yürüttüğü Sağlık Diplomasisi 

 

Küba, kuzey yarım kürede sol-merkezli partilerin birçoğu için önemli bir sembol olmaya 

devam etmektedir. Bu uluslararası kamuoyu desteğinde Küba hükümetinin yürüttüğü 

diplomasi çabalarının etkisi incelenmeye değerdir. Küba’nın çeşitli ülkelerle yürütmekte 

olduğu Sağlık Diplomasisi incelendiğinde, sağlık alanında izlenen politikaların ülke için 

birçok alanda önemli fırsatlar oluşturduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, Küba'nın 

                                                            
290Asante, et al. , a.g.m.. 
291Cooper, Kennelly ve Ordunez-Garcia, a.g.m. , s. 821. 
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eğitim ve sağlık programları, dünyadaki küresel sorunlara yönelik mücadelesine olan 

bağlılığının göstergesi olarak zamanla daha çok önem kazanmıştır. 

 

Küba uzun zamandır, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, uluslararası destek 

toplamak için sağlık yardımlarını araç olarak kullanmaktadır. Çok genel anlamda, 

Küba'nın tıbbi yardım programlarının gelişimi, aynı uluslararası ilişkilerin 

dinamiklerinde olduğu gibi Soğuk Savaş dönemi ve Soğuk Savaş sonrası dönem olarak 

iki geniş zaman çerçevesinde değerlendirilebilmektedir. Başlangıçta Küba'nın dış politika 

önceliği, ABD'nin devrime olan düşmanlığına karşı durmaya ve SSCB ile karşılıklı olarak 

tatmin edici bir ilişki kurmaya odaklanmak olmuştur. 1970'lerin başında bu konular 

kontrol altına alındığında, Küba’nın dış politika perspektifi Soğuk Savaş parametrelerinin 

ötesinde genişlemiş ve yeni uluslararası gündemlerin de takibe alınması mümkün 

olmuştur. Böylece yeni hedeflere odaklanılmış, gelişmekte olan diğer ülkelerle olan 

ilişkilerin yeniden tanımlanması ve genişletilmesi için girişimlerin başlatılmasına daha 

fazla önem verilmeye başlanmıştır. Bu çabalar başlangıçta Latin Amerika'da, resmi 

diplomatik ilişkilerin kurulması veya normalleştirilmesi dışında önemli sonuçlar 

doğurmamıştır. Ancak Afrika’da çeşitli kalkınma ve destek programları başlatıldıkça, 

Küba’nın o bölgedeki etkisi artmaya başlamıştır. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi Küba’nın ilk Sağlık Diplomasisi girişimi, Temmuz 1962'de 

Fransa'dan bağımsızlığını kazanmaya çalışırken bir milyondan fazla Cezayirli’nin öldüğü 

mücadelede ortaya çıkmıştır. Ahmed Ben Bella önderliğinde gerçekleştirilen bu 

antikolonyal hareket için Mayıs 1963'te tıbbi bir misyon, Cezayir'e gönderilmiştir. Bu 

destek, Küba’nın o dönemde sol ulusal kurtuluş savaşlarını destekleme konusundaki 

vurgusu ile uyumlu olmuştur. Mayıs 1963 tarihli tıbbi yardım girişimi, Cezayir ve Fas 

arasında yaşanan sınır ihtilafı için tedarik edilen tanklar ve ile bağlantılı olarak 
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gerçekleştirilmiştir. Küba tıbbi tugayları, Ben Bella'nın hükümeti Haziran 1965'te 

devrilene kadar olay yerinde kalmış, bu noktada Küba'nın ilk Sağlık Diplomasisi girişimi 

sona ermiştir.292 

 

1970'ler ve 1980'lerde Küba'nın Angola'da diplomasi girişimleri olmuştur. Küba 

Angola’nın bağımsızlık mücadelesi için hem askeri hem de teknik destek sağlamış, ancak 

bu durum Batılı medyaya yalnızca verilen askeri destek ön plana çıkarılarak 

yansımıştır.293 Hâlbuki Küba’nın sağladığı sağlık yardımları, sağlık diplomasisi açısından 

Angola'da yaptığı büyük bir yatırım olmuştur. Zira Angola'nın en önemli sanayi sektörleri 

elmas madenciliği ve petrol üretimi olduğundan294 başlangıçta Küba sağlanan tıbbi destek 

ve diğer kalkınma hizmetleri için herhangi bir ücret istememiş olsa da, zamanla yürütülen 

çalışmalar çarpıcı bir şekilde genişlemiş, Angola Küba’ya sağladığı hizmetler için ödeme 

yapmaya başlamıştır. Bu ödemeler az da olsa Küba’nın Batı’daki gelişmiş ülkelerden 

yaptığı ithalatın finansmanı için gelir kaynağı olmuştur. Bununla birlikte, 1978'den beri 

artan ticaret açığı ve uluslararası pazarda düşen petrol fiyatları yüzünden 1983 yılının 

sonlarında Angola ekonomisinde yaşanan sorunlar Küba'yı daha önceki karşılıksız 

yardım politikasına geri dönmek zorunda bırakmıştır.295 

 

Küba'nın Afrika'daki ikinci büyük girişimi 1970'lerde Etiyopya’ya yapılmıştır. Askeri bir 

operasyon olarak başlayan ve büyük bir tıbbi yardım boyutu da olması sebebiyle bu 

girişim birçok açıdan Angola deneyimine benzemektedir. Aynı Angola'da olduğu gibi, 

Etiyopya'ya yerleştirilen Küba askeri kuvvetlerine, sağlık personeli ve diğer kalkınma 

yardım görevlilerini de katılmıştır. 

                                                            
292Kirk ve Erisman, a.g.e. , s.70. 
293Örneğin New York Times Gazetesi:  http://www.nytimes.com/1987/02/01/magazine/cuba-s-strange-

mission-in-angola.html?pagewanted=all&mcubz=1, Erişim Tarihi: 07.01.2018.  
294Hatzky, a.g.e., s.123. 
295İbid, s.167-168. 
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Küba 1960’lı yıllarda başlatılan ilk Sağlık Diplomasisi girişiminden bu yana, çoğunlukla 

Sahra Altı Afrika ve Latin Amerika'daki ülkeler olmak üzere 100’den fazla ülke ile 100 

binden fazla sağlık uzmanının gönderildiği anlaşmalar imzalamıştır. Küba, gelişmişlik 

düzeyi çok daha ileri olan diğer ülkerle kıyaslandığında oldukça kısıtlı bir nüfusa sahip 

olması ve önemli bir doğal kaynak rezervine sahip olmamasına rağmen, Üçüncü Dünya 

ülkeleri için kayda değer programlar oluşturmuştur. Ancak, yapılan dış yardımlar 

kamusal bir diplomasi varlığı olarak işlev göstermekten daha çok, üçüncü dünya 

dayanışmasının ve daha insani bir toplumsal projenin bir parçası olarak algılanmış ve özel 

bir yaklaşım olarak tanıtılmıştır. Esasen ABD dünyanın çeşitli bölgelerindeki birçok 

ülkeye maddi yardımda bulunan en büyük donörlerden biri olmasına rağmen, 

programlarının tanıtımı çoğu zaman yetersiz kaldığı için Küba kadar takdir 

toplayamamıştır.296 Bununla birlikte, Küba ambargo altındaki bir ülke olduğundan 

yurtdışına sunulan personel, ekipman ve malzeme bir fedakarlık olarak görülmektedir.  

 

Bunun yanı sıra doktor ve sağlık çalışanları bakımından kıtlık yaşayan üçüncü dünya 

ülkeleri için sunulan tıbbi eğitim ve öğretim de Küba'nın fırsata dönüştürdüğü bir işbirliği 

olmuştur.  Küba’da sağlık eğitimi iki yüz yılı aşkın köklü bir geçmişe sahiptir, hatta 

Havana Üniversitesi Kuzey Yarımküre’deki en eski tıp okullarından biridir.  Küba’da 

1998 yılında kurulan tıp fakültesi ELAM, dünyanın en büyük tıp fakültesi olma özelliğini 

taşımakta297 ve tüm dünyadan gelen öğrencilerden tıp doktorları yetiştirilmektedir. 

ELAM kuruluş yılı olan 1998'den bu yana, 123'ün üzerinde ülkeden 20.000'den fazla 

doktoru mezun etmiştir.298 Ücretsiz olarak eğitim alan bu öğrenciler, doktor olarak mezun 

                                                            
296Bustamante ve Sweig, a.g.m., s. 235. 
297Maria Castro et al. , “Cuban internationalism – An alternative form of globalization”, International 

Review of Psychiatry, Cilt: 26, No:5, 2014, s.597. 
298Robert Huish, “Why does Cuba ‘care’ so much? Understanding the epistemology of solidarity in global 

heath outreach”, Public Health Ethics, Cilt:7, Sayı:3, 2014, s. 261–276. 
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olduklarında Küba için yurtdışında da hizmet vermektedir. Küba 1976 yılında Yemen, 

1984 yılında Etiyopya, 1986 yılında Uganda, 1991 yılında Gana, 2000 yılında Gambiya 

ve Ekvator Ginesi, 2004 yılında da Gine Bissau’da olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde 

tıp fakülteleri kurmuştur.299 

 

Küba'nın sağlık alanındaki uluslararası işbirliği 1998 yılından beri çarpıcı bir şekilde 

büyümüştür. Özellikle güney yarımkürede Küba sağlık personelinin kalitesi fark edilmiş, 

daha önce karşılıksız ve ücretsiz olarak sunulan sağlık hizmetleri zamanla Küba’ya 

kazançlar getirmeye başlamıştır. Öncelikle ülkenin ekonomisi kalkınmaya başlamıştır. 

Venezuela ile yürütülen tıbbi işbirliği programı, Küba'nın teşebbüs ettiği en geniş ve en 

kapsamlı program olmuştur. 2000 yılında Hugo Chavez’in Venezuela 

cumhurbaşkanlığına seçilmesinden kısa süre sonra Küba'nın Venezuela ile yürüttüğü 

Sağlık Diplomasisi büyük ölçüde genişlemiştir. Chavez, Küba ile yakın bir ekonomik ve 

siyasi ittifakın temelini oluşturan ilk işbirliği anlaşmasını imzalamıştır. Venezuela ile 

yapılan ikili anlaşmalar, Küba’nın üretim, ulaşım ve temel ihtiyaçları için ihtiyaç 

duyduğu petrole erişimini sağlamıştır.300 Ancak Venezuela ile yapılan işbirliği, doktorlar 

karşılığında yapılan basit bir petrol takasından çok daha karmaşıktır ve birçok alanda 

yapılan ikili anlaşmalar ve birkaç önemli girişimden meydana gelmektedir. 566.000'den 

fazla Venezuelalı’ya ücretsiz göz ameliyatı yapılmıştır. Yaklaşık 23.000 Venezuelalı, 

Küba tarafından tıp eğitimi almaktadır. Venezuela'da görev yapan yaklaşık 30.000 Kübalı 

sağlık personeli, 223 milyondan fazla tıbbi konsültasyon sağlamış ve en az 85.000 kişinin 

hayatını kurtarmıştır.301 Aynı zamanda Venezuela, Küba’nın Bolivya'da da benzer sağlık 

hizmetlerini daha küçük ölçekte karşılaması için gereken masrafları üstlenmiştir.  

                                                            
299John M. Kirk, “Cuban Medical Internationalism and its Role in Cuban Foreign Policy”, Diplomacy & 

Statecraft, Cilt: 20, Sayı:2, 2009, s.281. 
300Pol De Vos et al., “Cuba's Health System: Challenges Ahead”, Health Policy and Planning, Cilt:23, 

No:4, 2008, s. 288–290.  
301Kirk, “Cuba’s Medical Internationalism: Development and Rationale”, s.503. 
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Sağlık alanında yapılan bu işbirliği ile Venezuela ile Küba arasında gelişen yakın bağ, 

ikili ticarette de artışa neden olmuştur. Bu da sağlık alanında yapılan işbirliğinin tam da 

İşlevselcilik yaklaşımında öngörüldüğü gibi diğer alanlarda da işbirliğine sirayet edeceği 

savını destekler niteliktedir. Nihai olarak 2004 yılında iki ülke arasında fiili ve çok yönlü 

bir ittifak olan Amerikalar İçin Bolivarcı İttifak- ALBA (Alternativa Bolivariana para 

las Américas— Bolivarian Alternative for the Americas)  paktı ortaya çıkmıştır. Esasen 

ALBA, iki temel amaca hizmet etmektedir: (i) tıbbi yardım projeleri ağırlıklı olmak üzere 

ikili ticaret ve işbirliği programları için çerçeve sağlamak (ii) ABD’den bağımsız olarak 

siyasi bütünleşmiş bir Latin Amerika vizyonu doğrultusunda sosyo-ekonomik 

entegrasyon için bir araç teşkil etmek.302 ALBA paktı kapsamında 2005 yılında 

düzenlenen Ortak Komisyon’da, her iki ülke tarafından 2006 yılı içinde gerçekleştirilecek 

projeler ve ekonomik ve sosyal hedefleri özetlenmiştir. Konut, turizm, enerji, ulaştırma, 

inşaat, hidrolik kaynaklar, tarım, balıkçılık, hafif sanayi, gıda, temel sanayi, çelik, 

iletişim, bilgisayar teknolojisi, bilim, teknoloji ve çevre gibi çeşitli alanlarda 834 milyon 

dolar değerinde 199 proje için ikili anlaşmalar imzalanmıştır. Ayrıca iki ülke arasında 

tercihli gümrük vergileri belirlenmiştr.  

 

Başlangıçta Küba ve Venezuela tarafından ABD’ye karşı birleşik bir cephe oluşturmak 

için bir araç olarak düşünülen ALBA paktı, şu anda Nikaragua, Dominika, Saint Vincent 

ve Grenadinler, Antigua ve Barbuda, Ekvador ve Bolivya'yı da içermektedir.  Üyeleri 

tarafından ideolojik bir ortak girişim olarak görülen ALBA paktı, varolan üstün ekonomik 

küreselleşme modeline alternatifler üzerinde fikir birliğine varılan bir alan olması 

nedeniyle, Küba'nın en büyük zaferlerinden birini ve ekonomik küreselleşmenin mevcut 

                                                            
302Kirk ve Erisman, a.g.e. , s.3. 
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çerçevesinin normatif ilkelerine karşı olan en büyük meydan okumayı temsil ettiği 

değerlendirilmektedir. 303 

 

Bu sebeple Küba sağlık görevlilerinin Venezuela'da yaygın bir şekilde 

konuşlandırılmasının yanı sıra, diğer ALBA üyesi ülkeler ve başkanları Venezuela ve 

Küba ile güçlü bağları olan Arjantin gibi ülkelerde de Küba'nın sağlık hizmetlerine erişim 

hakkı verilmiştir. Nitekim Küba'nın ikinci büyük tıbbi işbirliği programı yine ALBA paktı 

üyesi olan Bolivya ile yürütülmektedir ve 2006 yılı Haziran Ayı’nda 1100 Kübalı doktor, 

özellikle kırsal alanlarda 188 belediyede ücretsiz sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. 

Buna ek olarak, Küba Bolivya'ya ELAM’da doktorlar, uzmanlar ve çeşitli sağlık 

personeli eğitmek için 5.000 tam burs teklif etmiştir.304 

 

Küba Asya Kıtası’nda da Sağlık Diplomasisi yürütmektedir. Aralık 2004'te Hint 

Okyanusu'na yakın arazileri tahrip eden dev tsunami, bu girişimleri tetiklemiştir. Küba 

kurtulanların Sri Lanka'ya ve Endonezya'daki Aceh'e götürülmesine yardımcı olmak için 

iki tıbbi ekip kurmuştur. Daha sonra Pakistan'ın Keşmir bölgesinde 2005 yılında yaşanan 

yaklaşık 75.000 kişi ölmesine 100.000 kişinin yaralanmasına ve 3 milyondan fazla 

insanın evsiz kalmasına sebep olan deprem için dağlık alanlarda 30 saha hastanesi 

kurulmuş ve birkaç ton malzemenin yanı sıra 200 doktor gönderilmiştir. 2006 yılında ise 

Endonezya’da 6.000 civarı insanın ölümüne ve 650.000 kişinin yerinden olmasına veya 

evsiz kalmasına sebep olan deprem için Küba; doktor, hemşire ve teknisyenler 

göndererek iki adet tam donanımlı saha hastanesi kurmuştur.  

 

                                                            
303Larry Catã Backer ve Augusto Molina, “Cuba and the Construction of Alternative Global Trade Systems: 

Alba and Free Trade in the Americas”, University of Pennsylvania Journal of International Law, 

Cilt:31, Sayı:3, 2010, s.679-682. 
304Feinsilver, 2008,  a.g.m., s. 105–122. 
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Görüldüğü üzere Küba, başta doğal afet yardımları olmak üzere Amerika, Afrika ve Asya 

kıtalarında birçok ülke ile Sağlık Diplomasisi yürütmektedir. DSÖ’nün 2015 yılında 

yayınladığı istatistiklere göre, toplam 68 ülkede 60 binden fazla Kübalı sağlık çalışanı 

görev yapmaktadır.305 Yürütülen Sağlık Diplomasisi hem Küba hükümeti, hem de 

Küba’lı sağlık çalışanları açısından oldukça karlıdır çünkü Küba, sunulan hizmetlerin 

belli bir oranı kadar gelir elde etmekte ve doktorlar yurtdışında sözleşmeli olarak görev 

yaptıklarında Küba’da kazanacaklarından daha fazla ücret almaktadır.306 Ayrıca 

Küba’nın birçok ülkeye profesyonel sağlık hizmetleri sunmasının en büyük 

avantajlarından biri, Küba'lı doktorların yurtiçinde ve yurtdışında tecrübe kazanarak bilgi 

ve becerilerini ilerletme fırsatı yakalamalarıdır. Yurtdışında görev yapan Küba’lı sağlık 

çalışanları, kendi ülkelerinde satın alma güçlerinin yetmeyeceği bilgisayar gibi ithal 

ürünler alma ve yurtdışına seyahat etme imkânı da elde etmektedir.307 Küba’nın yaklaşık 

72 ülke ile yürüttüğü Sağlık Diplomasisi’nin boyutunu tahmin etmek zordur, zira 

herhangi bir ülkede bulunan Kübalı sağlık personelinin sayısı, söz konusu ülkenin 

ihtiyaçlarına ve Küba personelinin müsaitliğine bağlı olarak sürekli değişmektedir. 

Küba'daki 20 tıp fakültesinde öğrenim gören yabancı öğrencilerin sayısı da sürekli 

değişmektedir. Dünya ülkeleri, insani yardımdan ücretli tıbbi desteğe kadar çeşitli sağlık 

işbirliği biçimleri için Küba'ya başvurmaktadır. Özellikle doğal afetler için yürütülen 

yardım kampanyalarının kitlesel medyada ve kamuoyunda fazla ilgi görmesi, Küba için 

önemli bir tanıtım fırsatı olmuştur. Küba’nın küresel sağlık programları önemli gelir 

kaynağı teşkil etmekte ve Küba kültürel varlığının uluslararası tanıtımını mümkün 

kılarak, adanın turistik potansiyelini artırarak sistemin sürdürülmesine yardımcı 

olmaktadır. Zira üretim konusunda kısıtlı bir sanayisi olan Küba’nın turizm sektörünü 

ayakta tutması da, politikalarını devam ettirebilmesi için gereken kaynakları sağlaması 

                                                            
305Ayrıntılı bilgi için bkz.: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137158/1/ccsbrief_cub_en.pdf?ua=1, 

Erişim Tarihi: 19.12.2017. 
306Blue, a.g.m., s.35. 
307Ibid., s.36. 
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açısından önemli olmuştur. Ülke güdülen bu politikalar sayesinde küresel sağlık 

turizminde de pastanın önemli bir parçasını alacak konuma erişmiştir. 

 

Ancak Küba’nın yürüttüğü Sağlık Diplomasisi istisnasız her yerde başarılı değildir. 

Örneğin 2005 yılında ABD’ye Katrina Kasırgası sonrası sunulan yardım teklifi, ABD'nin 

Küba ile tam diplomatik ilişkilere sahip olmadığı gerekçesiyle Amerikan Dışişleri 

Bakanlığı tarafından resmi olarak geri çevirilmiştir. Aynı zamanda Küba da 2008'de Ike 

ve Gustav kasırgaları için ABD’nin sunduğu yardım tekliflerini geri çevirmiştir.  

 

2014 yılında ise beklenenin aksine bir gelişme olmuş, ABD Başkanı Barack Obama bir 

konuşma yaparak Küba ile ilişkilerin yeniden kurulacağına dair açıklamalar yapmıştır. 

Konuşmasında bu politika değişikliğinin asıl gerekçesinin, Castro rejimini devirmek ve 

onu Washington'a uygun yollarla değiştirmeyi zorlayan on öncülünün izlediği düşmanlık 

politikasının başarısızlığa uğraması olarak ifade etmiştir.308 Ancak, eskiden güdülen 

politikaların başarısızlığı bu köklü değişim için yeterli bir açıklama sağlamamıştır. 

ABD’nin Küba’ya yönelik düşmanlık politikasının önemli bir unsurunun Küba'yı batı 

yarı küreden soyutlamak olduğu bilinmektedir, ancak Küba Latin Amerika ülkeleri ile 

zamanla bağlarını yeniden kurarak güçlendirmiş ve kendi yanında yer almasını 

sağlayarak BM nezdinde ambargonun kınanması için birçok yandaş bulmuştur. Hatta 

2009 yılında Trinidad ve Tobago’da gerçekleşen Amerika Zirvesi’nde Latin Amerika 

ülkelerinin cumhurbaşkanları Küba'yı Amerikan topluluğuna yeniden entegre etme 

ihtiyacından bahsederek, Obama'yı Küba ile yeniden ilişkiler kurmaya itmişlerdir. 2012 

yılının Nisan ayında Kolombiya'nın Cartagena kentinde Altıncı Amerika Zirvesi 

toplandığında, Küba'ya yönelik ABD politikaları halen daha değişmemiş olduğundan 

                                                            
308Obama’nın 14.12.2014 tarihli konuşma metninin tamamı için bkz: White House, Office of the Press 

Secretary, “Statement by the President on Cuba policy changes”, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/12/17/statement-president-cuba-policy-

changes, Erişim Tarihi: 22.09.2017. 
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Obama, artık ABD’nin uzlaşmazlığını pasif olarak kabul etmeye istekli olmayan Latin 

Amerika başkanları ile karşı karşıya kalmıştır. Ancak Cartagena Zirvesi, ABD ve 

Kanada’nın 2015 Yılı Zirvesi'ne katılmak için Küba'nın davet edilmesine itiraz ettikleri 

için büyük anlaşmalar olmaksızın sona ermiştir. Kolombiya ve Brezilya gibi kilit ABD 

müttefiklerinin zirve sürecinde, Küba konusunun ABD’nin yarımkürenin geri kalan kısmı 

ile olan ilişkileri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etmeleri üzerine bir sonraki 

zirvede ev sahibi olan ülke Panama, ABD’nin itirazlarına rağmen Küba’yı davet etmesi 

için tüm Latin Amerika ülkelerince desteklenmiştir. Bu durum Obama'yı zirveyi Küba'nın 

katılımını protesto etmek için boykot etmek ya da zirvenin yalnızca demokrasiler için 

olduğu ve Küba'nın katılmayı hak etmediği konusundaki ısrarlı ABD görüşüne rağmen 

toplantıya katılmak arasında bir seçim yapmaya zorlamıştır. Boykot, ABD’nin bölgedeki 

ikili ilişkilerini ciddi şekilde hasarlamakla kalmayıp, aynı zamanda zirve sürecini de 

tehlikeye atacağından, Washington ile Havana arasındaki Küba'nın zirveye katılımına 

olan itirazın kaldırılmasını da içerecek şekilde gizli müzakereler başlatılmıştır.309 Yapılan 

görüşmeler neticesinde ABD ile Küba arasındaki diplomatik ilişkiler, resmi olarak 20 

Temmuz 2015'te yeniden kurulmuş, Washington ve Havana'da büyükelçilikler açılmıştır. 

Görüldüğü üzere Küba’daki sağlık araştırmalarının ve ilaç sanayisinin gelişmiş olması, 

Küba’nın Latin Amerika ile sağlık alanında işbirliği yaparak kurduğu iyi ilişkiler, 

yürütülen Sağlık Diplomasisi’nin etkili olmasını sağlayarak ABD ile diplomatik 

ilişkilerin yeniden kurulması için bir araç olmuştur.   

 

Ancak bu tür olumlu gelişmelere rağmen, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ambargo halen 

devam etmektedir. Bilindiği üzere Küba'nın talebine istinaden 1991'de düzenlenen BM 

46. Genel Kurul toplantısının gündemine ABD’nin Küba'ya karşı uyguladığı ekonomik, 

                                                            
309William M. Leogrande, “Normalizing US–Cuba relations: escaping the shackles of the past”, 

International Affairs, Cilt 91, Sayı 3, 2015, s. 473–488. 
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ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesi gerekliliği, madde olarak eklenmiştir. Bu 

durum BM Genel Kurulu’nda 46. oturumdan beri değerlendirilmektedir ve 24 yıldır 

olduğu gibi 2015 yılında da 24. kez toplam 193 BM üye ülkeden 191’inin desteği ile ABD 

ambargosunu kınayan bir karar onaylanmıştır. 2016 yılında ABD ve İsrail, daha önce BM 

nezdinde yapılan tüm oylamalarda ambargonun kınanmasını reddetmiş olmalarına 

rağmen ilk kez çekimser oy kullanırken, 191 üye ülke ambargonun kınanması kararını 

onaylamışlardır ve 25. kez kınama kararı alınmıştır.310  

 

Yapılan oylamaların üye ülkeler üzerinde yasal olarak bağlayıcı nitelikte olmamasına 

rağmen, siyasi anlamda önem taşıdığı bilinmektedir. ABD ve İsrail’in 2016 yılında ilk 

kez çekimser oy kullanmalarının sebebi, ABD ile Küba arasındaki ilişkilerin iyileşmesi 

olarak yorumlanmıştır. Zira ambargonun yalnızca ekonomik olarak değil, birçok alanda 

olumsuz etkisi söz konusudur. Örneğin Küba’nın sunduğu sağlık hizmetleri ve Küba 

halkının sağlığı da ambargodan olumsuz yönde etkilenmektedir. Doğrudan ABD 

üreticileri tarafından ilaç satın alınamadığı için,  birçok kişi tedavi edilemeyerek hayatını 

kaybetmektedir. ABD'nin 50 yıldır Küba'ya karşı izlediği politikalar Küba halkının 

sağlığına ve hayatına mal olmaktadır. 2015 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasından 

sonra ilişkilerin bir parçası olarak, dönemin ABD Başkanı Barack Obama sınırlı ticaret 

yetkisi tanımıştır ve 2016 yılının başında Havana'yı ziyaret ederek normalleşme yolunda 

önemli bir adım atmıştır. Obama ziyareti sırasında iki hükümetin paylaştığı önceliklerden 

biri olarak sağlığı vurgulamıştır. Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Derneği’nin (The 

American Society of Tropical Medicine and Hygiene - ASTMH), Küba ve Amerikalı bilim 

adamlarını 2015 ve 2016 yıllık toplantılarında buluşturarak Küba'dan gelen birçok 

                                                            
310Detaylı bilgi için bkz. : 62. BM Genel Kurulu: http://www.un.org/en/ga/62/plenary/cuba/bkg.shtml, 

Erişim Tarihi: 10.09.2017. 
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bilimsel gelişmeyi, devam eden zorlukları ve gelecekte neler olacağını konu alarak, bu 

işbirliğine yönelik girişimler başlamıştır.  

 

Esasen ABD ve Küba’nın bilim ve küresel sağlıkta işbirliği yapmaları gerekli bir 

hamledir, iki ülkenin coğrafi yakınlığı, aynı denizi paylaşmaları ve aynı çevresel 

faktörlerden, aynı tropikal fırtınalardan etkilenmeleri ve benzer sağlık zorlukları ile 

mücadele etmelerini gerektirmektedir. 311 ABD ve Küba, bölgede hızla büyüyen dang 

humması ve Zika gibi gelişmekte olan bulaşıcı hastalıkları tespit etme ve bunlarlın 

üstesinden gelmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. 2014 yılında Liberya'daki 

Monrovia'daki kurulan ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 

ve Batı Afrika'da Ebola virüsü hastalıklarının ortaya çıkmasını kontrol etmeye yardım 

eden bir Ebola Tedavi Birimi’nde 400'den fazla Küba’lı doktor ve hemşire görev 

yapmıştır. Haziran 2015'te ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı,  sağlık ve bilimle 

ilgili hükümet liderliğindeki ilk delegasyonu Küba'ya göndermiştir. 2016'da ABD Sağlık 

ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ve Küba Sağlık Bakanlığı arasında iki ülkenin işbirliği için 

bir mutabakat anlaşması imzalanmış, sağlık alanında ittifak için fırsatlar 

görüşülmüştür.312 Ayrıca 2016 yılında, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bir Küba 

ilacının Amerika'daki ilk klinik denemesini yapmak üzere Cimavax'ın klinik araştırmasını 

onaylamıştır. 

 

ABD ve Küba arasındaki ilişkilerin sağlık işbirliği aracılığıyla normalleşmesine yönelik 

atılan bu tür adımlar umut vaat etse de halen pek çok sorun çözümsüz kalmaktadır. 2000 

yılında ABD Başkan Clinton tarafından tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar için sınırlı 

istisnalar getiren mevzuata rağmen, ambargo, iki ülkenin ilişkilerinin normalleştirilmesi 

                                                            
311Daniel G. Bausch, et al. , “The Cuba–United States Thaw: Building Bridges through Science and Global 

Health”,  American Journal of Tropical Medicine and Hygene, Cilt: 96, No:6, 2017, s.1267–1269. 
312William C., Keck,” The United States and Cuba — Turning Enemies into Partners for Health”, The New 

England Journal of Medicine,  Sayı:375, 2016, s.1507-1509. 
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ve her iki ülke için daha gelişmiş bilimsel gelişimin önünde önemli bir engel teşkil 

etmektedir.313 Çünkü bu düzenlemelere rağmen yalnızca ABD'li şirketlerin Küba'daki 

özel mülklere veya şirketlere belirli mallar tedarik etmesine izin verilmiştir. Küba halen 

ABD'ye ihracat yapamamaktadır. Obama ülkelerin yakınlaşmasının bir parçası olarak 

ambargonun tamamen kaldırılmasından yana görüş belirtmiş olsa da, ambargoyu 

kaldırmaya yetkili olan ABD Kongresi, özellikle Küba insan hakları ihlallerini gerekçe 

göstererek, buna karşı çıkmıştır. Buna rağmen iki ülke arasında düzenli uçak seferleri 

başlatılmış ve ilişkilerde normalleşmeye yönelik önemli bir adım daha atılmıştır.  

 

Ancak 2016 yılının sonlarında Fidel Castro'nun ölümü ve Donald J. Trump'ın ABD 

başkanı seçilmesi, ABD-Küba ilişkileri konusunda yeni tartışmaları gündeme getirmiştir. 

Trump, Küba bütün siyasi tutsakları serbest bırakıp, özgür ve adil seçimler 

gerçekleştirene kadar ABD'nin yaptırımlarının kaldırılmayacağı yönünde açıklamalar 

yapmıştır. Oysa Küba ile uluslararası dayanışma, ambargoyu sona erdirme mücadelesini 

desteklemek belki de küresel sağlık açısından hayati önem taşımaktadır. Ambargonun 

sona erdirilmesi Küba'nın büyük potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için gereklidir ve 

dünyada daha fazla insanın iyileştirilip kurtarabilmesine katkıda bulunacaktır. Bu sebeple 

birçok kampanya yürütülmektedir.314  

 

Küba’nın sağlık alanında faaliyetleri DSÖ tarafından da takdir edilmektedir. Küba 

yürüttüğü aşı programının olağanüstü başarılı olması sebebiyle, 1999 yılında DSÖ’nün 

bölgedeki ofisi PAHO’dan ödül almıştır.315 DSÖ de Küba’nın, doktor ve hemşire 

yetiştirme becerisi ve bu alanda diğer ülkeleri desteklemek konusunda cömertliği ve 

                                                            
313Bausch et al., a.g.m. , s.1267–1269. 
314Örneğin “The Cuba Solidarity Campaign”: http://www.cuba-solidarity.org.uk/about-us/ , Erişim Tarihi: 

22.04.2017. 
315Amina, Aitsiselmi, ''An Analysis of the Cuban Health System'', Public Health, Cilt: 118, Sayı:  8, 2004, 

s.600.  
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dayanışma ruhuyla dünyaca dünyaca ünlü olduğunu birçok platformda dile getirmiştir.316 

Küba’nın anneden çocuğa HIV ve frenginin bulaşmasını başarıyla ortadan kaldıran ilk 

ülke olduğu, 2015 yılı Haziran ayında, DSÖ tarafından onaylanmış ve bu tarihi başarısı 

memnuniyetle karşılanmıştır. Hatta 26 Mayıs 2017 tarihli 70. Dünya Sağlık 

Asamblesi’nde DSÖ, gerek Ebola gibi salgınlarda acil durum desteği sağlaması, gerek 

Moritanya ve Moğolistan'daki hepatit yükünü azaltmaya yönelik özverili çalışmalar 

yürütmesi sebebiyle Küba'yı Dr. Lee Jong-wook anısına verilen Halk Sağlığı Ödülü’ne 

layık görmüştür. Dr. Lee Jong-wook anısına verilen Halk Sağlığı Ödülü 100.000 dolar 

değerindedir ve 2008 yılından beri her yıl mayıs ayında gerçekleşen Dünya Sağlık 

Asamblesi’nde genç liderlik ve özellikle salgın hastalıklar konusunda sağlık yönetimine 

katkı alanlarında kişilere veya devlet kurumlarına verilmektedir. 2017 yılında bu ödüle 

bizzat Fidel Castro tarafından 2005 yılında kurulan Henry Reeve Uluslararası Sağlık 

Tugayı’nın (The Henry Reeve International Medical Brigade) layık görülmesi, DSÖ’nün 

Küba’nın küresel sağlık girişimlerini desteklediğinin açık bir göstergesidir.317 

 

Günümüzde yalnızca Küba’dan destek alan ülkeler değil, gelişmiş ülkeler ve DSÖ gibi 

uluslararası örgütler de yapılan sağlık girişimlerini takdir etmektedir. Bu sebeple diğer 

ülkelerin Küba deneyiminden ders almaları gereken birkaç önemli hususu vurgulamak 

önemlidir. Bunlardan belki de en önemlisi, ulusal bir kriz söz konusuyken bile kapasite 

geliştirmenin mutlaka ikinci plana atılmasının gerekli olmamasıdır. Aksine kapasite 

geliştirme için yürütülen çalışmalar, ulusal çıkarlara hizmet ederek çözüm 

sunabilmektedir. Zira Küba insan kaynaklarına yatırım yaparak Sovyetler Birliği'nin 

çöküşünün ülke üzerinde yarattığı olumsuz ekonomik etkileri bertaraf edebilmiştir.318 

                                                            
316Bkz. DSÖ Genel Direktörü Dr. Margaret Chan'ın 12 Eylül 2014 tarihli Basın Açıklaması: 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/cuban-government-support/en/, Erişim Tarihi: 

30.09.2017. 
317Detaylı bilgi için bkz: http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/lee-jong-wook-prize/en/, 

Erişim Tarihi: 30.09.2017. 
318Huish, a.g.e. , s.47-48. 
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Küba örneğindeki diğer önemli husus, yetersiz maddi kaynağa sahip olan ülkelerin bile 

sağlık bakım kapasitelerini artırmalarının mümkün olabileceğinin kanıtı olmasıdır. Küba 

deneyimi diğer düşük ve orta gelirli ülkelere aktarılabilirse, insan sağlığı açısından önemli 

gelişmeler katedileceği şüphesizdir. Küba yalnızca düşük ve orta gelirli ülkelere değil, 

aynı zamanda daha iyi bir dünya için gayret gösteren gelir düzeyi yüksek gelişmiş birçok 

ülkeye de ilham kaynağı olabilecek statüdedir. Ancak bugüne kadar Küba’nın sağlık 

sistemini model alan ve ulusal düzeyde benzer bir sistem kurmaya çalışan tek ülke 

Venezuela’dır.319 Çünkü sağlık alanında Küba deneyiminden ders almak konusunda 

birçok ülke iki yaygın önyargıya yenik düşmektedir. Bunlardan ilki Küba’nın kommünist 

bir ülke olması, ikincisi ise Küba’nın liberal piyasa içerisinde yer almamasıdır.320  

 

Oysa bu çalışmada verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere sağlık ve ilaç desteği 

sağlanması yoluyla kurulan güven ile sağlık üzerinden insanlarla birebir bağlantı kurmak, 

ülkeler için de karşılıklı anlayış ve barış için zemin hazırlamaktadır. Sağlık, sadece 

siyaseti aşmakla kalmayıp, yapıcı siyasi söylemi de teşvik edip, diyaloğu ilerletme 

potansiyeline de sahiptir. Sağlık Diplomasisi, karşılıklı ve küresel fayda sağlayan güveni 

yeniden kurmada temel bir araç olarak hizmet edebilmektedir.321  Küresel sağlık için 

Küba’nın tek başına ortaya koyduğu katkı göz önünde bulundurulduğunda, dünya 

çapında eşgüdümlü ve bütünleşmiş bir hareketin çok daha fazla küresel sağlık sorununu 

çözüme kavuşturacağını öngörmek zor değildir. İşlevselci bir bütünleşme alanı olarak 

Sağlık Diplomasisi, sağlık dışında birçok alanda işbirliğine yol açmakta ve bölgesel ve 

küresel düzeyde entegrasyona katkıda bulunmaktadır. İlaç ve sağlık hizmetleri sunarak 

insanların hayatlarını kurtararak, mücadele edilecek düşman sayısını azaltmak, böylece 

geleceği güvence altına almak mümkündür. Sağlık Diplomasisi yoluyla köprülerinin 

                                                            
319Don Fitz, “Cuba: The New Global Medicine”, Monthly Review, Cilt: 64, Sayı:4, 2012, s. 37-46. 
320Huish, a.g.e., s.32.  
321Bausch et al., a.g.m. , s.1267–1269. 
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dünya çapında yayılmakta olan aşırılık ve radikalizmi azaltması da mümkündür.322 Bu 

sebeple işlevselci bir bütünleşme alanı olarak küresel sağlığın devletlerin daha çok önem 

vermesi gereken bir konu olduğu ve Sağlık Diplomasisi’nin küresel barışı sağlamak için 

etkili olduğu değerlendirilmektedir.  

                                                            
322Frist, a.g.m. , s. 209-229 
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SONUÇ 

 

 

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte, sağlık anlayışımız, sağlığın 

belirleyicileri ve sağlık alanında geliştirilen politikalar değişmiştir. Endüstriyel 

büyümenin yanı sıra küreselleşme ve artan karşılıklı etkileşimden kaynaklanan; iklim 

değişikliği, gıda güvensizliği, kronik hastalıklar ve insan sağlığı ve refahını etkileyen 

salgın hastalıklar gibi yeni küresel sorunlar kamu politikalarında ele alınmaya 

başlanmıştır.  

 

Geçmişte küresel sağlık ve Küresel Sağlık Diplomasisi konuları, güvenlik ve insan 

hakları gibi Uluslararası İlişkiler Disiplininde öne çıkan diğer konularla yakından ilişkili 

olmasına rağmen geleneksel Uluslararası İlişkiler kuramcıları tarafından ilgi görmemiştir. 

Uluslararası sağlık alanında işbirliği ve bütünleşme, DSÖ kurulduktan sonra bile 21. 

yüzyılın başına kadar Uluslararası İlişkiler akademisyenleri tarafından nispeten göz ardı 

edilmiştir. Ancak son yıllarda Uluslararası İlişkiler alanında da önemli değişiklikler 

meydana gelmiştir. Bu çalışmada sağlık konusunun Uluslararası İlişkiler araştırmacıları 

tarafından neden bu kadar geç ele alındığı da çalışmanın bir boyutu olarak incelenmiş, bu 

bağlamda özellikle Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ve küreselleşmenin önemli etkileri 

olduğu gözlemlenmiştir. Küreselleşmiş bir çevrede yeni risklerin ortaya çıkması, sağlık 

sorunlarının farklı ülkelerde ve bölgelerde hızlı bir şekilde yayılarak birçok alanda 

problemler yaratması ve günümüzdeki sağlık problemleri ile baş edebilmek için küresel 

çapta girişimlerin gerekli olması, küresel sağlık konusuna olan ilgiyi artırmıştır. Sonuç 

olarak  küresel sağlık yönetişimi, bilim ve tıp odaklı teknik uzmanların daha az egemen 

olduğu, daha politik bir alan haline gelmiştir. Bu nedenle Uluslararası İlişkiler ve Siyaset 
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Bilimi akademisyenleri, küresel sağlık ve bunun yönetimini bir çalışma konusu olarak 

görmeye başlamıştır.  

 

Uluslararası İlişkiler’de uluslararası bütünleşme ve işbirliği konusu, özellikle İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında ele alınmıştır. Uluslararası bütünleşme alanında ilk örnekler 

İşlevselcilik yaklaşımı çerçevesinde, teknik ihtiyaçların zorlayıcılığı altında ortaya 

çıkmıştır. Bu örnekler uluslararası alanda işbirliği imkânlarının hızla gelişiminin 

pratikteki yansıması olmuştur. 1940’lı yıllarda David Mitrany tarafından geliştirilen 

İşlevselcilik yaklaşımı, işbirliğininin öncelikle karşılıklı olarak uygun olan teknik 

alanlarda oluşturulacağını ve bu işbirliğinin başarılı olduktan sonra devletlerin karşıklı 

avantajlar elde edebilecekleri diğer işlevsel alanlara da sıçrayacağını iddia etmektedir. 

 

DSÖ de sağlık alanında ortaya çıkan işlevsel ihtiyaca istinaden kurulmuş, küresel sağlık 

alanında eşgüdümlü bir işleyişi mümkün kılmak için UST ve TKÇS gibi yeni örgütsel 

düzenlemeler geliştirmiştir. Bu düzenlemeler devletlerin karar alma ve bu kararları 

uygulama esaslarını temelden etkilemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde DSÖ, 

küresel sağlık açısından oldukça önemli bir işleve sahiptir. Küreselleşmenin yükselişe 

geçtiği 2000’li yıllar öncesinde, ulus devletler ile DSÖ gibi sağlık alanında faaliyet 

gösteren uluslararası örgütler küresel sağlık işbirliğini yönetmişlerdir. Ulus devletler, 

kendi kurumları aracılığı ile ulusal düzeyde sağlık hizmetleri sunarken, DSÖ ise dünya 

çapındaki küresel çalışmaları koordine etmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan 

araştırmada DSÖ’nün sağlık konusunda dünya ülkelerine öncülük ettiği ve tarihin değişik 

zamanlarında dünyada yaşanan değişiklikleri örgütün politikalarına da yansıtmaya 

çalıştığı gözlemlenmiştir. Ancak günümüzde DSÖ’nün dünyanın önde gelen sağlık 

otoritesi ve aynı zamanda küresel sağlık görüşmeleri için hükümetler arası platform 

olarak hizmet etme konusundaki rolü, sıkça tartışılan bir konu haline gelmiştir. Her ne 
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kadar DSÖ küresel sağlığa olan ilgiyi arttırmaya yardımcı olmuş ve yeni kavramların 

oluşturulmasına büyük katkıda bulunmuş olsa da, örgütün kurulduğu tarihten beri fazla 

değişime uğramayan eski kurumsal yapısının günümüzün küresel sağlık tehditlerine etkili 

bir şekilde tepki veremediği konusunda geniş bir fikir birliği vardır. Günümüz 

konjonktüründe uluslararası örgütlerin teknik işbirliği araçları olmanın ötesine geçmiş 

olmaları sebebiyle, önceleri teknik bir alan olarak görülen sağlık konusu da BM ihtisas 

kuruluşu olarak kurulan DSÖ’nün işlevi de bir dönüşüm geçirmektedir. Kurulduğu 

günden beri övgülerin yanı sıra güçlü eleştirilere de maruz kalan DSÖ, yapılan reform 

çalışmaları ve yeni yasal düzenlemelere rağmen, aldığı eleştirilerden kurtulamamıştır.  

 

Ayrıca hastalıkların gözetimi ve kontrolü, küresel etkilerine rağmen ulusal hükümetlerin 

kapasitelerine ve kararlarına bağlı olduğundan ulus devletler, hem uluslararası olarak 

müzakere edilen konulara, hem de alınan kararların ülkeleri sınırları içinde 

uygulanmasına karar vermektedir. Bu sebeple ulus devletler küresel sağlık işbirliğinde de 

halen başat rol oynamaktadır. DSÖ’nün üye devletler tarafından finanse edilmesi ve 

desteklenmesi de küresel sağlık işbirliği ve diplomasisinde, özellikle de refah düzeyi 

yüksek olan devletlerin etkin olmaya devam etmelerinde önemli bir faktördür. 

 

Ancak her ne kadar küresel sağlık konusunda gelir düzeyi yüksek olan devletler başat 

aktör olsalar da, günümüzde gelişmekte olan ekonomiler de giderek daha merkezi bir rol 

oynamaya başlamıştır. Bunun yanı sıra uluslararası platformlarda uluslararası örgütlerin 

dışında birçok aktör aktif olarak yer almaya başlamıştır. Küresel Sağlık Diplomasisi için 

de uluslararası arenada boy gösteren yeni oyuncular giderek daha fazla önem 

kazanmaktadır. Zira DSÖ’nün yanı sıra Sınır Tanımayan Doktorlar, Bill & Melinda Gates 

Vakfı gibi farklı küresel sağlık girişimleri de etkili olmaya başlamış, oldukça fazla 

finansman kaynağına sahip olmaları sebebiyle de görünürlüklerini artırarak kamuoyunda 
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da bilinir hale gelmişlerdir. Fakat küresel sağlık alanında faaliyet gösteren bu tür 

aktörlerin çoğalması, beklenendiği gibi DSÖ’nün rolünü zayıflatmamıştır. Aksine liderlik 

sağlama, rehberlik etme ve bu tür farklı aktörler arasındaki eşgüdümü sağlama konusunda 

DSÖ’ye olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu bağlamda esasen DSÖ’nün görevlerini yerine 

getirmesi ve kendini yeniden küresel sağlığın lideri olarak konumlandırması için daha 

fazla fırsat sağlamıştır. Bu yüzden DSÖ'nün yürütmekte olduğu reform sürecini bir fırsat 

olarak değerlendirmesi, örgütün bekası açısından hayati önem teşkil etmektedir. Aksi 

takdirde pasifize olma ihtimali oldukça yüksek görünmektedir. 

 

Çalışmada küresel bir bütün olma özelliği kazanan yenidünya sisteminin, büyük oranda 

devletlerin işbirliğine dayanmakta olduğu ve bu sistemin teknik ve belirli dar alanlarda 

ortaya çıkan uluslararası kurum ve kuralların düzenleyiciliği esasında geliştiği 

gözlemlenmiştir. Bu sebeple sağlık alanında uzun yıllardır küresel işbirlikleri yürüten ve 

bu alanda birçok başarı sağlayan Küba’nın yürüttüğü Sağlık Diplomasisi ve sunduğu tıbbi 

destek programları incelenmiştir. Kısıtlı bir sanayisi olan Küba’nın ekonomisini ayakta 

tutması, sağlık alanında izlediği politikaları sayesinde mümkün olmuştur. Çalışmada 

Küba’nın, başta insan kaynakları ve biyoteknoloji endüstrisi olmak üzere, sağlık 

sektörüne yatırım yaparak ABD’nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve Sovyetler 

Birliği'nin çöküşünün ülke üzerinde yarattığı olumsuz ekonomik etkileri bertaraf 

edebildiğini ortaya koyulmuştur. Küba’nın bütünleşme hedefi çerçevesinde yıllar boyu 

süren sürdürülen yaklaşımın bir sonucu olarak, ABD’nin izlediği tecrüt politikasının 

etkisinden büyük ölçüde sıyrılabildiği ve Küba'nın izolasyonunun büyük ölçüde geçmişte 

kaldığı tespit edilmiştir. Küba sağlık alanında izlediği politikalar sayesinde, küresel sağlık 

turizminde de önemli bir konuma erişmiştir ve özellikle tıp eğitimi ve araştırmaları 

konusunda dünyaca ün kazanmıştır. Küba’da tıp eğitiminin ücretsiz olarak sunulması, 

ülkeye gelen yabancı öğrenci sayısını artırmıştır. Yapılan sağlık araştımaları neticesinde 
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geliştirilen yeni buluşların ise Küba’nın kültürel varlığının uluslararası tanıtımını 

mümkün kıldığını ve adanın turistik potansiyelini de artırdığını göstermiştir. Turizmden 

elde edilen gelirler de sistemin sürdürülmesine yardımcı olmuştur. Bunun yanı sıra 

araştırmalar, Küba’nın küresel sağlık programlarının da ülke için önemli bir gelir kaynağı 

teşkil ettiğini göstermiştir. Özellikle petrol karşılığında sağlık hizmetlerinin sağlanmasına 

ilişkin Venezuela ile yapılan anlaşma, Küba’nın ekonomisine değer katmıştır. Küba’nın 

Venezuela ile sağlık alanındaki işbirliğiyle iki ülke arasındaki bağlar güçlenmiş, bu 

işbirliği tam da İşlevselcilik yaklaşımında öngörüldüğü gibi diğer alanlara da sirayet 

ederek iki ülkenin siyasi ve ticari ilişkilerine olumlu yönde katkıda bulunmuştur. Zira 

sağlık alanında yürütülen etkin işbirliği, 2004 yılında iki ülke arasında fiili ve çok yönlü 

bir ittifak olarak ALBA paktının kurulmasına yol açmış, daha sonra bölgedeki diğer 

ülkelerin de bu ittifaka katılmasına ve nihayetinde Latin Amerika’da bölgesel 

bütünleşmeye katkıda bulunmuştur. Küba, yürüttüğü Sağlık Diplomasisi ile sadece Latin 

Amerika’da değil aynı zamanda Afrika ve Asya'daki gelişmekte olan ve az gelişmiş 

ülkelerle de bütünleşme sağlamıştır.  

 

Küba’daki sağlık araştırmalarının ve ilaç sanayisinin gelişmiş olması, Küba’nın Latin 

Amerika ile sağlık alanında işbirliği yaparak kurduğu iyi ilişkiler, yürütülen Sağlık 

Diplomasisi’nin etkili olmasını sağlayarak 2015 yılında ABD ile diplomatik ilişkilerin 

yeniden kurulması için bir araç olmuştur. Ayrıca Küba’nın dünya genelinde destekçi 

toplaması için de etkili olmuştur. BM Genel Kurulu’nda 25 yıldır 25. kez 191 civarı 

ülkenin ABD ve İsrail’e karşı oy kullanarak Küba'yı desteklemesi ve Küba’ya ABD 

tarafından uygulanan ambargonun kınanması, Küba’nın Küresel Sağlık Diplomasisi’nin 

dünya genelinde destekçi toplamakta etkili olduğunun bir göstergesidir.  
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Küba’nın Sağlık Diplomasisi girişimlerinin, yalnızca Küba’dan destek alan ülkeler 

tarafından değil, gelişmiş ülkeler ve DSÖ gibi uluslararası örgütler nezdinde de takdir 

topladığı gözlemlenmiştir. Küba 1999 ylında DSÖ’nün Amerika’daki bölge ofisi olan 

PAHO’dan yürüttüğü başarılı aşı programı için ödüle layık görülmüştür. Küba’nın 

anneden çocuğa HIV ve frenginin bulaşmasını başarıyla ortadan kaldıran ilk ülke olduğu, 

2015 yılında DSÖ tarafından onaylanmıştır. Küba 2017 yılında DSÖ’nün Dr. Lee Jong-

wook anısına verilen halk sağlığı ödülüne layık görülmüştür. Bu örnekler DSÖ’nün 

Küba’nın küresel sağlık girişimlerini desteklediğini göstermektedir. Ancak DSÖ’nün 

Küba’nın girişimlerini takdir etmesinin dışında özel bir ilişki kurmadığı görülmüştür. 

Küba’nın küresel sağlık girişimlerini bireysel çabaları ve kendi dış politika stratejisi 

olarak uyguladığı görülmüştür.  

 

Görüldüğü üzere küresel sağlık işlevselci bir bütünleşme alanı olarak 

değerlendirildiğinde, Küba tarafından yürütülen Sağlık Diplomasisi, teorik çerçevede 

öngörüldüğü gibi sağlık dışında birçok alanda işbirliğine yol açmış ve hem bölgesel hem 

de küresel düzeyde bütünleşmeye katkıda bulunmuştur. Bu sebeple Sağlık 

Diplomasisi’nin küresel barışı sağlamak için etkili bir yöntem olabileceği ve devletlerin 

daha çok önem vermesi gereken bir konu olduğu değerlendirilmektedir. Çalışmada 

edinilen bu bulgular, İşlevselcilerin uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğinin, siyasi 

işbirliği ve savaşların önlenmesi için bir önkoşul olduğu görüşünü doğrular niteliktedir.  

 

Küba ülke örneğindeki diğer önemli husus, yetersiz maddi kaynağa sahip olan ülkelerin 

de sağlık bakım kapasitelerini artırmalarının mümkün olabileceğini ortaya koymasıdır. 

Küba deneyimi diğer düşük ve orta gelirli ülkelere aktarılabilirse, insan sağlığı açısından 

önemli gelişmeler katedileceği ve küresel sağlığa büyük katkı sağlanabilecektir. Bunun 

yanı sıra Küba yalnızca düşük ve orta gelirli ülkelere değil, aynı zamanda gelir düzeyi 
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yüksek gelişmiş birçok ülkeye de ilham kaynağı olma potansiyeline sahiptir. Zira yaklaşık 

11 milyon nüfusu olan bir ülke olarak Küba’nın sunduğu sağlık hizmetleri ve felaket 

yardımları daha iyi bir dünya için gayret gösteren tüm ülkeler için örnek oluşturabilecek 

niteliktedir. 

 

Sonuç olarak hastalık salgınlarının coğrafi sınırları olmaması ve hiçbir ülke veya 

kuruluşun sağlık sorunlarını tek başına çalışarak çözmeye yetkin olmamaları sebebiyle, 

sağlık alanında işbirliği hayati önem taşımaktadır. Günümüzde sağlık ve iyileştirme 

hizmetleri diplomaside önemli bir rol oynadığından, Sağlık Diplomasisi de dış politika 

araçlarından biri hâline gelmiştir. Zira diğer kalkınma yardımlarına kıyasla küresel sağlık 

programlarının hem diplomatik hem de dış politika hedeflerine ulaşmada daha etkin 

olduğu kanısı hâkimdir. Ancak devletlerin Küba gibi etkin bir Sağlık Diplomasisi 

yürütebilmeleri ve eşgüdüm içerisinde faaliyet gösterebilmeleri için en büyük 

sorumluluk, tüm devletlerin bir araya geldiği tarafsız bir platform olarak DSÖ’ye aittir. 

Küresel sağlık alanında giderek sayısı artan çok aktörlü rekabet ortamında, DSÖ’nün 

güvenilir ve tarafsız bir aracı olarak rolünün pekiştirilmesi gerekmektedir. Küba 

deneyiminin diğer düşük ve orta gelirli ülkeler başta olmak üzere, birçok ülkeye 

aktarılmasının, hem insan sağlığı hem de dünya barışı açısından önemli gelişmelere temel 

teşkil edeceği temenni edilmektedir. 
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EKLER 

 

 

EK 1-DSÖ Bölge Ofisleri 

 

Kaynak: DSÖ Resmi İnternet Sayfası, http://www.who.int/about/regions/en/, Erişim Tarihi: 04.10.2016. 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: Kongo Cumhuriyeti Brazzaville'de bulunan ofis, bölgedeki 47 

ülkeden sorumludur. 

DSÖ Amerika Bölgesi Ofisi /Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO): ABD’nin 

başkenti Washington D.C.’de yer alan ofis, bölgedeki 27 ülke ofisi ile üç özel merkezden 

sorumludur. 

DSÖ Güneydoğu Asya Bölge Ofisi: Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin bulunduğu 

bölgedeki bu ofis Hindistan, Yeni Delhi’de bulunmaktadır ve 11 ülkeden sorumludur. 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: Danimarka Kopenhag’da bulunan ofis, bölgedeki 53 ülkeden 

sorumludur. 

http://www.who.int/about/regions/en/
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DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: Mısır Kahire’de bulunan ofis, bölgedeki 21 üye ülke 

ve Filistin’den sorumludur. 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: Filipinler Manila’da bulunan ofis, 37 ülkeden 

sorumludur. 
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EK 2- DSÖ Anayasası- Temel İlkeler 

 

 Sağlık fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik durumudur ve yalnızca hastalık veya 

sakatlığın olmaması değildir.  

 Mümkün olan en yüksek sağlık standardından yararlanma ırk, din, siyasi inanç, 

ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın her insanın temel haklarından 

biridir. 

 Tüm halkların sağlığı barış ve güvenliğin sağlanması için esastır,  bu da bireylerin ve 

devletlerin tam işbirliğine bağlıdır.  

 Sağlığın korunması ve teşviki için herhangi bir devletin başarısı herkes için değerlidir.  

 Farklı ülkelerde sağlığın teşviki ve özellikle salgın hastalıkların kontrolü konularında 

eşit olmayan gelişim ortak bir tehlikedir.   

 Çocuğun sağlıklı gelişimi temel öneme sahiptir; değişen çevreye uyumlu 

yaşayabilme, bu gelişim için çok önemlidir.  

 Tıbbi, psikolojik ve ilgili bilginin faydalarının tüm insanları kapsaması, tam sağlığa 

erişim için esastır.  

 Halkın bilgiye dayanan görüşleri ve aktif işbirliği, halkın sağlığının iyileştirilmesinde 

son derece önemlidir. 

 Hükümetlerin halklarının sağlığı için yalnızca yeterli sağlık ve sosyal önlemlerin 

sağlanmasıyla yerine getirilebilecekleri bir sorumluluğu bulunmaktadır.  

Kaynak: DSÖ Resmi İnternet Sayfası, http://www.who.int/about/mission/en/, Erişim Tarihi: 

15.03.2017. 

http://www.who.int/about/mission/en/
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EK 3-Karşılaştırmalı Sağlık İstatistikleri 

 

Tablo 1: G-8 Ülkeleri ile Karşılaştırmalı olarak Küba Sağlık İstatistikleri  

Ülke Doğuşta Yaşam 

Beklentisi (Yıl) 

Beş Yaş Altı 

Ölüm Oranı 

(1.000 canlı 

doğumda) 

Sağlık 

Harcamalarının 

Toplam Kamu 

Harcamalarına 

Oranı (%) 

Nitelikli sağlık 

uzmanlarının 

yoğunluğu (Her 

10.000 kişi 

başına) 

Küba 79.1 5.5 18 155 

Fransa 82.4 4.3 15.7 138.3 

Almanya 81 3.7 19.6 176 

İtalya 82.7 3.5 13.7 104.2 

Japonya 83.7 2.7 20.3 130.9 

İngiltere 81.2 4.2 16.5 112.4 

Amerika Birleşik 

Devletleri  

79.3 6.5 21.3 117.8 

Kanada 82.2 4.9 18.8 119.5 

Rusya 

Federasyonu 

70.5 9.6 9.5 78.8 

Kaynak: DSÖ, World Health Statistics 2017. 

Tablo 2: DSÖ Bölgelerine Göre Karşılaştırmalı Sağlık İstatistikleri 

Bölge Doğuşta 

Yaşam 

Beklentisi 

(Yıl) 

Beş Yaş Altı 

Ölüm Oranı 

(1.000 canlı 

doğumda) 

 

Sağlık 

Harcamalarının 

Toplam Kamu 

Harcamalarına 

Oranı (%) 

Nitelikli sağlık 

uzmanlarının 

yoğunluğu (Her 

10.000 kişi 

başına) 

Afrika Bölgesi 60 81.3 9.9 14.1 

Amerika Bölgesi 77 14.7 13.6 84.6 

Güneydoğu Asya 

Bölgesi  

68.9 42.5 9.3 24.6 

Avrupa Bölgesi  76.8 11.3 13.2 106.4 

Doğu Akdeniz Bölgesi  68.8 52 8.8 26.3 

Batı Pasifik Bölgesi  76.6 13.5 12.3 42 

Kaynak: DSÖ, World Health Statistics 2017. 
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ÖZET 

 

 

Cihanoğlu Gülen, Gülnihan, İşlevsel Bir Bütünleşme Alanı Olarak Küresel Sağlık ve 

Sağlık Diplomasisi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Çınar Özen, 172 s. 

 

 

Bu tezin temel amacı, küresel sağlık işbirliğini işlevsel bir bütünleşme alanı olarak ele 

almak ve Sağlık Diplomasisi’nin önemini vurgulamaktır. Çalışmada DSÖ’nün küresel 

sağlık alanında eşgüdümlü bir işleyişi mümkün kılmak için geliştirdiği yeni örgütsel 

çerçeveler, bu çerçevelerin devletlerin karar alma ve bu kararları uygulama esaslarını 

nasıl etkilemekte olduğu incelenmiştir. Bunun yanı sıra Sağlık Diplomasisi’nin DSÖ 

nezdinde nasıl algılanıp uygulamaya dönüştürüldüğü de analiz edilmiş, DSÖ’nün işlevsel 

faaliyetlerinin ulus devletlerin yerini alacağı bir sisteme doğru dünyaya yön verip 

vermediği de araştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Sağlık Diplomasisi konusu, Küba ülke 

örneği ışığında bir dış politika aracı olarak ele alınmış, Küba’nın Sağlık Diplomasisi 

yürüterek elde ettiği kazanımlar araştırılmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Küresel Sağlık, Sağlık Diplomasisi, Küresel Sağlık Diplomasisi, 

Dünya Sağlık Örgütü, İşlevselcilik, Küba 
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ABSTRACT 

 

 

Cihanoğlu Gülen, Gülnihan, Global Health and Health Diplomacy as a Functional 

Integration Area, Master’s Thesis, Supervisor: Prof. Dr. Çınar Özen, 172 p. 

 

The main objective of this thesis is to consider global health cooperation as a domain of 

functional integration and to emphasize the importance of Health Diplomacy. The study 

examined the new organizational frameworks developed by WHO, in order to enable 

coordinated functioning in the global health arena, how those frameworks affect states’ 

decision-making and the implementation of these decisions. In addition, WHO’s 

perception and implementation of Health Diplomacy was analyzed and it was attempted 

to explore whether WHO's functional activities direct the world to a system in which 

international organizations will take the place of nation states. In addition, Health 

Diplomacy has been examined as a foreign policy tool in the Cuban country case and 

Cuba's achievements through Health Diplomacy have been researched. 

 

 

Keywords: Global Health, Health Diplomacy, Global Health Diplomacy, World Health 

Organization, Functionalism, Cuba 


