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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Dünya ekonomisinin son otuz yılda ciddi bir büyüme trendi yakaladığı görülmektedir. 

1980 yılının başında 11.17 trilyon dolar olan dünya ekonomisi, 2017 yılında yaklaşık olarak 

yedi kat büyüyerek 80.71 trilyon dolara ulaşmıştır. Bölgesel olarak ele alındığında, 2017 yılında 

Doğu Asya ve Pasifik 23.99 trilyon dolar, Avrupa ve Orta Asya 21.43 trilyon dolar, Kuzey 

Amerika 21.05 trilyon dolar, Latin Amerika 5.9 trilyon dolar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 3.4 

trilyon dolar, Güney Asya 3.29 trilyon dolar ve Sahra Altı Afrika 1.65 trilyon dolar büyüme 

kaydetmiştir. Bu göstergelerden hareketle, dünyanın farklı bölgelerinde kaydedilen farklı 

büyüme oranları küresel eşitsizliğe sebep olmaktadır ve hem ülkeler arasında hem de ülkeler 

içindeki servet dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Tarihi süreç itibariyle gelişmiş ülkeler ve uluslararası toplum, dünyanın farklı 

coğrafyalarında kalkınma ve gelişmişlikle ilgili sorunlarını çözümüne ilişkin önemli roller 

üstlenmiştir ve üstlenmeye devam etmektedir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı ertesinde 

uluslararası ilişkilerde kalkınma yardımları giderek artan önemde bir gündem maddesi haline 

gelmiştir. Zaman içerisinde gerek sahadaki koşullarda gerek başta teknoloji olmak üzere 

toplumsal hayatta yaşanan küresel gelişmelerin ışığında içeriksel ve metodolojik değişim ve 

gelişime konu olan kalkınma yardımı olgusunun önemli bir dış politika aracı olduğu ve bu 

bağlamda ülkelerin dış politika çıkarlarıyla uyumlu planlanarak yürütüldüğü bilinmektedir.  

Uluslararası toplumun kalkınma yardımları alanında aktif rol almasının en önemli sebebi 

olarak, bu ülkelerin, yoksulluk sorunu başta olmak üzere karşılaştıkları problemleri çözecek 

kurumsal altyapıya, fiziki ve beşeri sermayeye sahip olmaması gösterilmektedir. Zira gerekli 

kaynakların sağlanması durumunda bu ülkelerin yaşadığı sorunların çözüleceği 

düşünülmektedir. Bu çerçevede, uluslararası kuruluşlar bu ülkelerin sorunlarını çözmek için 

öncü rol oynayarak uluslararası toplumu ve gelişmiş ülkeleri harekete geçirecek adımlar 

atmaktadır. 2000’li yılların başında ortaya konulan Binyıl Kalkınma Amaçları (BKA) da 

uluslararası toplumun bu saikle ortaya koyduğu en önemli girişimlerden biridir.  

2000-2015 yılları arasını kapsayan BKA’ların pozitif katkılarının ve eksik kaldığı 

yönlerin tartışılması devam ederken, 2015 sonrası belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

beş temel dönüştürücü prensip ekseninde ortaya konulmuştur:  (1) Kimseyi Geride 

Bırakmamak, (2) Sürdürülebilir Kalkınmayı Merkeze Almak, (3) İstihdam ve Kapsayıcı 
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Büyüme İçin Dönüştürücü Ekonomiler, (4) Herkes İçin Barışçıl ve Etkin, Açık ve Hesap 

Verebilir Kurumlar İnşa Etmek ve (5) Yeni Bir Küresel İşbirliği Kurmak. 

Bu prensipler ışığında, Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesi’nde kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi çalışmasıyla 17 adet 

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA), 169 alt hedef ve 232 gösterge belirlenmiştir. 2016 yılı 

itibariyle ise Birleşmiş Milletler tarafından resmi uygulama süreci başlatılmıştır. Bu bağlamda 

SKA’ların asıl amacı, dünyada yoksulluğa tamamen son vermek, eşitsizliklerle mücadele 

etmek, çevresel sorunlarla ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve küresel çapta işbirliklerini 

teşvik ederek tüm tarafların sürece katılımını teşvik etmektir. BKA’ların devamı gibi de 

görülebilecek SKA’lar, kazanılan tecrübelerden yararlandığı gibi BKA’ların eksik bıraktığı 

noktaları da tamamlamaktadır.  

SKA’ların kararlaştırılması sonrası kalkınma işbirliğinde küresel eğilimler de önemli bir 

hareketlilik kazanmıştır. Mevcut hareketliliği kalkınma işbirliğine ayrılan kaynaklardaki artışla 

görüleceği gibi, kalkınma işbirliğinde artan donör çeşitliliği de önemli bir gelişme olarak 

görülmektedir. Bu bakımdan, Kalkınma Yardımı Komitesi (DAC)’ne üye olan geleneksel 

donörlerin yanında, Türkiye, Çin, Brezilya ve Hindistan gibi yükselen donörlerin varlığı da 

göze çarpmaktadır. Artan donör çeşitliliği, kalkınma işbirliği literatüründe yeni yaklaşımların 

tartışılmasına yol açtığı gibi, DAC’ın da kendisini revize etmesi ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. 

Bu bakımdan DAC, Şubat 2017’de bir reform süreci gündeme getirmiştir. Buna göre DAC, 

sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşabilmek için gerekli olan dinamizmin sağlanmasında 

ve kaynakların harekete geçirilmesinde uluslararası topluma yardımcı olabilir. Bu vizyonu 

gerçekleştirebilmesi için DAC’ın kendini dönüştürmesi ve çalışma yöntemlerini değiştirmesi 

gerektiği üye ülkelerce kabul edilmiştir. 

Bunun yanında kalkınma finansmanında da birçok yenilik gündeme gelmiş; kullanılan 

araçların ve kaynakların çeşitliliği ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının daha 

iyi takip edilebilmesi adına Kalkınma Yardımları Komitesi tarafından yeni bir kavram 

geliştirilmektedir: Sürdürülebilir Kalkınmaya Toplam Resmi Destek (TOSSD). TOSSD 

gelişmekte olan ülkelerin sorunlarının ve küresel meselelerin çözülmesi gibi faydalanıcıların 

çoğunun gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlarınolduğu, bölgesel ve küresel düzeyde 

sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan tüm resmi destekli kaynak akışını kapsamaktadır. Bu 

anlamda, kullanılan finansal araçlara, imtiyaz oranlarına veya hangi kanalla gönderilmiş 
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olmasına bakılmaksızın tüm resmi destekli kaynak akışı dâhil edilecektir. TOSSD’un öncelikli 

hedefi, 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik yapılan resmi destekli katkıların 

hepsini (Güney-Güney İşbirliği ve Üçlü İşbirliği de dâhil) ölçerek şeffaflık sağlamaktır. Bu 

hedefin TOSSD’un karşılaştırmalı üstünlüğü olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, özel sektörün 

kalkınma işbirliği sürecinde daha aktif rol alması yönünde birçok çalışmaların gündeme geldiği 

de görülmektedir.  

Türkiye’nin kalkınma yardımı serencamı da alıcı bir ülke olarak 1948 yılında başlamıştır. 

Marshall yardımları kapsamına Türkiye, 1949-1961 yılları arasında ABD’den 100 milyon ABD 

Doları yardım almıştır. ABD’nin yanı sıra Fransa, Japonya ve Almanya da Türkiye’ye kalkınma 

yardımı sağlayan donörler arasındadır. Japonya, yardım kuruluşu Japon Uluslararası İşbilirliği 

Ajansı (JICA) aracılığıyla proje tipi teknik işbirliğini 1973-1979 yılları arasında uygulamıştır. 

Almanya ise Türkiye’ye yönelik yapmış olduğu kalkınma yardımına 1970 yılında Alman-

Türkiye teknik işbirliği çerçevesinde, yardım kuruluşu olan Alman Uluslararası İşbirliği 

Kurumu (GIZ) aracılığıyla başlamıştır. GIZ, 1970-1980 arasında Türkiye ekonomisine yönelik 

çeşitli sektörlerde projeler yürütmüştür. Bu ülkelerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya 

Bankası, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş da Türkiye’nin 

yardım aldığı kurumlar arasındadır. Özellikle 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren, AB ile 

üyelik müzakereleri sebebiyle AB kurumları tarafından Türkiye’ye yönelik kalkınma işbirliği 

projelerinin artışına şahitlik etmiştir.  

1980’li yıllar kalkınma işbirliği anlamında Türkiye için bir dönüm noktası olmuştur. 

Artan ekonomik ve siyasi güçle beraber Türkiye, bir yandan kalkınma yardımı alan ülke 

konumunu devam ettirirken, aynı zamanda kalkınma yardımı veren bir ülke konumuna 

geçmiştir. Türkiye, resmi olarak ilk defa 1985 yılında kuraklık sorunu yaşayan Sahra Altı 

Afrika ülkelerine 10 milyon dolarlık gıda yardımı yapmıştır. Türkiye’nin kalkınma işbirliği 

alanında aktif bir rol üstlenmesi, şüphesiz kalkınma işbirliği alanında kurumsallaşması ile 

yakından ilişkilidir. Sovyetler Birliği’nin çökmesi sonrası bağımsızlık kazanan Türk 

Cumhuriyetlerinin ekonomik kalkınmalarının sağlanması amacıyla 1992 yılında Dışişleri 

Bakanlığına bağlı olarak Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 480 sayılı kanun 

hükmünde kararname ile kurulmuştur. Türkiye’de kalkınma işbirliği alanında önemli bir diğer 

dönüm noktası da 2003 yılı itibariyle başlayan siyasi istikrar ve ekonomik gelişim sürecidir. 

Ekonomik gelişimin yanında, ortaya konulan proaktif dış politika neticesinde Türkiye’nin resmi 

kalkınma yardımları artmış ve diğer büyük donörlerle karşılaştırıldığında iyi bir performans 
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gösterdiği görülmüştür. 2016 yılında Resmi Kalkınma Yardımlarının milli gelire oranı 

bakımından BM’nin yüzde 0,70’lik hedefini geçen az sayıda ülkeden birisi olarak Türkiye artık 

farklı bir konuma yerleşmiştir.  

Türkiye kalkınma işbirliğinde genel olarak talep odaklı bir yaklaşım benimsemektedir. 

Belli bir ülke ya da sektöre özgü kapsamlı projelerden ziyade, uygulanmakta olan vaka-bazlı 

projelerin, insanların gerçek ihtiyacına cevap verdiği düşünülmektedir. Bu talep odaklı 

yaklaşım, aynı zamanda Türkiye’ye karşılaştırmalı bir üstünlük sağlamaktadır. Zira bu projeler, 

ülkelerin kendi hedefleri ve ihtiyaçları ile örtüştüğü için kabul edilebilirliği artmaktadır. 

Türkiye’nin esneklik ve hızlı karşılık verebilme süresi gibi karşılaştırılabilir üstünlük sağladığı 

alanları bozmadan kademeli olarak strateji temelli yardım modeline geçiş de sağlanmaya 

başlamıştır. Bu anlamda, strateji ve program temelli yardım modeline geçişte ilk olarak; 

Türkiye’nin kalkınma yardımlarına bakışının, uzun vadeli beklentilerinin ve genel stratejisinin 

ortaya konulması yerinde olacaktır. Bu perspektifte bakıldığında, kalkınma işbirliğinde 

kurumsal uzmanlaşmanın arttığı görülmektedir ve bu daha etkin politikalar yürütülmesine katkı 

sağlamaktadır. Özellikle eğitim alanında Maarif Vakfı bünyesinde gösterilen faaliyetler, 

yabancı öğrencilere yönelik olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 

çalışmaları, kültürel diplomasinin önemli parçası haline gelmiş olan Yunus Emre Enstitüsü, acil 

ve insani yardımların hızlı ve etkin yapılmasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

(AFAD) ve Kızılay’ın yürüttüğü faaliyetler kurumsal anlamda uzmanlaşmanın doğru biçimde 

sağlanması hedefini işaret etmektedir. Bunun yanında, faaliyetlerin mahiyeti çerçevesinde 

ülkelerdeki sağlık altyapısının geliştirilmesi ve nitelikli personel yetiştirilmesi, polis eğitimleri 

ve meslek eğitim projelerine yer verilmesi de Türkiye’nin kalkınma işbirliğinde etkili ve ihtiyaç 

sahibi ülkelerde sorunun temeline inen yaklaşımla hareket ettiğini göstermektedir.  

Yüksek maliyetli projelerin uygulanabilmesi ve partner ülkelerin ihtiyaç duyduğu kaynak 

ihtiyacının karşılanabilmesini teminen kredi mekanizmasının daha etkin kullanılması ve 

Türkiye’deki özel sektörün kalkınma işbirliği sürecine dahil edilmesi önemlidir. Geleneksel 

donörlerin bu alandaki çalışmalarına bakıldığında, özel sektör enstrümanları (PSI) gibi araçlarla 

kalkınma işbirliğinde yeni yaklaşımlar geliştirildiğini görmek mümkündür. Ayrıca dış yardım 

alanında sıklıkla kullanılan Kamu-Özel İşbirliği yöntemi üzerine teknik çalışmaların yapılması 

faydalı olarak görülmektedir.   
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Kalkınma işbirliği finansmanında kullanılan araçların çeşitlendirilmesi gerek Türkiye’nin 

kalkınma işbirliği hedefleri gerekse SKA’lara daha fazla katkıda bulunabilmek için önemli 

görünmektedir. Bu kapsamda EXIMBANK kredilerinin etkin kullanılması, özel sektör 

yatırımlarının kalkınma çerçevesine alınarak harekete geçirilmesi ve harmanlanmış 

finansmanın  (blended finance) teknik ve hukuki altyapısının oluşturulmasında fayda 

görülmektedir. Coğrafi olarak düşünüldüğünde ise EAGÜ’lere kısmen hibe yoluyla, gelişmekte 

olan ülkelere ise tavizli krediler, harmanlanmış finansman yöntemleri ve EXIMBANK kredileri 

ile kaynak sağlanmasının yolu açılabilir. 

Türkiye’nin kalkınma işbirliğinde göstermiş olduğu performans ile izlediği yaklaşımın, 

markalaşma, tanıtım ve halkla ilişkiler uzmanlarının desteğiyle, görsel ve işitsel medyanın 

imkânları kullanılarak kamuoyuna anlatılması önemli olarak görülmektedir.  

Kalkınma finansmanı istatistiğinin raporlanması açısından Türkiye gelişmiş bir altyapıya 

sahip olarak görülmektedir ve bu konu çeşitli uluslararası platformlarda da dile getirilmektedir.  

Bu kapsamda, kalkınma işbirliğinde yeni gelişen unsurların raporlanması ve takibinin yapılması 

için raporlama altyapısının ilgili kuruluşlar ve uzman akademisyenler desteği ile 

güçlendirilmesi önemlidir. Ayrıca kalkınma finansmanının istatistiğinin toplanmasında yeni 

teknolojilerin kullanılması da hızlı ve daha doğru veri üretilebilmesinde faydalı olacaktır.   

Son dönemde artan insani yardımlar, haklı olarak insani yardım ve kalkınma yardımı 

arasındaki ilişkiyi gündeme getirmiştir. Özellikle dünyanın belirli bölgelerinde ekonomik ve 

sosyal kırılganlığın arttığı ve insani krizlerin sürekli gündeme geldiği düşünüldüğünde insani 

yardım ile kalkınma yardımının birbirini tamamlayan iki unsur olduğu kabul görmektedir. Bu 

açıdan, Türkiye’nin sağladığı insani yardımların uzun vadeli ekonomik kalkınmayı 

önceliklendiren kalkınma yardımlarına zemin hazırlamasının önü açılmalıdır. Bu doğrultuda 

politika önerisi ortaya koyabilmek için ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonun artırılmasının 

sağlanması önem taşımaktadır.  
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1. KALKINMA İŞBİRLİĞİ: GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Dünya ekonomisi son otuz yıl içerisinde önemli bir büyüme trendi yakalamıştır. 1980 

yılının başında 11.17 trilyon ABD Doları1 olan dünya ekonomisi 2017 yılı itibariyle yaklaşık 

olarak yedi kat büyüyerek 80.71 trilyon dolara ulaşmıştır. Bölgesel olarak bakıldığında, 2017 

yılında Doğu Asya ve Pasifik 23.99 trilyon dolar, Avrupa ve Orta Asya 21.43 trilyon dolar, 

Kuzey Amerika 21.05 trilyon dolar, Latin Amerika 5.9 trilyon dolar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 

3.4 trilyon dolar, Güney Asya 3.29 trilyon dolar ve Sahra Altı Afrika 1.65 trilyon dolar büyüme 

kaydetmiştir2. Bu büyüme miktarlarından da öngörüleceği üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde 

kaydedilen farklı büyüme miktarları küresel eşitsizliğe sebep olmakta ve gerek ülkeler arasında 

gerekse ülkeler içindeki servet dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir. Hiç şüphesiz, 

dünyada yaşanan bu küresel eşitsizlik, politika yapıcılardan, sivil toplum kuruluşlarına, 

akademisyenlerden özel sektöre kadar geniş bir kesimin dikkatini çekmektedir. Son iki yüzyılda 

yaşanan küresel eşitsizliğin incelenmesi, özellikle son 25 yılda, dünyanın nasıl bir yöne 

evrildiğini anlamada büyük önem arz etmektedir. Nitekim küresel eşitsizlikteki değişim, 

ekonomik gelişmeleri, durgunlukları, ülkelerin düşüşü ve yükselişini ve ülkeler içindeki 

eşitsizlik seviyesini yansıtmaktadır.  

Tablo 1: Bölgelerin Ekonomik Büyümesi (1980-2017, Trilyon ABD Doları) 

1980 1990 2017 

Dünya Ekonomisi 11.17 22.6 80.71 

Doğu Asya ve Pasifik 1.81 4.75 23.99 

Avrupa ve Orta Asya 4.5 8.84 21.43 

Kuzey Amerika 3.1 6.5 21.05 

Latin Amerika 0.07 1.17 5.9 

Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika 

0.04 0.05 3.4 

Güney Asya 0.02 0.04 3.29 

Sahra Altı Afrika 0.027 0.03 1.65 

Kaynak: Dünya Bankası 

1 Bundan sonra aksi belirtilmediği müddetçe, ABD Doları yerine dolar kullanılacaktır. 
2 https://data.worldbank.org/country  

https://data.worldbank.org/country
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Dünyadaki eşitsizliğin önemli bir kısmı, 18. yüzyılda meydana gelen Sanayi Devrimi 

sonrası ortaya çıkmıştır. Bu döneme kadar görülen refah düzeyindeki açık, sanayi devrimi 

sonrasına göre çok daha az bir seviyedeydi. İngiltere’de başlayan büyümenin getirdiği refah, 

Batı Avrupa, Birleşik Devletler ve İngiltere’nin kolonilerine de yayılmıştır.3 Endüstri 

devrimiyle birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika’nın yükselişi küresel eşitsizliğin artmasında 

ciddi role sahiptir. Bununla beraber çok yakın geçmişte, birçok Asya ülkesinin kalkınma 

sürecinde kaydettiği ‘mucize’ gelişim küresel eşitsizliğin azalmasında önemli bir rol 

oynamıştır.4 Bu ülkelerinin sağladığı ekonomik refah sayesinde Asya’daki yoksulluk ciddi 

oranda azalmış ve bu azalma küresel yoksullukla mücadelede etkili olmuştır. Bu bağlamda, 

geçtiğimiz birkaç on yıl içinde dünya genelinde insani kalkınmada önemli gelişmelerin 

kaydedildiği görülmüştür. Özellikle 1950-1990 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerin 

kaydettiği yüksek büyüme oranları, bu ülkelerdeki insani kalkınmayı olumlu yönde etkilemiştir. 

Ortalama yaşam süresi 35’den 60-70’lere çıkmış, çocuk ölüm oranları ciddi oranda azalmış ve 

okur-yazarlık oranı Afrika’da yüzde 50, Latin Amerika’da yüzde 80 artmıştır.5 Bununla 

beraber, yoksulluk, cinsiyet eşitsizliği, kırsal/kentsel ve zengin/fakir arasındaki dengesizlik ve 

salgın hastalıklar gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşanan sorunlar devam ettiği gibi, iklim 

değişikliği, çevre kirliliği, doğanın tahribatı, dünyanın çeşitli yerlerinde görülen çatışmalar ve 

mülteci sorunu gibi tüm insanlığı etkileyen nevzuhur meseleler gündemi meşgul etmektedir. 

Bunların yanı sıra, gelişmiş ülkelerde de gelir dağılımında eşitsizlikler göze çarpmaktadır.  

Gelişmiş ülkeler ve uluslararası toplum, dünyanın farklı coğrafyalarında görülen 

kalkınma sorunlarının çözümüne ilişkin önemli roller üstlenmektedir. Uluslararası toplumun 

kalkınma yardımları alanında aktif rol almasının en önemli sebebi, bu ülkelerin, yoksulluk 

sorunu başta olmak üzere karşılaştıkları problemleri çözecek kurumsal altyapıya, fiziki ve 

beşeri sermayeye sahip olmamasıdır.6 Gerekli kaynakların sağlanması durumunda bu ülkelerin 

yaşadığı sorunların çözüleceği düşünülmektedir. Bu çerçevede, uluslararası kuruluşlar 

sorunlarını çözümü için öncü rol oynayarak uluslararası toplumu ve gelişmiş ülkeleri harekete 

geçirecek adımlar atmaktadır.  

3 Acemoğlu, Daron ve Robinson, James. Ulusların Düşüşü, İstanbul, Doğan Kitap, 2013, s. 49-50. 
4 Milanovic, Branko. Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, Massachusetts, Harvard University 

Press, 2016. 
5 Levitt, Karl Polanyi. “Mercantilist Origins of Capitalism and Its Legacies,” Development in an Era of Neoliberal 

Globalization içinde, 1. Baskı, New York, Routledge, s.8. 
6 Bu süreci hegemonik ilişki kurma, bağımlılık ilişkisi yaratma perspektifinden okuyan radikal fikirler de bulunmaktadır. 
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1.1. Binyıl Kalkınma Amaçlarının Etkileri 

Binyıl Kalkınma Amaçları (BKA), yoksulluğu azaltmak ve ihtiyaç duyan ülkelere gerekli 

kaynakları aktarmak suretiyle ekonomik kalkınmayı sağlama yönünde uluslararası toplumun 

2000’li yılların başında ortaya koyduğu en önemli girişimdir. Eylül 2000’de BM Genel 

Kurulu’nda toplam 189 üye ülke ve 23 uluslararası organizasyonun katılımıyla “küresel 

düzeyde, insan onuru, eşitlik ve esenlik ilkelerinin güçlendirilmesinde kolektif bir sorumluluğa 

sahip olunduğu ve 21. yüzyılda uluslararası ilişkilerde temel değerlerin özgürlük, eşitlik, 

dayanışma, hoşgörü, doğaya saygı, karşılıklı sorumluluk olduğu” kabul edilerek Binyıl 

Bildirgesi7 yayınlanmıştır. Mezkûr ilke ve değerlerin hayata geçirilmesi amacıyla, 2015 yılına 

kadar gerçekleştirilmesi öngörülen 8 amaç ve 18 alt hedef belirlenmiştir. Hedeflerin 

ölçülebilmesi ve izlenebilmesi amacıyla 48 adet gösterge geliştirilmiştir. Bu hedefler bazında 

2000-2015 yılları arasında dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişimler aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir: 

Amaç 1: Mutlak yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak 

Mutlak yoksulluk, geçtiğimiz 20 yıl içinde ciddi oranda azalmıştır. 1990 yılında, 

gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun neredeyse yarısı günlük 1.25 doların altında yaşıyorken, 

bu oran 2015’de yüzde 14’e düşmüştür. Dünya genelinde, aşırı yoksul insanların sayısı 1990’da 

1.9 milyar iken, 2015 yılında 836 milyon insan aşırı yoksul durumunda kalmıştır. Coğrafi 

olarak karşılaştırıldığında, 1990-2015 yılları arasında günde 1.25 doların altında yaşayan 

insanların oranı, Sahra Altı Afrika’da yüzde 28, Güney Asya’da yüzde 66, Güney-Doğu 

Asya’da yüzde 84, Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 66 azalmıştır. Aşırı yoksulluğun 

ortadan kaldırılmasında Çin’in göstermiş olduğu performans kayda değer görünmektedir. Aynı 

dönemde Çin’de, aşırı yoksulluk yüzde 94 oranında azalmıştır. Bu anlamıyla Çin, insanlık 

tarihinde aşırı yoksulluğu bu denli azaltabilen tek ülkedir.8 

Türkiye’ye bakıldığında, 1994 yılında günlük bir doların altında yaşayan nüfusun oranı 

yüzde 1.1 iken, bu oran 2002 yılında yüzde 0.2’ye ve 2006 yılında sıfıra düşmüştür. Gıda 

yoksulluk oranı da 2009 yılında yüzde 0.48 ile oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmiştir.9 

7 Birleşmiş Milletler. Binyıl Bildirgesi, http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm (Erişim tarihi: 09.01.2018) 
8 Cımadamore, Koehler ve Pogge. Poverty and Millenium Development Goals, Londra, Zed Books, 2016, s.8. 
9 Bu bölümde tartışılan, BKA’ların Türkiye’deki sonuçlarına dair veriler Kalkınma Bakanlığı’nın Binyıl Kalkınma Hedefleri 

Raporu Türkiye 2010’dan alınmıştır. 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
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Amaç 2: Herkesin temel eğitim almasını sağlamak 

Dünya genelinde, ilköğretime erişimi sağlanan çocuk sayısında önemli bir başarı elde 

edilmiştir. Gelişmekte olan bölgelerde, ilkokula kayıt olma oranı 2000 yılında yüzde 83’ten, 

2015 yılında yüzde 91’e ulaşmıştır. İlkokul çağında okula gitmeyen çocuk sayısı da 2000 

yılında 100 milyon iken, 2015 yılında 57 milyona düşmüştür. Ayrıca, 15-24 yaş arasındaki 

gençlerde okuma yazma oranı 2015 yılı itibariyle yüzde 91’e ulaşmıştır. Bölgesel olarak 

bakıldığında, en önemli gelişmeyi Sahra Altı Afrika ve Güney Asya’nın kaydettiği 

görülmektedir.10     

Türkiye’ye bakıldığında, temel eğitime erişimde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Net 

okullaşma oranı 2009 yılında yüzde 98.2, 2015 yılında ise yüzde 96.4 olarak kaydedilmiştir. 

Kız ve erkeklerin okullaşma oranında da azalma eğilimi görülmektedir. 2015 yılında erkeklerde 

net okullaşma oranı yüzde 96 iken, kızlarda yüzde 96.6’dır.  

Amaç 3: Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek ve kadınların konumu 

güçlendirmek  

Gelişmekte olan ülkelerin üçte ikisi ilkokul eğitiminde cinsiyet eşitliğini sağlamıştır. 

1990’da Güney Asya’da her 100 erkek öğrenciye karşılık 74 kız öğrenci ilkokula kayıt 

yaptırmakta iken; bu oran 2015 yılında 103 kız öğrenciye çıkmıştır.  Ancak, özellikle işgücü 

piyasasında bu oran yeterli düzeye ulaşamamıştır. Dünya genelinde, çalışma yaşındaki 

erkeklerin dörtte üçü işgücü piyasasına girerken, kadınların ancak yarısı işgücü piyasasına 

girmiştir. Bunun yanında, siyasal sistemde temsiliyette kaydedilen bazı gelişmeler istenilen 

seviyeye ulaşamamıştır. Son 20 yılda, parlamentodaki ortalama kadın oranı neredeyse iki 

kadına çıksa da hâlâ beş milletvekilinden ancak birisi kadındır.  

Türkiye’ye bakıldığında, 2000-2009 yılları arasında kızların erkeklere oranı olan cinsiyet 

oranı yüzde 89.7’den, yüzde 98.9’a çıkmıştır. Siyasette toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama 

yönünde gösterilenperformansın ise hala düşük olduğu görülmektedir. 

Amaç 4: Çocuk ölümlerini azaltmak 

Çocuk ölümlerinin azaltılmasında çok büyük başarılar elde edilmiştir. Dünya genelinde, 

beş yaş altı ölümler yaklaşık olarak yarı yarıya azalmıştır. Bu anlamda, 1990 yılında 1000 canlı 

10 Bu bölümde tartışılan, BKA’ların sonuçlarına dair veriler Birleşmiş Milletler’in yayınlamış olduğu The Millennium 

Development Goals Report 2015 raporundan alınmıştır.   
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doğumda 90 olan beş yaş altı ölüm hızı, 2015 yılında bu 43’e düşmüştür. Coğrafi olarak 

bakıldığında, 1990’dan 2015 yılına kadar beş yaş altı ölüm oranı Sahra Altı Afrika’da yüzde 

52, Kuzey Afrika’da, yüzde 67, Güney Asya’da yüzde 60 azalmıştır. Bu süreçte ölüm 

oranlarının azalmasında önemli etkenlerden birisi kızamık aşılarıdır. Kızamık aşıları sayesinde 

2000-2013 yılları arasında 15.6 milyon ölüm engellenmiştir. Bu gelişmelere rağmen, 2015 

yılında her gün beş yaş altı 16000 milyon bebek ölmüştür. 

Türkiye’ye bakıldığında, 1993 yılında 1.000 canlı doğumda 60,9 olan beş yaş altı çocuk 

ölüm hızı, 2014 yılında 13,5 iken 2015 yılında 11,9 olarak gerçekleşmiştir (Sağlık İstatistikleri 

Yıllığı, 2016). 

Amaç 5: Anne sağlığını iyileştirmek 

1990 yılından bu yana, anne ölümleri yaklaşık olarak yarı yarıya azalmıştır ve bu düşüşün 

önemli bir kısmı 2000’den sonra meydana gelmiştir. Bu gelişmenin sebeplerinden biri hiç 

şüphesiz, vasıflı sağlık personeli katılımıyla yapılan doğumların artmasıdır. Bu anlamda, 1990 

yılında doğumların yüzde 59’u vasıflı sağlık personeli yardımıyla yapılırken, bu oran 2014 

yılında yüzde 71’i aşmıştır. Kırsal ve kentsel alanlarda bu oran farklılık göstermektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde kırsal alandaki doğumların yüzde 56’sı vasıflı sağlık personeli 

yardımıyla yapılırken, kentlerde bu oran yüzde 87’dir.     

Türkiye’ye bakıldığında, anne ölüm oranında da ciddi bir düşüş yaşanmıştır.1998 yılında 

anne ölüm oranı 100.000 canlı doğumda 49 iken, 2008 yılında 18,4, 2015 yılında yüzde 14.7 

olmuştur.11 Eğitilmiş sağlık personeli tarafından yaptırılan doğumların oranı da 1998 yılında 

yüzde 80.9, 2008 yılında yüzde 91.8, 2015 yılında yüzde 98 olmuştur.     

Amaç 6: HIV / AIDS, sıtma ve diğer salgın hastalıkların yayılımını durdurmak 

2000-2013 yılları arasında HIV/AIDS enfeksiyonu yüzde 40 oranında azalmıştır. 

HIV/AIDS enfeksiyonu görülmesi yaklaşık olarak, 3.5 milyon vakadan 2.1 milyon vakaya 

düşmüştür. Bunun yanında, 2000-2015 yıllarında, özellikle Sahra Altı Afrika’da beş yaş altı 

çocuk başta olmak üzere, 6.2 milyon kişi sıtma sebebiyle ölümden kurtulmuştur. Ölüme yol 

açan bir diğer hastalık olan tüberküloz sebebiyle ölen insan sayısı yüzde 45 oranında azalmıştır.  

  

                                                           
11 2015 yılı verisi için bakınız Sağlık İstatistiği Yıllığı, Sağlık Bakanlığı, 2016, https://www.saglik.gov.tr/TR,31249/saglik-

istatistikleri-yilligi-2016-yayinlanmistir.html (Erişim tarihi: 11.01.2018). 

https://www.saglik.gov.tr/TR,31249/saglik-istatistikleri-yilligi-2016-yayinlanmistir.html
https://www.saglik.gov.tr/TR,31249/saglik-istatistikleri-yilligi-2016-yayinlanmistir.html
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Amaç 7: Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak 

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması anlamında bazı gelişmeler kaydedilmiştir. Ozon 

tabakasına zarar veren maddeler büyük ölçekte ortadan kaldırılmıştır ve ozon tabakasının bu 

yüzyılın ortalarına doğru toparlanması beklenmektedir. Bununla beraber, dünyadaki nüfusun 

yüzde 91’i temiz içme suyuna erişebilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde gecekondularda 

yaşayan insan oranında da ciddi bir düşüş yaşanmıştır. 2000 yılında, nüfusun 39.4’ü 

gecekondularda yaşarken, 2014 yılında bu oran 29.7’ye düşmüştür. Bu gelişmelere rağmen, 

çevre kirliliğinde artış yaşanmıştır. Örneğin, küresel sera gazı emisyonundaki artış devam 

ederek 1990’a kıyasla yüzde 50’den fazla artmıştır. Ayrıca ormanların tahribatı da devam 

etmektedir. Su kıtlığı dünya nüfusunun yüzde 40’dan fazlasını etkilemektedir ve bu oranın 

artacağı tahmin edilmektedir.     

Türkiye’ye bakıldığında, kişi başına CO2 eşdeğer emisyonu 1990 yılında 3,77 ton/kişi 

iken, bu rakam 2014 yılında 6,08 ton/kişiye çıkmıştır.  Ozon tüketen kloroflorokarbon (CFC) 

tüketimi 2007 yılında tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

Amaç 8: Kalkınma için küresel işbirliği 

Resmi kalkınma yardımları yıllar bazında artış göstermeye devam etmiştir. 2000-2014 

yılları arasında resmi kalkınma yardımları yüzde 66 artmıştır. 2014 yılında, Danimarka, 

Lüksemburg, Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık BM resmi kalkınma hedefi olan yüzde 0.7’lik 

oranını geçmiştir.  

  Türkiye’ye bakıldığında, son yıllarda uluslararası işbirliğine verdiği desteğin giderek 

arttığı görülmektedir. Türkiye’nin resmi kalkınma yardımları 2002 yılında 72 milyon dolar 

iken, bu tutar 2008 yılında 780 milyon dolara ve 2016 yılında 6.4 milyar dolara ulaşmıştır.  

1.2. Kalkınmada Yeni Hedefler: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

Yukarıda bahsedildiği üzere, Binyıl Kalkınma Amaçları kapsamında öngörülen 

hedeflerde, dünya genelinde bazı ilerlemeler kaydedilmiş olmasına rağmen, ekonomik gelişim 

ülke ve bölgeler arasında eşit olmayan bir biçimde dağılmış ve bu durum ciddi farkların 

oluşmasına sebep olmuştur. Özellikle yoksullar ile cinsiyet ve engellilik durumundan dolayı 

veya ırk ve bulundukları coğrafi konum sebebiyle dezavantajlı olan milyonlarca insan hâlâ 

ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. BKA’daki toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme ve 

kadınların konumu güçlendirme hedefine rağmen dünya çapında toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
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hâlâ devam etmektedir. Özellikle kadınlar birçok alanda ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bu 

ayrımcılık özellikle işgücü piyasasında göze çarpmaktadır. Dünya çapında, çalışma yaşındaki 

erkeklerin dörtte üçü işgücüne katılırken, çalışma yaşındaki kadınların sadece yarısı işgücü 

piyasasına katılmaktadır.  

Son yıllarda yapılan çalışmaların da gösterdiği üzere, dünyadaki zenginler ile fakirler 

arasındaki gelir uçurumu dramatik bir şekilde artış göstermiştir. Son yapılan araştırmalar 

ışığında, gelişmiş ülkelerdeki en fakir yüzde 10’un ortalama geliri düşük gelirli ülkelerdeki en 

zengin yüzde 10’un gelirinden daha fazladır. En zengin ülkelerin kişi başına geliri ile en fakir 

ülkelerin kişi başına gelirine karşılaştırmalı olarak bakıldığında, 1980’li yıllarda en zengin 

ülkelerin gelirleri, en fakirlerinkinden 44 kat fazlayken, bu oranın 1990’larda 52 kata ve 2000’li 

yıllarda 60 kata çıktığı görülmektedir.12 Bunun yanında kırsal ve kentsel alanlardaki eşitsizlik 

de artmıştır. İklim değişikliği ve çevrenin tahribatı tüm insanlığı olumsuz biçimde etkilediği 

gibi, çeşitli bölgelerdeki geçici/kalıcı çatışmaların devam etmesi birçok ülkede kırılganlığa 

sebep olmaktadır. Endemik yoksulluk, zayıf devlet kapasitesi, yetersiz kamu hizmetleri ve 

ekonomik dışlanmanın da bir parçası olan kırılganlık ise öncelikli olarak en yoksul kesimi 

etkilemektedir.13 BKA kapsamındaki tüm çabalara ve kaydedilen bazı ilerlemelere rağmen, 

milyonlarca insan hâlâ temel hizmetlere ulaşmada sıkıntı çekmekte ve yoksulluk 

yaşamaktadır.14    

2012 yılında BKA’ların tamamlanacağı yıl itibariyle insani kalkınmadaki gündem 

maddelerini belirlemek, başta yoksulluk olmak üzere gözlenen çeşitli sorunların ortak bir 

gayretle bitirilmesi amacıyla yeni hedefler belirlemek üzere BM Genel Sekreteri Ban-Ki-

Moon’un başkanlığında 2015 sonrası gündem üzerine yüksek düzeyli bir toplantı tertip 

edilmiştir. Toplantı sonucunda, 2030’a kadar mutlak yoksulluğun tamamen ortadan 

kaldırılması ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve bunların başarılabilmesi için küresel 

işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu anlamda, BKA’ların eksik 

bıraktığı alanlar şu şekilde belirtilmiştir: BKA’lar aşırı yoksul ve dışlanmış kişilere ulaşma 

noktasına yeterince odaklanamamıştır. Bunun yanında çatışma ve şiddetin kalkınma üzerindeki 

yıkıcı etkisine ve olumsuz sonuçlarına gerekli ihtimam gösterilmemiştir. BKA’lara ne iyi 

yönetişim ve kurumların önemi, ne de istihdam sağlamak için kapsayıcı büyümeye olan ihtiyaç 

                                                           
12 UNCTAD. Trade and Development Report, 2012, s. 64.  
13 OECD. States of Fragility, 2016, s.20. 
14 Birleşmiş Milletler. The Millenium Development Goals Report, 2015. 



8 

eklenmiştir. Son olarak, BKA’lar, Binyıl Bildirgesi'nde öngörüldüğü üzere, sürdürülebilir 

kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını birleştirmede ve sürdürülebilir tüketim 

ve üretim kalıplarını geliştirme ihtiyacının karşılanmasında yeterli olamamıştır. Kısaca, çevre 

ve kalkınma meselesi birlikte düşünülmemiştir.  

2000 yılından bu yana ciddi bir değişim geçiren dünya, muhtemeldir ki 2030 yılına kadar 

farklı bir noktaya doğru evrilecektir. Bu anlamda, 2030’a kadar şehirleşmenin artacağı, orta 

sınıfın genişleyeceği, yaşlılığın artacağı, birbiriyle ilişkili ve birbirine bağımlı bir insanlığın 

oluşacağı, kırılganlığın ve kaynak kısıtının ve belirsizliklerin artacağı öngörülmektedir. Mevcut 

sorunlara bir de ileride oluşabilecek bu meydan okumalar eklendiğinde hiçbir ülkenin birbiriyle 

bağlantılı bu problemlere işbirliği yapmadan çözüm bulması mümkün gözükmemektedir. Bu 

anlamda, aşağıdaki beş dönüştürücü prensip ışığında yeni hedefler gündeme getirilmiştir.15  

- Kimseyi Geride Bırakmamak 

BKA’ların hedeflerinden birisi 2015 yılına kadar aşırı yoksulluğu yarıya indirmekti. 2015 

sonrasında, yoksulluğun her çeşidini ortadan kaldırmak hedeflenmelidir. Bu anlamda, 

etnik kimliği, cinsiyeti, yaşadığı coğrafya, sakatlığı ırkı ya da diğer herhangi bir konumu 

fark etmeksizin, hiçbir birey evrensel insan haklarından ve temel ekonomik fırsatlardan 

mahrum bırakılmamalıdır.  

- Sürdürülebilir Kalkınmayı Merkeze Almak 

Uluslararası kamuoyu yıllardır sürdürülebilirliğin toplumsal, ekonomik ve çevresel 

boyutlarını entegre etmek istemektedir; fakat, henüz hiçbir ülkenin bunu başarabildiğini 

söylemek mümkün değildir. Bu anlamda, insanlığı tehdit eden iklim değişikliği, çevrenin 

tahribatı gibi sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Çevresel 

sorunlar, bütün toplumları tehdit eden ortak bir meydan okuma olduğu için toplumsal 

kapsayıcılıkla çözümler üretilmelidir.    

- İstihdam ve Kapsayıcı Büyüme için Dönüştürücü Ekonomiler 

Mutlak yoksulluğa son vermek ve yaşam standartlarını geliştirmek için ciddi bir 

ekonomik dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır. İşsizlik, kaynak kıtlığı ve iklim değişikliği 

gibi sorunların üstesinden gelecek kapsayıcı, hızlı, adil ve sürdürülebilir ve uzun vadeli 

15 Birleşmiş Milletler. A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable 

Development, 2013, s.3. 
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bir büyüme için taahhütlerin olması elzemdir. Bu tarz kapsayıcı bir büyüme; finansal 

istikrarı sağlayan, istikrarlı, uzun vadeli özel finansal yatırımları teşvik eden ve açık ve 

adil, kalkınma dostu bir ticarete dayalıküresel bir ekonomi ile desteklenmelidir.    

- Herkes için Barışçıl ve Etkin, Açık ve Hesapverebilir Kurumlar İnşa Etmek 

Açık, şeffaf ve hesap verebilir kurumlar, kalkınmanın en önemli yapıtaşlarından birini 

oluşturmaktadır. Bu anlamda, refahın ana unsuru olarak iyi yönetişimi tahsis etmek 

uluslararası gündemin en önemli maddelerinden olmalıdır. Yasal kurumlar,  hukukun 

üstünlüğünü, mülkiyet haklarını, adalete erişimi ve temel insan haklarını desteklemelidir. 

- Yeni bir küresel işbirliği kurmak  

2015 sonrası gündemi belirleyen dönüştürücü prensiplerden en önemlisi şüphesiz küresel 

işbirliklerini güçlendirmektir. Gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı yapısal sorunlara 

çözümler üretilebilmesinin yanında yerküreyi bir bütün olarak etkileyen problemlere 

karşı en etkin çözüm, dayanışma ve işbirliğini elzem kılmaktadır. Tesis edilecek yeni 

işbirlikleri karşılıklı saygıya ve faydaya dayalı olmalıdır. Bu anlamda, sadece devletlerin 

dâhil olacağı bir süreçten ziyade, yoksulların, engellilerin, kadınların, sivil toplum 

kuruluşlarının, yerel hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, üniversitelerin, özel 

sektörün ve hayırsever kuruluşların dâhil olacağı bir süreç tesis edilmelidir.     

Bu prensipler ışığında, Eylül 2015’te BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde kabul 

edilen Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (2030 Agenda for Sustainable 

Development) çalışmasıyla 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA), 169 alt hedef ve 

232 gösterge belirlenmiştir. 2016 yılı itibariyle ise BM tarafından resmi uygulama süreci 

başlatılmıştır. Bu bağlamda SKA’ların asıl amacı, dünyada yoksulluğa tamamen son vermek, 

eşitsizliklerle mücadele etmek, çevresel sorunlarla ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve 

küresel çapta işbirliklerini teşvik ederek herkesin bu sürece katılımını teşvik etmektir. 

BKA’ların devamı gibi de görülebilecek SKA’lar, kazanılan tecrübelerden yararlandığı gibi 

BKA’ların eksik bıraktığı noktaları da tamamlamaktadır.16  

                                                           
16Bu nokta, bazı akademisyenler tarafından, SKA’ların bir “paradigma kayması” ya da “dönüştürücü gündem” oluşturmayacağı 

gerekçesiyle eleştirilmektedir. Bakınız: Vandemoortele, Jan. “From MDGs to SDGs: Critical Reflections on Global Targets 

and Their Measurement,” Sustainable Development Goals and Income Inequality içinde, Elgar Publishing, 2017, ss.32-

50.   
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Toplamda 169 alt hedefi olan ve sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel 

boyutlarını da kapsayan SKA’lar, BKA’lara göre daha geniş kapsamlı yapısıyla yoksulluğun 

köklü nedenlerine ve tüm insanlar için eşit şartlarda kalkınmaya yönelik evrensel ihtiyaca 

değinerek BKA’ların ötesine geçmektedir. Eşitsizliklerin giderilmesi, ekonomik büyümenin ve 

istihdamın güçlendirilmesi, şehirler ve yerleşim alanlarının iyileştirilmesi, sanayileşmenin 

sağlanması, okyanusların ve ekosistemlerin korunması, enerjinin daha sürdürülebilir biçimde 

üretilmesi ve tüketilmesi, iklim değişikliğinin önlenmesi, sürdürülebilir tüketimin geliştirilmesi 

ve insan haklarının korunmasını hedefleyen SKA’lar, BKA’ların tecrübesini temel alan bir 

yapıdadır. 17 başlıkta toplanan SKA’lar şunlardır: 

SKA'lar 

SKA1: Yoksulluğa Son SKA7: Erişilebilir Temiz 

Enerji 

SKA13: İklim Değişikliğiyle 

Mücadele 

SKA2: Açlığın Yok Edilmesi SKA8: İstihdam ve Ekonomik 

Büyüme 

SKA14: Sudaki Yaşam 

SKA3: Sağlık ve Refah SKA9: Sanayi, Yenilikçilik ve 

Altyapı 

SKA15: Karadaki Yaşam 

SKA4: Kaliteli Eğitim SKA10: Eşitsizliklerin 

Azaltılması 

SKA16: Sulh ve Adalet 

SKA5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği SKA11: Sürdürülebilir 

Şehirler ve Topluluklar 

SKA17: Uygulama Araçları 

SKA6: Sağlıklı Suya Erişim SKA12: Sürdürülebilir Üretim 

ve Tüketim 

BKA’larla karşılaştırıldığında SKA’lar daha küresel bir vizyon çizmektedir. BKA’lar 

yalnızca gelişmekte olan ülkelerde harekete geçmeye yönelik iken SKA’lar evrensel bir şekilde 

tüm ülkelerde benimsenmiştir. Ayrıca, SKA’ların diğer bir özelliği, finansal kaynaklar, kapasite 

geliştirme ve teknoloji gibi uygulama araçları üzerine de yoğunlaşmasıdır.  

SKA’lar, yerküreyi koruyarak refahı artırmak için en az gelişmiş ülkeler ve diğer 

ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunması bakımından önemli bir konuma sahiptir. Bu 

yaklaşımla yoksulluğun; iklim değişikliği ile mücadele ve çevrenin korunması gündemi ile 

ekonomik büyüme yaratan eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve iş imkânları da dâhil olmak üzere 



11 
 

bir dizi sosyal ihtiyaca hitap eden stratejilerle birlikte ele alınmasının gerekliliği kabul 

edilmiştir. 

SKA’lar yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, ülkelerden, 17 hedefi başarmak için 

sahiplik göstermeleri ve ulusal çerçeveler kurmaları beklenmektedir. SKA’ların 

uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin takibi ve gözden geçirilmesinin birincil sorumluluğu 

ülkelere aittir. Ulusal düzeydeki analizlere dayanarak bölgesel takip ve gözden geçirme 

yapılacak, bu da küresel düzeyde izlemeye katkıda bulunacaktır.  

Hükümetler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları, BM ile işbirliği içinde, 2030 Gündemi 

hedeflerine ulaşmak için harekete geçmeye başlamıştır. BM, SKA’lar ve 2030 Gündeminin 

takibi ve gözden geçirilmesi için Yüksek Düzeyli Siyasi Forum ile BM üye devletlerinin sürece 

tam katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. 
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2. KALKINMA İŞBİRLİĞİNİN TARİHÇESİ

Son yıllarda gündemde sıklıkla yer bulan kalkınma işbirliği ya da dış yardımlar, özellikle 

soğuk savaş döneminde fonksiyonel bir araç olarak, hegemonik güç arayışındaki devletlerin 

gündemini meşgul etmiştir. Günümüzde kalkınma işbirliğine, gelişmekte olan ülkelerin 

sorunlarına çözüm bulmada çeşitli aktörlerin uygulamaya çalıştığı uluslararası bir ilkeler 

bütünü olarak bakılsa da, soğuk savaş döneminde müttefik arayışının önemli bir diplomatik bir 

aracı olarak kabul edilmiştir. 

İkinci dünya savaşında, ekonomik, siyasi ve toplumsal açıdan çökmüş olan Avrupa’nın 

yeniden imar edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Truman Doktrini ve 

Marshall yardımları olarak bilinen, teknik, askeri ve mali yardım paketi uygulanmıştır. Bu 

kapsamda, 1952 yılına kadar Avrupa ülkelerine 13 milyar dolarlık kaynak aktarılmış ve Türkiye 

ve Yunanistan’a sırasıyla 100 milyon ve 300 milyon dolar tutarlarında yardım sağlanmıştır.17 

Resmi Kalkınma Yardımları (RKY) kavramının başlangıcı sayılan bu hamle ile elde edilen 

ekonomik başarılar sayesinde, kalkınma işbirliğinin uluslararası ilişkilerdeki kullanımı ve 

etkinliği de peyderpey artmıştır.  

ABD’nin yanısıra, ikinci dünya savaşı sonrası oluşacak ekonomik düzene şekil veren 

1944 yılında düzenlenen Bretton Woods Konferansı’nda temelleri atılan Dünya Bankası ve 

Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşlar da kalkınma işbirliği alanında önemli 

roller üstlenmiştir. 1949 yılında ise Birleşmiş Milletler bünyesinde Genişletilmiş Teknik 

Yardım Programı (UNEPTA) kurulmuştur ve bu çerçevede yardım amaçlı faaliyetler 

başlatılmıştır. UNEPTA, 1965 yılında BM Kalkınma Programına dönüştürülerek çalışmalarını 

sürdürmüştür.18 Bunların yanında Dünya Bankası çatısı altında kurulan, Amerikalılar Arası 

Kalkınma Bankası (IDB-1959), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA-1960) ve Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı (UNDP-1966) gibi kurumlar uluslararası kalkınma işbirliğinde 

öncü rol oynamışlardır.  

Kalkınma işbirliğinin kurumsallaşması, yardım miktarlarının takip edilmesi ve bu 

alandaki uluslararası standartlaşmanın sağlanmasına yönelik en önemli adım hiç şüphesiz Batılı 

donör ülkeler tarafından 1960 yılında kurulan Kalkınma Yardımları Grubudur. ABD, Birleşik 

Krallık, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, Japonya ve Hollanda’dan oluşan 

17 Hogan, Michael. “Blueprint for Recovery,” American Studies Journal, S.41, 1998. 
18 Owen, David. “The United Nations Expanded Program of Technical Assistance-A Multilateral Approach,” The Annals of 

the American Academy of Political and Social Science, S. 323, 1959, ss.25-32. 
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grup, Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC)’nün 1961 yılında Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü (OECD)’ne dönüşmesiyle Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC)’ne 

dönüştürülmüştür.19  

Bu süreçte ne tür faaliyetlerin yardım olarak kabul edilemeyeceği ile alakalı önemli 

tartışmalar gündeme gelmiştir. Konuya açıklık getirmek amacıyla, BM Genel Sekreterliği 1967 

yılında “Gelişmekte olan Ülkelere Yönelik Kaynak Akımlarının Ölçülmesi” konulu bir rapor 

hazırlatmıştır. Bu rapor, kalkınma amaçlı imtiyaz unsuru içeren resmi akımların nasıl 

tanımlanacağı konusunda uluslararası görüşleri berrak hale getirmiştir.20 Bağış, borç, ihracat 

kredileri, ticari amaçlı hükümet kredileri, özel yatırım gibi enstrümanları içeren “kaynak 

akımları”nın yapısındaki farklılıklar zamanla anlaşılmış ve DAC üyeleri daha sınırlı bir ölçüm 

yapılmasını talep etmiştir.21 Buna istinaden, donor ülkeler tarafından gelişmekte olan ülkelere 

kalkınma amaçlı aktarılan kaynağı tanımlamak üzere 1969 yılında “Resmi Kalkınma Yardımı” 

kavramı ortaya konulmuştur. Resmi Kalkınma Yardımları, DAC tarafından belirlenen alıcı 

ülkelere ve çok taraflı kuruluşlara kalkınma amacıyla yapılan ve hibe unsuru içeren katkıları 

kapsamaktadır. Bu anlamda, kaynak en az gelişmiş ülkelere ya da düşük gelirli ülkelere 

aktarılıyorsa yüzde 45, düşük orta gelirli ülkelere aktarılıyorsa yüzde 15 ve yüksek orta gelirli 

ülkelere aktarılıyorsa yüzde 10 hibe unsuru içermesi gerekmektedir.22 BM 1970 yılında donör 

ülkelerin RKY’lerinin GSMH’lerinin yüzde 0,7’sine ulaşması hedefini de koymuştur. 

Kalkınma yardımlarının uluslararası düzeyde kurumsallaşmasıyla birlikte ülkelerin de teknik 

işbirliği kuruluşları kurmak suretiyle kalkınma işbirliğinde kurumsallaşmaya gittikleri 

görülmektedir. Kurumsallaşma, kaynakların verimli kullanılmasında ve işlem maliyetlerinin 

azaltılmasında faydalı olarak görülmüştür. Bu anlamda, ABD’de ABD Uluslararası Kalkınma 

Kuruluşu (USAID), İngiltere’de Uluslararası Kalkınma Birimi (DFID), Danimarka’da 

Danimarka Uluslararası Kalkınma Ajansı (DANIDA), Kanada’da Kanada Uluslararası 

Kalkınma Ajansı (CIDA), İsveç’te İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) ve Japonya’da 

Japon Uluslararası İşbilirliği Ajansı (JICA) kurularak kalkınma işbirliği faaliyetleri bu kanalla 

sürdürülmeye başlanmıştır.    

                                                           
19 Führer, Helmut. The Story of Official Development Assistance, OECD, Paris, 1996, ss.8-9. 
20 OECD. Measuring Aid: 50 Years of DAC Statistics 1961-2011, 2011, s.4. 

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/MeasuringAid50yearsDACStats.pdf (Erişim Tarihi:17.01.2018)  
21 Hynes, William ve Scott, Simon. The Evoloution of Official Development Assistance: Achievements, Criticisms and a 

Way Forward, OECD. No: 12, OECD Publishing, 2013. s.3. 
22 “Why modernise official development assistance?”  Third International Conference on Financing for Development, Addis 

Ababa, 2015. https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/Addis%20flyer%20-%20ODA.pdf 
(Erişim Tarihi: 21.01.2018). 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/Addis%20flyer%20-%20ODA.pdf
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Yukarıda bahsedildiği üzere 1950’lerde bir diplomasi aracı olarak kullanılan kalkınma 

işbirliği kavramını, Batı Bloğu ülkeler kullandığı gibi, Sovyet Bloğu ülkelerin de kullandığını 

ve bu alanda işbirlikleri yürüttüğünü söylemek mümkündür. Sovyetler Birliği'nin inisiyatifi ile 

Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (COMECON) kurulmuştur. Bölgesel bir ekonomik 

örgütlenme olan COMECON’un üyeleri Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Demokratik 

Alman Cumhuriyeti, Küba, Macaristan, Moğolistan, Polonya, Romanya, SSCB ve Vietnam 

olmuştur.23 

 Bunlardan farklı olarak, klasik Kuzey-Güney ilişkisi ya da donor-alıcı ilişkisini kabul 

etmeyen gelişmekte olan ülkeler, ekonomik işbirliği yapmak ve karşılıklı uzmanlaşmalardan 

faydalanmak amacıyla bugün, Güney-Güney İşbirliği olarak anılan platform geliştirmişlerdir. 

Birçok Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkesinin yeraldığı bu platformun amacı, donörle 

bağımlı bir ilişki kurmadan, dayanışma içinde işbirlinin yollarını aramaktır. Kurulduğu ilk 

yıllarda “Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Teknik İşbirliği (TCDC)” olarak adlandırılan 

yapılanma, 1955 yılında Bandung Konferansı, 1978 yılında Buenos Aires Konferansı, 2000 

yılında Milenyum Zirvesi ve 2009 yılında düzenlenen Nairobi Konferansı ile süreklilik 

sağlamıştır.24  

23 COMECON ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Lorenzini, Sara. “Comecon and the South in the Years of Détente: a Study 

on East–South Economic Relations,” European Review of History: Revue européenne d'histoire, 2014. 
24 Cooperacion SUR-SUR. Chronology and History of South-South Cooperation, 2014, s.11. 
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3. KALKINMA İŞBİRLİĞİNDE KÜRESEL EĞİLİMLER

Çeşitli ülkelerde ve bölgelerde yaşanan yoksulluk, ekonomik ve politik kırılganlık ve bu 

kırılganlığın getirdiği istikrarsızlık, endemik hastalıklar ve kuraklık gibi sorunlar yaşanmaya 

devam etmektedir ve muhtemeldir ki, önümüzdeki bir kaç on yıl içinde de son bulmayacaktır. 

Bu sorunların yanında, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar gibi tüm insanlığı ilgilendiren 

meseleler de uluslararası gündemi meşgul etmektedir. Bu sorunlar belli bir eşik değere gelene 

kadar, gerek bireysel olarak ülkeler, gerekse ulusal/uluslararası kuruluşlar, kalkınma işbirliğine 

kaynak aktarmaya devam edecektir. Kalkınma işbirliğine ayrılan kaynakların büyüklüğünün 

yıldan yıla artış göstermesi, aktörlerin artması ve kullanılan enstrümanların çeşitlilik arz etmesi 

sebebiyle tahsis edilen kaynakların takip edilebilmesi, mükerrerlik olmaması ve yardımın 

amacına ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilebilmesi için bu alanda toplanan verilerin çeşitliliği 

ve kalitesinin artırılmasının önemi tartışılmaktadır.  

Tam bu noktada, BKA’ların öğrettiği ve SKA’larda uygulama alanı bulan yeni bir 

uluslararası gündem belirmiştir: Veri devrimi. Kalkınmaya dair daha iyi politikaların 

yapılabilmesi için daha iyi veri üretilebilmesi gerekmektedir. Daha özelde ise, SKA’ların 

başarıya ulaşabilmesi için muhtaç insanlar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. 

‘Kimseyi geride bırakmamak’ için SKA’lar kapsamında belirlenen göstergeler daha ayrıntılı ve 

sağlıklı biçimde izlenmelidir. Gelişen teknolojiler sayesinde, daha iyi, kolay ve hızlı veri 

üretilebilmesi gerçeğini göze alarak, yapılan yardımların etkisinin ancak kaliteli veri toplayarak 

izlenebileceği yaygın bir kanaattir. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için, bilgi 

ve istatistik kalitesinin artırılması adına uluslararası bir girişim başlatılmıştır. Bu minvalde altı 

eylem bulunmaktadır: (1) İstatistik kanununu, düzenlemesini ve standartlarını, ihtiyaç duyulan 

verileri üretebilmek için uyumlu hale getirmek; (2) veri finansmanının niceliğini ve niteliğini 

artırmak; (3) veri okuryazarlığını artırmak ve istatistiksel kapasite gelişimini modernize etmek; 

(4) ülke odaklı yaklaşım yoluyla veri ve kapasite geliştirmeye yatırımının etkisi ve etkinliğini 

artırmak; (5) sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik ilerlemenin izlenmesi için ülke odaklı 

sonuç verilerine yatırım yapmak ve bunları kullanmak; (6) kalkınma finansmanı verisini daha 

uyumlu ve daha şeffaf hale getirmek.25 Bu anlamda, DAC üyesi ülkelerin istatistiğe ve veri 

üretimine ayırmış oldukları kaynaklar da yakından takip edilmektedir.26     

25 OECD. Development Co-operation Report: Data for Development, 2017. s.19. 
26 Bakınız: Paris21. Partner Report on Support to Statistics, 2016.  
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Bu bölümde, yukarıdaki bilgiler ışığında kalkınma işbirliğindeki küresel eğilimler, 

kalkınma işbirliği faaliyetleri kapsamında aktarılan kaynakların büyüklüğü, donör ülke 

davranışları, alıcı ülkeler, hedef sektörler ve yeni arayışlar incelenecektir. 

3.1. Kalkınma İşbirliği Kapsamında Aktarılan Kaynağın Büyüklüğü 

Kalkınma işbirliği kapsamında donör ülkeler tarafından alıcı ülkelere aktarılan resmi 

kalkınma yardımları 1960-1990 yılları arasında sürekli artış göstermiştir. 1992-1997 yılları 

arasında yardımlara ayrılan kaynaklarda düşüş gözlenmesine rağmen 1997 yılından sonra tekrar 

artış sürecine girmiştir. Küresel RKY miktarı 1960 yılında 32 milyar dolar iken, 2017 yılı öncül 

verilerine göre 146.6 milyar dolara çıkarak zirve yapmıştır. Şekil 1’de görüleceği üzere RKY 

akımlarındaki ilk ciddi kırılma 1992 yılında yaşanmıştır. 1992 yılında 80 milyar dolar iken, 

1997 yılında 61 milyar dolara kadar düşüş göstermiştir. RKY’lere tahsis edilen kaynak Doğu 

ve Batı Almanya’nın birleşmesi ve Japonya’da yaşanan devalüasyon sebebiyle daha da 

derinleşmiştir.   

2000’li yılların başında yaşanan ABD’nin Irak ve Afganistan’a müdahalesi sonrasında 

gelişmiş ülkelerin bu ülkelere yaptığı yardım miktarı da artış göstermiş ve küresel RKY tekrar 

artışa geçmiştir. 2005 yılında tarihteki ilk zirveyi gören RKY miktarı, 2007 yılında bir miktar 

düşse de o tarihten itibaren artış eğişimini korumuştur. 2016 yılında ise RKY tekrar bir zirve 

yapmıştır. 2017 yılı öncül verilerine göre ise, DAC ülkelerinin net RKY miktarı 146.6 milyar 

dolar olmuştur ki bu reel olarak yüzde 0,6’lık bir düşüşü işaret etmektedir. DAC ülkelerinin 

gösterdiği zayıf performasa karşı, küresel RKY’nin artışı Türkiye dâhil olmak üzere DAC üyesi 

olmayan donörlerin yardım miktarındaki artış ile mümkün olmuştur.27    

27 OECD. Development Co-operation Report: Joining Forces to Leave No One Behind, 2018. 
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Şekil 1: DAC Ülkelerinin Net RKY Harcamaları, 1960-2016 (Milyon ABD Doları) 

 

Kaynak: OECD STAT 

DAC’a üye olmayıp gönüllü olarak raporlama yapan ülkelerin RKY’lerine baktığımızda 

daha istikrarsız bir eğilim olduğu dikkat çekmektedir. 1970 yılında DAC üyesi olmayan 

ülkelerin RKY’si 1970 yılında 385 milyon dolardır ve 1980 yılına kadar ciddi bir artış 

göstererek yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmıştır. O yıldan sonra çok sert düşüş gösteren RKY, 

2002 yılına kadar düşük bir seyir izlemiştir. 2002 yılında 3.2 milyar dolar olan RKY, 2014 

yılında 24 milyar dolara çıkmış, 2016 yılında ise 14 milyar dolara düşmüştür. 2017 yılı öncül 

verilerine göre de DAC üyesi olmayan ülkelerin performansı benzer bir trende sahiptir. 
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Şekil 2: DAC Üyesi Olmayan Ülkelerin Net RKY Harcamaları, 1970-2016 (Milyon ABD 

Doları) 

Kaynak: OECD STAT 

Bu düşüşe rağmen, DAC’a üye olmayan ülkelerin kalkınma işbirliğine ayırdığı 
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ülkelerin metodolojik yaklaşımlarının tartışılmasını gündeme getirmektedir. Nitekim tablo 2’de 

görüldüğü üzere 2011-2015 yılları arasında DAC üyesi olmayan ülkelerin Resmi Kalkınma 
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Tablo 2: Tahmini Küresel Kalkınma Yardımı Miktarı, Net Harcamalar, 2011-2015 (Cari 

Fiyat) 

Kaynak: OECD STAT 

1960 yılından bu yana küresel RKY miktarı yıllar itibariyle artış eğiliminde olsa da, donör 

ülkelerin milli gelirleri içinde kalkınma işbirliğine ayırdıkları kaynağındüşme eğiliminde 

olduğunu söylemek yanlış olmaz. DAC üyesi ülkelerin uluslararası kalkınma işbirliği için 

ayırdıkları ve resmi kalkınma yardımı kapsamında raporlanan miktarın, ülkelerin milli gelirleri 

içindeki payı 1960 yılında yüzde 0.51 iken, 1973 yılında yüzde 0.21, 1990’da yüzde 0.32 

olmuştur. 2000’li yılların başına kadar yüzde 0.20 civarında olan oran, 2015 yılında yüzde 0.30 

ve 2016 yılında yüzde 0.32 olmuştur. Artan RKY miktarına rağmen, RKY/GSMH oranının 

düşük seviyelerde seyretmesi uluslararası kamuoyunun ele alması gereken bir gündem olarak 

durmaktadır. 

Bunların yanında, 1970 yılında BM tarafından alınan yüzde 0.7 hedefinin çoğu DAC 

üyesi tarafından henüz ulaşılamamış olması da ele alınması gereken bir diğer mesele olarak 

durmaktadır. 2016 yılında RKY’ye en fazla kaynak ayıran ülkelerin, oransal olarak benzer bir 

performans gösterememiş olması dikkat çekicidir: 1- ABD (yüzde 0.18), 2- Almanya (yüzde 

0.7), 3- Birleşik Krallık (yüzde 0.7), 4- Japonya (yüzde 0.20), 5- Fransa (yüzde 0.38).      

  2011 2012 2013 2014 2015 2015 

(Toplamın 

%’si ) 

28 DAC ülkesinin 

RKY’si 

135.0 126.9 134.7 137.4 131.4 %84.2 

DAC’a gönüllü 

raporlama yapan 20 

ülkenin RKY’si 

43351,00 43137,00 43206,00 43305,00 43298,00 %11.3 

DAC’a raporlama 

yapmayan 10 ülkenin 

tahmini kalkınma  

işbirliği akımı 

43136,00 43256,00 43318,00 7,00 43349,00 %4.4 

DAC’a üye olmayan 

ülkelerin alt toplamı 

43114,00 43323,00 43154,00 43312,00 43275,00 %15.8 

Tahmini küresel 

toplam 

149.1 138.7 157.9 169.1 156.0 %1,00 
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Norveç, Lüksemburg, İsveç, Danimarka, Almanya ve Birleşik Krallık 2016 yılında BM 

hedefine ulaşmıştır. Tarihsel olarak bakıldığında Kuzey Avrupa ülkelerinin hedefe ulaşma 

yönünde gösterdikleri performansın daha iyi olduğu söylenebilir. DAC üyesi olmayan 

donörlerin de RKY/GSMH bakımından performansı istenen düzeyde değildir. DAC üyesi 

olmayan ülkeler içinde 2016 yılında, Türkiye yüzde 0.76 ile BM’nin hedefine ulaşan tek donör 

ülke olmuştur.    

Şekil 3: DAC Ülkelerinin Resmi Kalkınma Yardımları ve Milli Gelir İçindeki Payı Milyon 

ABD Doları, yüzde) 

Kaynak: OECD STAT 

RKY, kalkınma işbirliği anlamında kabul görmüş tek kavram olsa da, diğer ülkelere 

ekonomik saiklerle aktarılan finansal kaynakları izleyen yegâne ölçüt değildir. Kalkınma 

amacıyla aktarılsa bile RKY’nin gerek şart kabul ettiği hibe unsurunu içermeyen ya da 

kalkınma amacından ziyade sadece ticari amaçla da olsa diğer ülkelere aktarılan “diğer resmi 

akımlar”, doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracat kredileri, özel sektör hibeleri ve işçi dövizleri 

de bir ülkeden diğer ülkeye kaynak aktarmanın yolları arasındadır. Belirtilen bu diğer resmi 

akımlar, son dönemde artış trendi içindedir.   

2015 yılında RKY ve RKY dışı akımları incelediğimizde bölgelerin gelişmişlik düzeyine 

göre miktarların değiştiği göze çarpmaktadır. Bu anlamda, en az gelişmiş ülkeler ve düşük 

gelirli ülkeler daha çok RKY alırken, orta gelirli ülkelerin daha çok RKY dışı kaynak aldığı 

göze çarpmaktadır. RKY dışı gelirlerin bileşenleri de ülke gruplarına göre farklılık 

göstermektedir.   
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En az gelişmiş ülkelerde en önemli bileşen doğrudan yatırımlarken, düşük gelirli 

ülkelerde en önemli bileşenin ihracat kredileri hariç diğer resmi akımlar olduğu görülmektedir. 

Orta gelirli ülkelerin de en önemli bileşeni doğrudan yatırımlardır ve bu ülkelere gelen 

doğrudan yatırımların payının en az gelişmiş ülkelere gelenlerden daha fazla olduğu göze 

çarpmaktadır. Doğrudan yatırım çekme ile gelişmişlik düzeyi arasında bir korelasyonun 

bulunması olası görülmektedir. 
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Şekil 4: Gelir Gruplarına Göre RKY ve RKY Dışı Akımlar (2015) 

Kaynak: OECD-DAC Beyond ODA İstatistikleri, 2015 
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3.2. Donör Davranışı 

Kalkınma işbirliği alanında ülkeler, belli kurumlar tesis etme vasıtasıyla ortak standartlar, 

ilkeler ve davranış kalıpları belirlemeye çalışsalar da her bir donör kalkınma işbirliğine farklı 

önceliklerle yaklaşmaktadır. Bu durum DAC üyesi ülkeler için geçerli olduğu gibi, Güney-

Güney İşbirliğini benimseyen ülkeler içinde geçerli olmaktadır. Bu anlamda kalkınma işbirliği 

önceliğini doğrudan ekonomik çıkarlarla ilişkilendiren Finlandiya, jeopolitik güvenliği 

önceleyen Avustralya ve projeleri jeopolitik, insani ve ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönük 

projeler olarak sınıflandıran ABD belli standartlarda birleşmelerine rağmen kalkınma 

işbirliğinden farklı beklentilere sahip olabilmektedir. Donör davranışlarındaki benzerlik ve 

farklılaşmayı daha iyi görebilmek adına DAC üyesi ülkelerden, ABD, Almanya, Birleşik 

Krallık, Japonya, Fransa, Hollanda, İsveç, İspanya, Avustralya ve Güney Kore kısaca 

incelenecektir.28  

Amerika Birleşik Devletleri  

ABD, 2016 yılında 33.6 milyar dolarlık yardım yapmıştır ve bu yardım miktarı milli 

gelirin yüzde 0.18’ini teşkil etmektedir. 2015 yılı rakamlarına bakıldığında bağlı olmayan 

(untied) RKY, toplam RKY’nin yüzde 55’ini oluşturmaktadır. DAC ortalamasının yüzde 78.1 

olduğu düşünüldüğünde bu oran düşük kalmaktadır. ABD yardımlarından en çok yararlanan 

ülkeler genellikle kriz bölgeleridir. Yardımlardan en çok yararlanan ilk altı ülke Afganistan, 

Ürdün, Pakistan, Kenya, Etiyopya, Güney Sudan’dır. Sektörel anlamda yardımlarının önemli 

bir kısmını da eğitim, sağlık ve nüfus ve insani yardımlar oluşturmaktadır.  

Dış yardımlar, ABD’nin diplomasi ve savunmanın yanında, dış politikasının önemli bir 

parçasıdır. Bu bağlamda kalkınma işbirliğinden beklenti, güvenlik, refah, uluslararası değerlere 

saygı, uluslararası düzeni korumak ve kalkınma yardımlarıyla ekonomik, stratejik ve politik 

çıkarlar sağlamaktır. ABD, gıda güvenliği, sağlık, iklim değişikliği gibi karşılaştırmalı üstünlük 

sağladığı sektörlerde işbirlikleri yapmayı öncelemektedir. Bunun yanında, toplumsal cinsiyet, 

çevre gibi çoklu çakışan alanlarda da sistematik bir yaklaşım benimsemektedir.29 

  

                                                           
28Bu raporun yazım sürecinde, 2017 yılına ait nihai veriler henüz yayınlanmadığından ülke analizinde 2016 yılı verileri 

kullanılmıştır. 2016 RKY miktarları bakımından ülkeler arasında kabaca şu tasnif yapılabilir. 9 Milyar Doların üstünde yardım 

yapan donörler, 3-5 milyar dolar arasında yardım yapan donörler ve 3 milyar doların altında yardım yapan donörler. Bu 

analizde, ilk kategorideki bütün ülkeler, ikinci kategorideki 3 ülke ve üçüncü kategorideki bir ülke dâhil edilmiştir. 
29 OECD. Development Co-operation Peer Reviews: United States, 2016. 
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Almanya 

Almanya 2016 yılında 24.7 milyar dolarlık yardım yapmıştır ve bu yardımlar milli gelirin 

yüzde 0.70’ini oluşturmaktadır. Almanya’nın RKY/GSMH oranı bir zirve yapmış ve ilk defa 

yüzde 0.7 hedefine ulaşmıştır. Hedefe ulaşan 6 DAC üyesi ülkeden biridir. 2015 yılında bağlı 

olmayan RKY, toplam RKY’nin yüzde 86.6’sını oluşturmaktadır. Bu oran, DAC ortalamasına 

göre iyi bir performanstır. Almanya yardımlarından yararlanan ülkeler çeşitlilik arz etmektedir. 

En çok yardım alan ilk altı ülke Hindistan, Çin, Myanmar, Afganistan, Fas ve Türkiye’dir. 

Sektörel anlamda yardımların önemli bir kısmı ekonomik altyapı, eğitim, sağlık ve nüfus ve 

çoklu çakışan sektörlere gitmiştir. 

Almanya dış yardımlar konusunu tarihi, siyasi, ekonomik ve ekolojik saiklerle ele 

almakta ve uygulamaktadır. Özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerel ve küresel 

seviyede uygulanabilmesi için gayret göstermektedir. Afrika’da yoksulluğu azaltma, demokrasi 

ve iyi yönetişim, sosyal ve çevre sorumluluğunun artırılması ve piyasa ekonomilerinin 

desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlarda projeler yapmaktadır. Kalkınma 

işbirliğinde çeşitli araçlar kullanan Almanya’nın hangi araçları nasıl seçtiğine yönelik net bir 

tavır mevcut değildir. Bununla beraber, Almanya halihazırda büyükelçilikleri bünyesinde 

kalkınma uzmanları istihdam etmekte ve ikili yardımlarda devlet dışı aktörlerle sinerji 

oluşturmaya gayret etmektedir.30   

Birleşik Krallık 

Birleşik Krallık, 2016 yılında 18 milyar dolarlık yardım yapmıştır ve bu tutar milli gelirin 

yüzde 0.70’ini teşkil etmektedir. BM hedefine ulaşan 6 DAC üyesi ülkeden biridir. 2015 yılı 

rakamlarına bakıldığında yardımlarının hepsi bağlı olmayan RKY’dir. En çok yardım alan ilk 

on ülkenin hepsi de öncelikli partner ülkelerdir. Bunlardan ilk altısı Etiyopya, Pakistan, Nijerya, 

Afganistan, Hindistan ve Sierre Leone’dir. Sektörel anlamda yardımlarının önemli bir kısmı 

eğitim, sağlık ve nüfus alanındadır. 

Kalkınma işbirliği Birleşik Krallık için yüksek öncelikli bir konudur. Küresel kamu 

risklerin çözülmesi ve kalkınma ile ilgili meseleleri uluslararası arenaya taşınmasında aktif bir 

rol üstlenmektedir. Vaka bazlı yaklaşımlarla, devletin farklı unsurlarının bir araya gelerek etkin 

bir şekilde çalışabilmesini sağlamaktadır. Kullanılan araçlar bağlamında Birleşik Krallık 

30 OECD. Development Cooperation Peer Reviews: Germany, 2015. 
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yenilikçi bir yaklaşım sergilemektedir. Özellikle, özel yatırımların bu alana çekilmesi ve yerel 

kaynak mobilizasyonunu sağlayarak ekonomik kalkınmada yeni bir yaklaşım geliştirmektedir. 

Kırılgan ülkelerin sorunlarına odaklanan Birleşik Krallık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim 

değişikliği alanlarına yoğunlaşmaktadır.31     

Japonya   

Japonya 2016 yılında 10.4 milyar dolarlık yardım yapmıştır ve yardımları milli gelirin 

yüzde 0.20’sini teşkil etmektedir. 2015 yılında bağlı olmayan RKY, toplam RKY’nin yüzde 

82.3’ünü oluşturmaktadır. Japonya daha çok kendi coğrafyasındaki ülkelere yardım 

ulaştırmaktadır. En çok yardım alan ilk altı ülke, Hindistan, Çin, Myanmar, Afganistan, Fas ve 

Türkiye’dir. Sektörel anlamda yardımlarının neredeyse yarısına yakını ekonomik altyapıya 

yönelmiş durumdadır. Bunun yanında, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi 

alanında da projeler gerçekleştirmektedir. Japonya, sağlık ve afet risk yönetimi gibi alanlarda 

önemli tecrübeler paylaşmaktadır. 

Kalkınma işbirliğine yaklaşımı, uluslararası toplumun kalkınmasına ve barışa katkı 

sağlamak ve Japonya’nın güvenliği ve refahına yardımcı olmaktır. Bu anlamda kalkınma 

yardımlarını uzun vadeli çıkarlar, dış politika ve diplomasinin önemli bir parçası olarak 

görmektedir. Proje seçerken, insan güvenliği, sürdürülebilir büyüme ve barış ve güvenlik gibi 

tematik öncelikler belirlemektedir.32    

Fransa 

Fransa 2016 yılında 9.5 milyar dolarlık yardım yapmıştır ve bu yardımlar milli gelirin 

yüzde 0.38’ini teşkil etmektedir. Fransa, 2030 yılına kadar yüzde 0.7 hedefine ulaşacağına dair 

taahhütte bulunmuştur. 2015 yılında bağlı olmayan RKY, toplam RKY’nin yüzde 95.6’sını 

oluşturmaktadır. DAC ortalamasının yüzde 78.1 olduğu düşünüldüğünde, Fransa’nın bu 

performansının önemli olduğu görülmektedir. Fransa’nın yardımlarından yararlanan ülkeler 

çeşitlilik göstermesine rağmen, daha çok eski sömürgelerine yoğunlaştığı söylenebilir. En çok 

yardım alan ilk altı ülke Fas, Kolombiya, Fildişi Sahilleri, Senegal, Brezilya ve Vietnam’dır. 

Sektörel anlamda yardımlarının önemli bir kısmı ekonomik altyapı, eğitim, sağlık,  nüfus ve 

çoklu çakışan sektörlere gitmiştir. 

                                                           
31 OECD. Development Cooperation Peer Reviews: United Kingdom, 2014. 
32 OECD. Development Cooperation Peer Reviews: Japan, 2014. 
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Fransa, kalkınma işbirliğindeki stratejilerini Binyıl Kalkınma Amaçları ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarındaki ana alanlarda planlamaktadır. Bu anlamda, sağlık, çevre ve iklim 

değişikliği alanlarına özel önem vermektedir. Öncelikli partner ülkelerin seçimi ve kaynak 

dağılımının nasıl yapılacağı noktasında belli bir kriter bulunmamaktadır.33   

Hollanda 

Hollanda 2016 yılında 5 milyar dolarlık yardım yapmıştır ve milli gelirin yüzde 0.65’ini 

oluşturmaktadır. 2015 yılında bağlı olmayan RKY, toplam RKY’nin yüzde 92.7’sini 

oluşturmaktadır. Hollanda, kalkınma işbirliğinde öncelikli ülkeler belirlemektedir. 15 öncelikli 

ülkeden dokuzu Hollanda’nın en çok yardım yaptığı ilk on ülke arasındadır. En çok yardım alan 

ilk altı ülke Etiyopya, Bangladeş, Afganistan, Güney Sudan, Ruanda ve Suriye’dir. Sektörel 

anlamda yardımlarının önemli bir kısmı diğer sosyal altyapı alanındadır.  

Hollanda görece küçük ama geliştirdiği metodolojik yaklaşımlarla kalkınma alanında 

önemli bir aktördür. Hollanda’nın kalkınma yardımlarındaki önceliği yoksulluğun azaltılması, 

sürdürülebilir kalkınma ve Hollanda firmalarının yaptığı ticaretin artırılmasıdır. Dört tematik 

alanda projeleri yoğunlaştırmıştır: (1) Su, (2) cinsel ve üreme sağlığı hakları, (3) gıda güvenliği, 

(4) güvenlik ve hukukun üstünlüğü. Bunun yanında projelerini 15 ülkede yoğunlaştırma 

yönünde bir politika izlemektedir.34  

İsveç 

İsveç 2016 yılında 4.9 milyar dolarlık yardım yapmıştır ve yaptığı yardımlar milli 

gelirinin yüzde 0.94’ini teşkil etmektedir. BM hedefine ulaşan 6 DAC üyesi ülkeden biridir. 

2015 yılında bağlı olmayan RKY, toplam RKY’nin yüzde 92.7’sini oluşturmaktadır. İsveç’in 

daha çok Sahra Altı Afrika’ya yoğunlaştığı görülmektedir. En çok yardım alan ilk on ülkenin 

hepsi de öncelikli partner ülkedir. Bunlardan ilk altısı Afganistan, Mozambik, Tanzanya, 

Somali, Kenya, Batı Şeria ve Gazze’dir. Sektörel anlamda yardımlarının önemli bir kısmını 

diğer sosyal altyapılar oluşturmaktadır.  

Kalkınma işbirliğini dış politikanın merkezinde gören İsveç, küresel meselelere stratejik 

olarak yaklaşmakta ve özgürlük, barış, güvenlik ve kalkınma meselelerine katkılar vermektedir. 

Şu üç tematik önceliğe odaklanmaktadır: (1) Demokrasi ve insan hakları, (2) çevre ve iklim 

değişikliği, (3) toplumsal cinsiyet eşitliği ve kalkınma sürecinde kadının rolü. Net bir politika 

33 OECD. Development Cooperation Peer Reviews: France, 2013 
34 OECD. Development Cooperation Peer Reviews: The Netherlands, 2017. 
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önceliği bulunmadığından dolayı, ikili kalkınma işbirliklerinde kaynakları birçok ülkeye 

kanalize etmektedir.     

İspanya 

İspanya, 2016 yılında 4.1 milyar dolarlık yardım yapmıştır ve yardımları milli gelirin 

yüzde 0.33’ünü oluşturmaktadır. İspanya, AB nezdinde, 2030 yılına kadar yüzde 0.7 hedefine 

ulaşacağı taahhütünde bulunmuştur. 2015 yılında bağlı olmayan RKY, toplam RKY’nin yüzde 

83.6’sını oluşturmaktadır. İspanya, kalkınma işbirliğinde öncelikli ülkeler belirlemektedir. 

Özelikle İspanyolca konuşan Latin Amerika ülkelerinde yoğun çalışmaları bulunmaktadır. 

Ayrıca, 2012 yılında 50 olan öncelikli partner ülke sayısını 2015 yılında 23’e düşürmüştür. En 

çok yardım yaptığı on ülkenin 9’u öncelikli partner ülkeler listesindedir. En çok yardım alan ilk 

altı ülke Küba, Fas, Kolombiya, Peru, Batı Şeria ve Gazze ile El Salvador’dur. Sektörel anlamda 

yardımlarının önemli bir kısmı da diğer sosyal altyapılar alanındadır.  

Kalkınma yardımlarında en önemli hedefi yoksulluğun azaltılması ve insani kalkınmanın 

sağlanmasıdır. İspanya, daha çok orta gelir seviyeli ülkelere yoğunlaşmaktadır. Az gelişmiş 

ülkelere ya da kırılgan devletlere olan yardımları çok sınırlı kalmaktadır. Kalkınma işbirliğinde 

kullandıkları araç çeşitliliğini artırma yollarını arayan ülkeler arasındadır. Özel sektörün 

kalkınma işbirliği sürecine dâhil edilmesi için yeni araçlar geliştirmektedir. 

Güney Kore 

Güney Kore, 2016 yılında 2 milyar dolarlık yardım yapmıştır ve bu tutar milli gelirin 

yüzde 0.14’sini teşkil etmektedir. Kore 2030’a kadar yüzde 0.30 oranına ulaşmayı 

hedeflemektedir. 2015 yılında bağlı olmayan RKY, toplam RKY’nin yüzde 50.2’sini 

oluşturmaktadır. DAC ortalamasının yüzde 78.1 olduğu düşünüldüğünde düşük bir performans 

olduğu görülmektedir. Kore, daha çok kendi bölgesindeki ülkelere yoğunlaşmaktadır. Güney 

Kore’nin en çok yardım sağladığı ilk altı ülke Vietnam, Tanzanya, Kamboçya, Bangladeş, 

Afganistan ve Laos’tur. Sektörel anlamda bakıldığında ekonomik altyapı, eğitim, sağlık ve 

nüfus alanındaki projeler yoğunluktadır. 

Güney Kore kalkınma yardımlarında daha çok yoksulluğun azaltılması, insan haklarına 

saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası toplumda barış ve 

refahı artırma gibi alanları önceliklendirmektedir. Sektörel olarak eğitim, sağlık, yönetişim, 
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tarım, balıkçılık, sanayi ve enerji alanlarına odaklanmaktadır. 2010 yılında DAC’a üye olan 

Güney Kore, önceden yardım alan ülkeler arasından Komite’ye üye olan ilk ülkedir.35  

2016 yılında ikili resmi kalkınma yardımlarındaki ciddi artışa rağmen, En Az Gelişmiş 

Ülkelere (EAGÜ) aktarılan kaynaklarda ciddi bir düşüş yaşandığı görülmektedir. 2015 yılı ile 

karşılaştırıldığında EAGÜ’lere yapılan kalkınma yardımları 2016 yılında yüzde 3,9 düşmüş, 

Afrika bölgesine yapılan yardımları da yüzde 0,5 oranında azalma göstermiştir. Kırılgan ülkeler 

göz önüne alındığında da donör ülkelerin bu ülkelerin sorunlarına karşı daha çekimser kaldığını 

söylemek mümkündür. Bir diğer deyişle, yıllar bazında küresel RKY’de artış görülse de, 

yardıma en çok ihtiyaç duyan EAGÜ’ler ve kırılgan ülkelerin payı aynı oranda artmamaktadır. 

Özellikle kırılgan ülkelere yapılan yardım miktarında istikrarsızlık gözlenmektedir. Bu 

kapsamda, kırılgan ülkelere yönelik yardımların değişkenliği, düşük gelirli ülkelere göre iki kat 

daha fazladır. Donörlerin kırılgan ülkelerin kalkınma sorunlarıyla daha fazla ilgilenmeleri için 

DAC’ın gayretleri elzem olarak görünmektedir.36      

Yukarıdaki seçili ülke örneklerinden de görüldüğü gibi donör ülkeler hem küresel çapta 

yoksulluğun azaltılması için kalkınma işbirlikleri kurarken aynı zamanda bunu kendi ülke 

stratejilerinin bir parçası olarak görmektedir. Bu bakımdan ülkelerin stratejik beklentilerini şu 

şekilde özetlemek mümkündür.  

Dış yardım çoğunlukla jeostratejik çıkarları geliştirmek, ülke ve bölgesel ittifakları 

güçlendirmek için kullanılmaktadır. Bu anlamda donörlerin, stratejik öneme veya enerji 

hatlarına sahip ülkelerde faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını görmek mümkündür. Örneğin 

ABD’nin en çok yardım yaptığı ilk altı ülkeye bakıldığında, bu ülkelerin hepsinin ABD’nin 

güvenlik hatlarındaki ülkeler olduğu göze çarpmaktadır.   

Jeopolitik motivasyonla yapılan yardım miktarı her geçen yıl artış göstermiş ve bu 

motivasyon artık yardım miktarını ve yönünü belirleyen bir faktör olmuştur. Soğuk savaş 

döneminde komünizm tehlikesi, yardımların dağılımında en önemli tetikleyici faktör iken 11 

Eylül saldırıları sonrasında kalkınma yardımlarının güvenlik ve terörizmi önlemeye yönelik 

saiklerle yapıldığı güçlü bir dille ifade edilmeye başlanmıştır.37 Özellikle ABD, AB ve Birleşik 

Krallık gibi en büyük donörlerin kalkınma işbirliğinde güvenlik konularına ayrı bir önem 

35 OECD. Development Cooperation Peer Reviews: Korea, 2012.
36 https://unchronicle.un.org/article/accelerating-development-fragile-states-role-oecd-development-assistance-committee 

(Erişim Tarihi: 22.02.2018) 
37 Apodaca, Clair. Foreign Aid as Foreign Policy Tool, Oxford Research Encyclopedia of Politics, 2017. 

https://unchronicle.un.org/article/accelerating-development-fragile-states-role-oecd-development-assistance-committee
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verdiği görülmektedir. Bigsten, Platteau, and Tengstan (2011)’ın yaptığı hesaplamaya göre, 

eğer AB gerçekten sadece yoksulluğu azaltma motivasyonuyla kalkınma yardımları dağılımını 

optimize etmeyi seçseydi, 27 milyar dolarlık yardım bütçesinin 19 milyar dolarını, ki bu 

yardımlarının yüzde 70’ine denk gelmektedir, doğrudan en fakir 20 ülkeye ayırması gerekirdi.38 

Fakat ekonomik ve politik hedeflerini önceliklendirdiği için böyle bir tercihte 

bulunmamaktadır. 

Ülkelerin eski kolonilere yoğunlaştığı da çeşitli çalışmalar tarafından dile getirilmiştir. 

Özellikle Fransa, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık’ın eski kolonileri ile hâlâ ciddi 

büyüklükte kalkınma işbirlikleri gerçekleştirdiği görülmektedir.  

Donör ülkelerin kalkınma işbirliklerinde ekonomik beklentilere sahip olduğu da 

gözlenmektedir. Bu anlamda yapılan projelerde kendi firmalarının kullanılması, kendi 

vatandaşına istihdam sağlanması, alıcı ülkelerde yatırım fırsatları elde edilmesi temel amaçlar 

arasında görülmektedir. Bu bakımdan, yardımların daha çok yükselen ekonomiler ve 

gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşıyor olması tekrar ele alınması gereken bir husus olarak 

görülmektedir.   

Donör ülkeler, yardımlarını doğrudan ikili taraflı yardımlar olarak ulaştırabileceği gibi 

DAC tarafından kabul edilen çok taraflı organizasyonlar vasıtasıyla da ulaştırabilmektedir.39 

DAC ülkelerinin kalkınma işbirliği kapsamında kullandırdıkları kaynağın yaklaşık yüzde 70’i 

iki taraflı işbirliği çerçevesinde kullandırılmaktadır. Çok taraflı kuruluşlar vasıtasıyla ulaştırılan 

kaynak ise sınırlı da olsa artış göstermektedir. 1960-1969 döneminde yardımların yüzde 87’si 

iki taraflı gerçekleşirken, uluslararası kuruluşların etkinliğinin artmaya başlamasıyla birlikte 

söz konusu oran 1990-1999 arasında yüzde 69’a, 2000-2011’de yüzde 71’e ve 2012-2016 yılları 

arasında yüzde 70’e gerilemiştir.   

 

  

                                                           
38 Bigsten, A., Platteau, J. P., & Tengstan, S. (2011). The aid effectiveness agenda: The benefits of going ahead (Contract Nr 

2010/256898), 2011. 
39 DAC, kuruluşların kalkınma amaçlı çalışıp çalışmadığı başta olmak üzere birçok kriteri izleyerek, kuruluşa yapılan katkıların 

RKY sayılıp sayılmayacağını belirlemektedir. Bu anlamda DAC’ın kullandığı genel metodoloji için bakınız: 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC%20list%20of%20ODA-

eligible%20international%20organisations%20-%20May%202016.pdf (Erişim Tarihi: 17.01.2018). 

http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-332#acrefore-9780190228637-e-332-bibItem-0007
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC%20list%20of%20ODA-eligible%20international%20organisations%20-%20May%202016.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC%20list%20of%20ODA-eligible%20international%20organisations%20-%20May%202016.pdf
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Şekil 5: Toplam RKY’nin İki Taraflı ve Çok Taraflı Dağılımı (1960-2016) 

Kaynak: OECD STAT 

Uluslararası kalkınma işbirliğinde yeni aktörlerin ortaya çıkmasıyla birlikte RKY’deki 

yoğunlaşma da azalma trendi göstermektedir. Fakat DAC üyesi ülkeler özelinde 

düşünüldüğünde, yardımların önemli bir kısmının en çok yardım yapan ilk beş ülke tarafından 

sağlandığı hâlâ mevzubahistir. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya’nın verdiği 

yardımların tüm DAC üyelerinin RKY’si içindeki payı 1960-1969 döneminde yüzde 90’dan 

2012-2016 döneminde yüzde 64’e gerilemiştir. Geleneksel donörler tarafından gerçekleştirilen 

RKY’deki azalışla birlikte diğer DAC üyelerinin toplam RKY içindeki payı aynı dönemde 

yüzde 10’dan yüzde 35’e yükselmiştir. Mezkûr artışta, DAC üyesi ülke sayısının artması ve bu 

üyelerin yardım miktarlarını artırması etkili olmuştur.40 Ancak en fazla yardım yapan DAC 

üyelerinin en çok yardım yapan ilk beş donör olduğu görülmektedir. Bu donörleri, ardından 

diğer DAC ülkeleri takip etmektedir. Türkiye’nin ise 2016 yılında DAC ülkeleri içindeki ilk 

beş büyük donörün ardından altıncı sırada yer aldığı görülmektedir. Daha spesifik olarak insani 

40 DAC’a üye 30 üye ülke bulunmaktadır. DAC ülkeleri ve ülkelerin üye oldukları tarihler şu şekildedir: Almanya (1961), ABD 

(1961), Avrupa Birliği (1961), Avusturalya (1961), Avusturya (1966), Belçika (1961), Birleşik Krallık (1961), Çek 

Cumhuriyeti (2013), Danimarka (1963), Finlandiya (1975), Fransa (1961), Hollanda (1961) , İrlanda (1985), İspanya (1991), 

İsveç (1965), İsviçre (1968), İtalya (1961), İzlanda (2013), Japonya (1961), Kanada (1961), Kore (2010), Lüksemburg (1992), 

Macaristan (2016), Norveç (1962), Portekiz (1961), Polonya (2013), Slovak Cumhuriyeti (2013), Slovenya (2013), Yeni 

Zelanda (1973), Yunanistan (1999). 
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yardımlara bakıldığında Türkiye, Gayri Safi Milli Hasılaya oranla birinci olarak en cömert ülke 

konumunu korumaktadır. Bu tablonun devam etmesi durumunda, DAC ile Türkiye ilişkilerinin 

daha da artabileceği ve bu yönde işbirliklerinin daha da hız kazanabileceği öngörülebilir. Ayrıca 

OECD ülkesi olması sebebiyle Türkiye, gerek OECD tecrübesinin gerek Güney-Güney işbirliği 

tecrübesinin sağladığı ayrıcalıklı konumuyla uluslararası kalkınma işbirliğinde etkinliğini 

artırmaya devam edebilir.  

Şekil 6: DAC Üyesi Ülkelerin Toplam Yardımlarını Dağılımı (1960-2016) 

Kaynak: OECD STAT 

3.3. Alıcı Ülkeler ve Hedef Sektörler 

Şekil 7’de küresel kalkınma işbirliği kapsamında yapılan yardımlardan en yüksek payı 

düşük gelirli ülkelerin aldığı görülmektedir. 1970-1979 döneminde düşük gelirli ülkelerin 

toplam yardımlardan aldıkları pay yüzde 40’tan, 2000-2011 döneminde yüzde 34’e gerilemiştir. 

Düşük gelirli ülkeler dışında tutulan en az gelişmiş ülkelerin ise kalkınma yardımlarından aldığı 

pay, 2000-2011 döneminde yüzde 24 civarında gerçekleşmiştir. Üst orta gelirli ülkeler ise 

toplam kalkınma yarımlarının yüzde 14’ünü almaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu ileri 

gelişmekte olan ülkelerin toplam yardımlardan aldığı payın ise 1970-1979 döneminde yüzde 

9’dan 2000-2011 döneminde yüzde 1’in altına düştüğü görülmektedir. 2012-2016 yıllarında ise 

en yüksek pay yüzde 40 ile sınıflandırılmamış ülkelere gitmiştir. Bu kategoride bölgesel 
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projeler ya da sınıflandırılmamış gelişmekte olan ülkelerin raporlandığı düşünüldüğünde, 

bölgesel projelerin artıyor olduğu söylenebilir. Bu değerlendirmeler ışığında küresel kalkınma 

yardımlarının daha çok bölgesel projelere yöneldiğini söylemek mümkündür. Ayrıca, 2016 

yılında en az gelişmiş ülkelere yapılan yardımlar dip yapsa da, 2012-2016 yılları arasında en az 

gelişmiş ülkelere giden pay bir miktar artış göstererek yüzde 28 olmuştur. 

Şekil 7: Alıcı Ülke Türüne Göre DAC Ülkeleri Kaynaklı RKY Akımları 

Kaynak: OECD STAT 

2015 yılında en çok kalkınma yardımı alan ilk 5 ülke Suriye, Afganistan, Pakistan, 

Etiyopya ve Hindistan’dır. Suriye’nin ilk sırada yer almasının sebebi, ülkede yaşanan iç 

karışıklık sebebiyle ülkeye yönelik artan sığınmacılara yardım ve insani yardımlardır. 

Afganistan’ın savaş sonrası imarı ve Pakistan’ın stratejik nedenlerle ilk 5 arasında yer aldığı 

söylenebilir. Güney Kore, İsrail ve Tayvan gibi gelişmiş ülkelerin, 2000 yılından önce en çok 

yardım alan 10 ülke arasında yer aldığı görülmektedir. Türkiye ise 1960-1990 döneminde 

küresel RKY akımlarından en çok payı alan ilk 10 ülke arasında yer almıştır. 2000 ve 2010 

yıllarında ise Türkiye’nin ilk 10 ülke arasında yer almadığı ve 2016 yılında DAC üyesi ülkeler 

içinde en fazla kalkınma yardımı yapan 6 ncı ülke olduğu görülmektedir.  
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2008 yılında Akra’da yapılan 3 üncü yüksek düzeyli forumda, yardımların etkinliğinin 

artırılması için alıcı ülkelerin kalkınma işbirliğini sahiplenmesinin önemine dikkat çekilmiştir. 

Bu anlamda, kalkınma politikalarının yapılması sürecinde alıcı ülkeler aktif bir rol oynayarak 

kendi kalkınma stratejilerini belirlemelidir. Ayrıca, yardımların koordinasyonunda da güçlü bir 

liderlik rolüne sahip olmalıdır.41  

Tablo 3: En Çok Yardım Alan 10 Ülke 

Sıralama 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 

1 Hindistan Hindistan Hindistan Mısır Çin Afganistan Suriye 

2 Cezayir Endonezya Suriye Bangladeş Vietnam Kongo 

(D.C)  

Afganistan 

3 Pakistan Vietnam Ürdün Çin Endonezya Etiyopya Pakistan 

4 G.Kore Pakistan Mısır Endonezya Hindistan Haiti Etiyopya 

5 Vietnam G.Kore Bangladeş Hindistan Mısır Pakistan Hindistan 

6 Mısır Brezilya Pakistan İsrail Bangladeş Tanzanya Vietnam 

7 Türkiye Türkiye Fas Türkiye Sırbistan Vietnam Demokratik 

Kongo 

8 İsrail Mısır Türkiye Filipinler Tanzanya Hindistan Tanzanya 

9 Tayvan Kolombiya Endonezya Fas Mozambik Filistin Bangladeş 

10 Ürdün Yeni Gine İsrail Kenya Uganda Irak Mısır 

Kaynak: OECD STAT 

Küresel RKY kapsamında ortaya çıkan diğer bir yönelim de uluslararası kalkınma 

işbirliği kapsamında en çok kaynak aktarılan ilk 10 ülkenin toplam kalkınma yardımlarından 

aldığı payın azalmasıdır. Söz konusu pay 1960 yılında yüzde 70 seviyesinde iken, 2011 yılında 

yüzde 35 seviyesine gerilemiştir. 2012-2016 yılları arasında ise bu oran yüzde 20’lere kadar 

gerilemiştir.  İlk 10 ülkenin payının azalmasının bir sebebi şüphesiz artan alıcı sayısıdır. İlk 10 

ülkenin payının zaman içindeki seyrinde kırılmaya neden olan iki gelişme 1973 petrol krizi ve 

2003 Irak Savaşı’dır. 1973’te hukuken İsrail, Suriye ve Mısır arasında yaşanan savaştan sonra 

ABD, Mısır’a yüksek miktarda yardım yapmaya başlamıştır. 1975 yılına gelindiğinde ise Mısır 

İsrail’den sonra ABD’nin en çok yardım yaptığı ikinci ülke olmuştur. Benzer bir durum 2003’te 

Irak’ta yaşanmıştır. 20 Mart 2003’te ABD ve İngiltere öncülüğündeki çokuluslu koalisyon 

güçlerinin Irak’a girmesi ile başlayıp, ülkenin işgali ile neticelenen savaşın ardından Irak’a 

                                                           
41 OECD. Development Cooperation Peer Reviews: Korea, 2012. 
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yapılan yardımların miktarı ve ilk 10 ülkenin toplam yardımlardan aldıkları payda yukarı yönlü 

bir hareket yaşanmıştır.  

Şekil 8: DAC Üyelerinde RKY’nin Sektörel Dağılımı (1970-2016) 

Kaynak: OECD STAT

RKY’nin sektörel dağılımını incelemek kalkınma işbirliğine yönelik kaynakların hangi 

alanlarda yoğunlaştığını görmek açısından faydalıdır. 1960 yılında bu yana en çok kaynak 

eğitim, sağlık, su-sanitasyon ve idari altyapı gibi temel alanları içeren sosyal altyapı ve 

hizmetlere yönelmektedir. 2012-2016 yılları arasında DAC üyelerinin toplam RKY’sinin yüzde 

37’si sosyal altyapı ve hizmetlere gitmiştir. Bunu, yüzde 18 ile ekonomik altyapı ve hizmetler, 

yüzde 10 ile çoklu çakışan sektör ve insani yardım konuları takip etmiştir. Sınıflandırılmayan 
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kısımda da bir azalma görülmektedir. Bunda, diğer sektörlere yapılan yardımların artmasının 

ve DAC’ın zaman içinde sektörel raporlamaya dair revizyonlarının etkisi olabilir.42    

3.4. Donör Çeşitliliği 

Busan 4üncü Yüksek Düzeyli Konferansta vurgulandığı üzere günümüzdeki karmaşık 

kalkınma işbirliği yapısı, Kuzey-Güney paradigması üzerinden gelişmiştir. Bununla beraber, 

gelişmekte olan ülkeler ve yükselen ekonomiler, geleneksel donör-alıcı ilişkisinden 

farklılaşarak, Güney-Güney işbirliğinin önemli bir paydaşı olmuştur. Hâlihazırda gelişmekte 

olan ülke konumunda olsalar ve kendi ülkelerinde yoksullukla mücadele etseler de, başka 

ülkelerin sorunlarına dair sorumluluk hissetmekte ve bu ülkelerle işbirliği yapmaktadır. Bu 

grubun yanında, OECD’ye üye olan fakat DAC’a üye olmayan ülkeler mevcuttur. Bu ülkeler 

birçok açıdan DAC kriterlerine uysalar da, tam anlamıyla DAC’ın metodolojisini benimsemiş 

sayılamazlar. Arap dünyasına baktığımızda da farklı yaklaşımlar görülmektedir. Özellikle 

kullanılan araçlar bakımından konvansiyonel yaklaşımdan ayrılan Arap donörler de farklı bir 

örnek olarak durmaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 2030 yılına kadar izlenmesi sürecinde donörlerdeki 

çeşitlilik ve uygulanan metodolojinin farklılaşması da tartışılacak konular arasında 

durmaktadır. Özellikle, küresel ortaklık ve işbirliği için farklı partnerlerin nasıl bir ilişki 

kuracağı sıklıkla gündeme gelecektir. Bu çeşitliliğin daha iyi anlaşılması adına donörlerin ayrı 

ayrı incelenmesi faydalıdır. 

Geleneksel Donörler 

DAC’a üye olan ülkeler, geleneksel donör olarak adlandırılmaktadır ve kalkınma işbirliği 

alanında merkezi bir konuma sahiptir. Kragelund (2008)’ın ifadesiyle, DAC üyeliği 

kalkınmadaki demokrasi ve piyasa ekonomisi gibi merkezi temaları etkilemektedir.43 Bu 

minvalde düşünüldüğünde, DAC sadece bir zenginler kulübü değil aynı zamanda uluslararası 

akran değerlendirme (peer review) sisteminin geniş kullanımıyla pekiştirilen “ortak değerler” 

topluluğudur.44 Diğer bir ifade ile, DAC, kalkınma yardımında terimlerin ve kavramların 

42 DAC, üye ülkelerin ya da üye partnerlerin önerisiyle sektörel tasniflerde raporlama yapabilmektedir. Detaylı bilgi için 

bakınız: http://www.oecd.org/dac/stats/42745930.pdf (Erişim tarihi: 16.01.2018).  
43 Kragelund, Peter. “The Return of Non-DAC Donors to Africa: New Prospects for African Development?,” Development 

Policy Review, 26(5), 2008, s.555-584. 
44 Soyeun, Kim ve Simon, Lighfoot. 2011. “Does ‘DAC‐ ability’ Really Matter? The Emergence of non-DAC Donors,” 

Journal of International Development, 23(5), ss.711-721. 

http://www.oecd.org/dac/stats/42745930.pdf
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tanımlanması, "en iyi" uygulamaların belirlenmesi ve donörlerin yüksek bir sinerji ile 

etkileşimde bulunabilmesinde bir çerçeve sağlama aracıdır.45   

Paylaşılan prensipler, değerler ve ortak bir dünya görüşü sunması bakımından bir bloğu 

temsil eden DAC ülkeleri homojen bir yapı olarak görünse de; uygulamada ve kalkınma 

işbirliğinden beklentilerde farklılıklar sergilemektedir. Özellikle yardım miktarı, yardım 

yöntemleri ve nitelikleri bakımından önemli ölçüde ayrışmalar mevcuttur. Tüm bu metodolojik 

farklılıklara rağmen “ortak bazı değerleri” sahiplenme noktasında birleşen ve benzer dünya 

tahayyülü olan DAC üyesi ülkeler geleneksel donörler olarak sınıflandırılmaktadır. Geleneksel 

donörler, bu alandaki standartların belirlenmesi, uygulanması ve sonuçların izlenmesine dair 

çeşitli metodolojik yaklaşımlar geliştirmekte ve DAC bünyesinde oybirliği ile alınan kararların 

uluslararası düzeyde kabul edilmesini sağlamaktadır.  

Özellikle son zamanlarda gelişen ekonomileriyle birlikte kalkınma işbirliği faaliyetlerini 

artıran ve DAC’ın söylemi dışında alternatif bir yaklaşım geliştiren ülkeler bulunmaktadır. 

Klasik donör-alıcı ilişkisine mesafeli ve kazan-kazan ilişkisine dayalı yaklaşım geliştiren Çin, 

Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkeler Batılı donörlere karşı ciddi bir alternatif olarak 

görülmeye başlamıştır. Elde edilen kazanımlar olmasıyla birlikte, geleneksel donörlerin 

kolonyal bir geçmişe sahip olması, bu ülkelerin kalkınma işbirliğindeki söylemlerine dair soru 

işaretlerinin oluşmasına sebep olmaktadır. Nitekim Alesina ve Dollar (2000)’de yaptığı 

çalışmada, 1970-1994 yılları arasında donörlerin önemli bir kısmının yardımlarını eski 

kolonilerine yaptığı hesaplanmıştır.46 Kolonyal geçmişin yanında, geleneksel donörlerin 

çabalarına rağmen dünyadaki önemli insani ve çevresel problemlerin hâlâ çözüme 

kavuşmaması da DAC ülkelerinin metodolojisinin sorgulanmasına yol açmaktadır. 

45 Rowlands, Dane. “Emerging Donors in International Development Assistance: A Synthesis Report,” PBDD Report, 

January 2008. s.4. 
46 Alesina,, A. ve Dollar, D. 2000. “Who gives foreign aid to whom and why?,” Journal of Economic Growth, 5(1), 33-63. 
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Tablo 4: Eski Kolonilere İkili Yardımlar (1970-1994) 

Donör Ülke Yüzde 

Avustralya 55,5 

Belçika 53,7 

Fransa 57 

Almanya 2,60 

İtalya 9 

Japonya 6,3 

Hollanda 17,1 

Yeni Zelanda 22,5 

Portekiz 99,6 

İspanya 4,8 

Birleşik Krallık 78 

ABD 2,9 

Kaynak: Alesina & Dollar, 2000, s. 37 

Bu kapsamda DAC, yapılan yardımlarının etkinliğinin artırılması, dünyadaki büyük 

ölçekli sorunların küresel ortaklıkla çözüme kavuşturulması ve DAC üyesi olmayan diğer 

donörleri de kapsayıcı bir yaklaşımın sergilenmesi adına, Şubat 2017’de bir reform süreci 

gündeme getirmiştir. Buna göre DAC,  sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşabilmek için 

gerekli olan enerjinin sağlanmasında ve kaynakların harekete geçirilmesinde uluslararası 

topluma yardımcı olabilir. Bu vizyonu gerçekleştirebilmesi için, DAC’ın kendini dönüştürmesi 

ve çalışma yollarını değiştirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda eylem planı şu şekilde 

belirlenmiştir47:    

1- DAC kaynakların harekete geçirilmesi ve kalkınma etkisinin geliştirilmesine 

odaklanacaktır. 

2-  DAC mevcut kalkınma yaklaşımlarından dersler çıkaracaktır. 

3-  DAC yeni kalkınma yaklaşımlarını keşfedecektir. 

4- DAC üyeliğin de ötesinde kalkınma aktörlerine ulaşacaktır.  

5- DAC proaktif olarak kendi kendini değerlendirecektir. 

6- DAC etkili yönetişim, sistemler ve yapılar üzerinde çalışacaktır. 

                                                           
47 DAC/CHAIR(2017)1, Chair Proposal for the DAC Reform: First Draft, 22 May 2017. 
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Yükselen Donörler 

Yükselen donör kavramı, DAC üyesi ülkeler olan geleneksel donörler dışında kalan 

aktörleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Daha geniş anlamda ise, kalkınma işbirliği 

alanındaki devlet dışı aktörleri de kapsamaktadır. Geleneksel donörler, kalkınma gündeminin 

hala gündeminde yer alırken, yükselen donörler günden güne evrilmekte, gelişmekte ve 

uluslararası toplumun dikkatini çekmektedir. Busan Konferansında da, bu donör çeşitliliği 

kabul edilmiş ve tüm bu çeşitliliğin, daha kapsayıcı bir kalkınma gündeminin ayrılmaz parçası 

olduğu kabul edilmiştir. Yükselen donörler kabaca dört sınıfa ayrılabilir. Bunlar, Türkiye ve 

Meksika gibi, OECD üyesi olan ama DAC’a üye olmayan ülkeler, OECD’ye üye olmayan yeni 

AB üyesi ülkeler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne üye ülkeler ve Brezilya, Çin, Hindistan 

gibi diğer üç gruba dâhil olmayan ve OECD üyesi olmayan ülkeler.48 Bunlar arasında özellikle 

Güney-Güney İşbirliği yaklaşımını benimsemelerinden dolayı son grup daha dikkat 

çekmektedir.  

Görüldüğü üzere, gerek coğrafi olarak, gerek politik ve sosyolojik olarak yükselen 

donörler heterojen bir yapıya sahiptir. DAC ile olan ilişkiler düzeyinde de homojen bir yapının 

olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. OECD üyesi olan Meksika ve Türkiye’nin 

DAC standartlarına daha çok uyduğu söylenebilir. Özellikle yapılan yardım verilerinin DAC 

standartlarına uygun olarak tutulması bu ülkeleri diğer DAC üyesi olmayan ülkelerden ayıran 

en önemli özelliktir. Bu özelliğiyle bu ülkeler, hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından DAC 

ülkelerine daha çok benzemektedirler. Ayrıca, bu ülkeler DAC’ın belirlediği uluslararası 

kuruluşlara önemli miktarda katkılar sunmaktadır.  

Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler Güney-Güney işbirliği konseptinde tamamen 

farklı bir metot uygulamaktadır. Temelde karşılıklı kaynak ve tecrübe paylaşımı olarak ortaya 

konan Güney-Güney işbirliği, 1955 yılında düzenlenen Bandung Konferansı’nda ittifak edilen 

dayanışma, eşitlik ve egemenliğe saygı fikirleri çerçevesinde yürütülmektedir. Teknik işbirliği 

veya teknik kapasite değişimi çok önemli bir yer kaplamaktadır. Ayrıca, finansal işbirliği 

Güney-Güney işbirliğinin bir parçasıdır ve ticari saikler bunun mütemmim bir cüzüdür. 

Örneğin, Çin ve Hindistan bir yardım paketi sunmaktadır ve bu paket sadece hibeyi değil aynı 

48 Soyeun, Kim ve Simon, Lighfoot. 2011. “Does ‘DAC‐ ability’ Really Matter? The Emergence of non-DAC Donors,” 

Journal of International Development, 23(5), ss.711-721. 
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zamanda imtiyazlı krediler, borç silmeler, ticari ve yatırım boyutlarını da içermektedir.49 Bu 

anlamıyla, Güney-Güney işbirliği kapsamındaki donörlerin kalkınma işbirliği politikaları, 

geleneksel yaklaşımın RKY konseptinden daha bütüncüldür. Bu ülkelerin finansal akımlarının 

sektörel tasnifine bakıldığında daha çok kaynakların altyapı yatırımlarına ayrıldığı görülebilir. 

İşbirlikleri çerçevesinde, yardımlarda “iyi yönetişim” ve “insan hakları” gibi herhangi bir şart 

öngörülmemektedir ve karşılıklı olarak iç işlerine karışmama prensibinde anlaşılmıştır.50 DAC 

ülkelerinin çoğunun demokrasi, insan hakları gibi değerleri teşvik etmeye yönelik aktarmış 

oldukları kaynaklar düşünüldüğünde, geleneksel donörler ile bu alanda taban tabana bir 

farklılık olduğu görülmektedir. 

Bir diğer farklılık ise, kalkınma işbirliği kapsamında belirlenen standartlarda ortaya 

çıkmaktadır. Güney-Güney İşbirliğini yürüten ülkelerin yardım olarak atfettikleri faaliyetlerin 

önemli bir kısmı geleneksel anlamda doğrudan resmi kalkınma yardımının içine dâhil 

edilememektedir. Ayrıca, bu ülkelerin yaptıkları yardımlara dair verileri yayınlamıyor olmaları 

da ortaya çıkan bir diğer sorundur.  

Sonuç olarak, kalkınma işbirliğinde yeni yaklaşımlar geliştiren, dikey bir işbirliğinden 

ziyade yatay işbirliği üzerinde duran ve herhangi bir koşul isteminde bulunmayan Güney- 

Güney işbirliği modeli, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmanın etkin yollarının arandığı 

şu günlerde önemli bir imkân olarak ön plana çıkmaktadır. Bu ülkelerin ekonomik 

büyümelerinin ilerleyen yıllarda devam etmesinin öngörülmesi de göz önüne alındığında 

SKA’lara ulaşmak için Güney ülkelerinin inisiyatifinin artacağı rahatlıkla söylenebilir. Kısaca 

yükselen donörlerin, DAC üyesi ülkeler üzerinde metodolojik bir baskı 

oluşturduğunu/oluşturacağını söylemek mümkündür.51   

Arap Donörler 

Arap donörler, literatürde daha çok Güney-Güney işbirliği bünyesinde 

değerlendirilmektedir. Suudi Arabistan’ın Bandung Konferansında önemli bir katılımcı olduğu 

göz önüne alınırsa Güney-Güney İşbirliği bünyesinde değerlendirilmesi makul kabul edilebilir. 

                                                           
49 Smith, Fordelone ve Zimmermann, Felix. Beyond The Dac The Welcome Role Of Other Provıders Of Development Co-

Operation, 2010. s.6. 
50 Chahoud, Tatjana. Financing for Development Series: Southern Non-DAC Actors in Development Cooperation. 

German Development Institute. 2008.  
51 Woods N. 2008. “Whose aid? Whose influence? China, emerging donors and the silent revolution in development 

Assistance,” International Affairs, 84(6), ss. 1205–21. 
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Bununla beraber, geleneksel donörlerle kurulan ilişkiler ve dış yardımdan beklentiler 

düşünüldüğünde Arap donörleri ayrı olarak ele almanın daha faydalı olacağı düşünülmektedir. 

1960’larda ve 1970’li yıllarda Arap donörler kalkınma yardımına yönelik birçok finansal 

kuruluş tesis etmiştir. Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ulusal ajanslar 

kurarak süreci yönetmişlerdir. Ayrıca, 5 ana bölgesel fonlar oluşturulmuştur: Arap Ekonomik 

ve Sosyal Kalkınma Fonu (AFESD), Arap Afrika Ekonomik Kalkınma Bankası (BADEA), 

İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Uluslararası Kalkınma OPEC Fonu (OFID), Arap Para Fonu 

(AMF). Aslında, IsDB ve OFID tamamen Arap donörler tarafından finanse edilen kuruluşlar 

değildir; fakat çok büyük oranda bu donörler tarafından desteklenmektedir. 

Arap donörlerin kalkınma işbirliğine ayırdığı kaynağın özellikle 1970’li yılların sonuna 

kadar artış yaşadığı söylenebilir. 1970’lerin sonunda kaynaklardaki ciddi düşüşe bakıldığında, 

bu performansın zaman içinde sürdürülemediği görülmektedir. Ayrıca, petrol gelirlerinin 

azalması ve ülkelerin harcamalarının artması sebebiyle kalkınma işbirliğine yönelik mali 

olanaklar da azalma göstermiştir. Bölgesel güvenlik sorunları gibi dışsal faktörler de Arap 

donörlerin performansını olumsuz etkileyen unsurlar olmuştur.52    

Arap donörlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Geleneksel donör-alıcı ilişkisine 

kökten bir eleştiri getirmemektedirler ve yardımları genellikle Arap bölgesinde 

yoğunlaşmaktadır. Sektörel olarak bakıldığında yardımların önemli bir kısmı altyapı projelerine 

sağlanmaktadır.53 Bununla beraber teknik işbirliğine yönelik projeler de 

gerçekleştirmektedirler. Son yıllarda, altyapı projelerinin yanında, tarımsal kalkınma, sosyal 

sektörler, kapasite geliştirme ve acil/insani yardımlar alanında da birçok faaliyet 

gerçekleştirildiği söylenebilir. Kullanıdıkları finansal araçlar da konvansiyonel yaklaşımlardan 

farklılık göstermektedir. 

Güney-Güney İşbirliğinin aktif ülkelerinin aksine Arap ülkeleri, kalkınma işbirliği 

alanındaki teorik tartışmalarda çok aktif değildir. Geleneksel anlayışı ciddi biçimde eleştiren 

Güney donörlerle karşılaştırıldığında, Arap donörler geleneksel donörlere daha yakın 

durmaktadır. Örneğin, Suudi Arabistan DAC'a çok sınırlı düzeyde de olsa raporlama 

52 World Bank. Arab Development Assistance: Four Decades of Cooperation, 2010. 
53 Bunun için bir örnek olarak Kuveyt Fonunun son 50 yılda yaptıkları projelere bakılabilir: https://www.kuwait-

fund.org/timeLine/?lang=en  

https://www.kuwait-fund.org/timeLine/?lang=en
https://www.kuwait-fund.org/timeLine/?lang=en
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yapmaktadır. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri ise DAC’a aktivite bazlı raporlama 

yapmaktadırlar. Katar ise DAC bünyesindeki toplantılara gözlemci statüsünde katılmaktadır.  

Sonuç olarak, Arap donörler politik olarak daha nötr, bölgesel güvenliğe yönelik projelere 

ağırlık veren ve geleneksel donörlerle görece daha uyumlu çalışan bir konumdadır.       
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4. YENİ ARAYIŞLAR

Binyıl Kalkınma Amaçlarının tamamlanması ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 

gündeme alınması sonrasında iki hususa dikkat çekilmektedir. Birincisi, gelişmekte olan 

ülkelerin sorunlarını çözmek için gerekli olan kaynak ihtiyacı düşünüldüğünde sadece 

devletlerin kendi gayretleriyle bu hedefe ulaşılamayacağı tartışılmaktadır. Bu anlamda, özel 

sektörün kalkınma işbirliği sürecine dâhil edilmesi elzem gibi görülmekte ve bu hususta 

çalışmalar yapılmaktadır. İkinci nokta ise, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ölçebilmek üzere 

daha kapsayıcı ve iyi bir çerçevenin çizilmesi gerekliliği tartışılmaktadır. Bu kapsamda gerek 

RKY’ye özel sektör yatırımlarının nasıl dâhil edilebileceği, gerekse RKY’den bağımsız bir 

ölçümleme yapılıp yapılmayacağı tartışılmaktadır. Aşağıda bahsi geçen hususlar, bu ihtiyaçlara 

binaen uluslararası kamuoyunun tartıştığı yeni kavramlardır.     

4.1. Sürdürülebilir Kalkınmaya Toplam Resmi Destek 

Sürdürülebilir Kalkınmaya Toplam Resmi Destek (TOSSD), gelişmekte olan ülkelerin 

sorunlarının ve küresel meselelerin çözülmesi gibi faydalanıcıların çoğunun gelişmekte olan 

ülke insanları olduğu, bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan tüm 

resmi destekli kaynak akışını kapsamaktadır. Bu anlamda, kullanılan finansal araçlara, imtiyaz 

oranlarına veya hangi kanalla gönderilmiş olmasına bakılmaksızın tüm resmi destekli kaynak 

akışı dâhil edilecektir. TOSSD’un öncelikli hedefi, 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarına 

yönelik yapılan resmi destekli katkıların hepsini (Güney-Güney İşbirliği ve Üçlü İşbirliği de 

dâhil) ölçerek önemli bir şeffaflık sağlamaktır. Bu hedefin TOSSD’un karşılaştırmalı üstünlüğü 

olacağı düşünülmektedir.  

Yukarıda da bahsedildiği üzere, SKA’lara, ancak çoklu kaynaklar, modaliteler ve 

araçlardan yeterli kaynakların harekete geçirilmesiyle ulaşılabilir. Bu anlamda, RKY’nin, bu 

tarz kaynak akışlarını izlemede, ölçmede ve analiz etmede eksik kaldığı düşünülmektedir. 

Ayrıca RKY, DAC üyelerince belirlenen koşullar altındaki faaliyetlerin ve kuruluşların 

raporlanmasına izin vermektedir. TOSSD ise tüm donörleri bir araya getirmekle kalmayıp, özel 

sektör uygulamaları da dâhil olmak üzere kalkınmaya katkı sağlayacak her kaynağın 

raporlanmasına izin verecektir. RKY, kaynak akışlarının hibe eşdeğerini ölçerken, TOSSD 

görünür değeri ölçmektedir. DAC, imtiyazlılık kriteri sebebiyle projelerin “uygunluk” 

değerlendirmesini yaparken, TOSSD, RKY akımları dışındaki akımları da izleyerek geniş 

kapsamlı raporlama yapmaya olanak sağlamaktadır.  
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RKY, BKA’ları ölçme konusunda başarı sağlamıştır. Ama SKA’ların ölçülmesi için 

sadece ekonomik kalkınma ve gelişmekte olan ülkelerin refahının ölçülmesi değil, aynı 

zamanda doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi gibi RKY kriterlerine uyumlu olmayacak 

ölçümlerin de yapılabilmesi gerekmektedir.  

TOSSD ölçümünde dikkate alınacak kaynak akışlarının, öncelikli olarak kalkınmaya 

yönelik olması gerekmemektedir. “Karşılıklı fayda” ilkesi TOSSD kavramının temel 

prensibidir.54 Bu anlamda, RKY’de temel motivasyon gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve 

refahlarıyken, TOSSD’da buna ek olarak; ticari, kültürel, politik amaçlı akımlar ve karşılıklı 

faydaya dönük akımlar da raporlanabilecektir.55 Bu anlamda, sürdürülebilir kalkınma amacını 

daha iyi ölçmek üzere planlanan bir kavramın, kalkınma amacı dışındaki akımları da sürece 

dâhil etmesi kalkınma fikrinin ikincil plana atılması tehlikesine sebep olabilir.  

Kalkınma işbirliğini sadece resmi akımlarla sınırlamayıp, özel akımları dikkate alma 

düşüncesi gerek etkinlik gerekse şeffaflık açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 

Bu bağlamda TOSSD, RKY’ye göre daha kapsayıcı bir kavram olarak görülmektedir. Ayrıca, 

TOSSD, çeşitli aktör ve araçların dâhil olduğu projelerin raporlanabilmesinde büyük kolaylık 

sağlayacaktır. Örneğin, çok büyük yatırıma devlet ve özel sektör kaynak sağlıyorsa ve donör 

çeşitliliği mevcutsa TOSSD sayesinde bu katkıların hepsi ölçülebilecektir. Bu, özellikle Çin ve 

Hindistan gibi kalkınma işbirliğinde tavizli kredileri ya da `ihracat kredilerini` yoğun şekilde 

kullanan yükselen donörler için kullanışlı görünmektedir. Nitekim hâlihazırda, bu tarz ülkelerin 

kalkınma işbirliğine ayırdığı kaynakların çoğu RKY içinde raporlanamamaktadır. Fakat 

Türkiye gibi, yaptığı yardımlarının önemli bir kısmını hibe olarak veren ülkeler için TOSSD’un 

ne anlam ifade edeceğinin düşünülmesi faydalı olacaktır. Metodolojik olarak, raporlamanın 

hem donör perspektifinden hem de alıcı ülkeler perspektifinden yapılması planlanmaktadır. 

Fakat bunun nasıl olacağı konusu henüz açık değildir. Hususen, Türkiye gibi hem yardım 

sağlayan hem de yardım kabul eden bir ülke için bu iki perspektifin nasıl uygulanacağı konusu 

düşünmeye değer durmaktadır. Uluslararası kalkınma işbirliğinde yapılan harcamaların 

nominal değerlerinin ülkeden ülkeye değiştiği bilinmektedir. Bu anlamda, her ülkenin 

gayretinin net olarak yansıtılabileceği ölçüm metotları (Satın Alma Gücü Paritesi gibi) üzerinde 

tartışmalar devam etmektedir.  

                                                           
54 Bu ilke sebebiyle bazı akademisyenler, TOSSD’u RKY’nin Güney-Güney İşbirliğine uyarlanmaış hali olarak 

yorumlamaktadır.  
55 OECD. TOSSD Compendium. 2016. 
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4.2.  Resmi Kalkınma Yardımları Modernizasyonu 

Addis Ababa Eylem Planı, özel sektörün büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanmasında gerekli bir aktör olduğunu vurgulamıştır.56  Bu hedeflerin sağlanmasında, çoğu 

devletin özel sektör ile ortak çalışmalar yapması gerekli görülmektedir. Bu sebeple birçok DAC 

ülkesi, kalkınma finans kuruluşları gibi kamu sektörü araçları kurmuşlardır. Bu araçlar benzer 

çalışma metoduna sahiptir ve çeşitli finansal araçlar, mekanizmalar ve düzenlemeler (kredi 

zenginleştirmesi ve garantiler gibi) kullanmaktadır. DAC, özel sektör araçlarını (PSI) 

kullanırken kalkınma yardımı topluluğunca üstlenilen risklerin maliyetini daha iyi ölçmek için 

kendi istatistiksel sistemini modernize etmek yönünde çalışmalar sürdürmektedir. 2016 yılında 

DAC, özel sektör araçlarının RKY içinde nasıl raporlanacağına dair daha açık ve şeffaf ilkeler 

getirme yönünde çalışmaya başlamıştır.     

Bu kapsamda, tartışılan bir diğer kavram da harmanlanmış finansman (blended finance) 

kavramıdır. Harmanlanmış finansman, gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma 

amaçları ile ilgili yatırımlar için ilave finansmanı harekete geçirebilmek için kamu ya da özel 

yatırımların (imtiyazlı araçlar dâhil)  kalkınma amaçlı stratejik kullanımı olarak 

tanımlanmaktadır. Harmanlanmış finansmanın amacı, “kalkınma amaçlı olmayan” finansmanın 

sürece dâhil edilmesi ve kalkınma için mevcut olan finansmanın payının artırılmasıdır.57 Yıllık 

2.5 trilyon doları harekete geçirme potansiyeliyle harmanlanmış finansman aracılığıyla, 

SKA’lar için gerekli olan ciddi finansman açığının kapatılması mümkün görünmektedir. DAC 

ülkeleri ve çeşitli kuruluşlar harmanlanmış finansmanı artan bir biçimde kullanmaktadır. 30 

DAC üyesi içinden 17’si bu aracı kalkınma işbirliğinde kullanmaktadır. Bu donörler, 2000-

2016 yıllarında kamu kaynaklarını 167 defa harmanlanmış finansa ayırmıştır. Bu kapsamda, 

borç ve hibe gibi geleneksel araçlardan menkulleştirme, teminat, kur sabitleme ve politik risk 

sigortası gibi yeni araçlara yönelmektedir. Bu finansman yöntemi özellikle orta gelir 

grubundaki ülkelerde etkin bir finansman yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır.58     

56 http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf  
57Blended Finance for Development,    

https://www.oecd.org/dac/Blended%20Finance%20flyer%20DAC%20HLM%202017.pdf  (Erişim tarihi: 17.01.2018) 
58 OECD, Making Blended Finance Work fort he Sustainable Development Goals, 2018. 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
https://www.oecd.org/dac/Blended%20Finance%20flyer%20DAC%20HLM%202017.pdf
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5. TÜRKİYE’DE KALKINMA İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ    

5.1.  Türkiye’nin Uluslararası Kalkınma İşbirliğindeki Konumu 

Kalkınma işbirliği sürecinde ülkelerin donör/alıcı konumuyla, o ülkelerin ekonomik 

koşulları arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Ekonomik olarak güçlü olan ve 

uluslararası ilişkilerde aktif rol oynamak isteyen tüm ülkelerin kalkınma yardımını ciddi bir 

araç olarak gördükleri literatürde sıklıkla tartışılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kalkınma 

işbirliği kapsamında ülkelere en fazla kaynak aktaran ülkelerin (ABD, Almanya, Birleşik 

Krallık, Japonya ve Fransa)59 aynı zamanda ekonomik olarak da en güçlü ülkeler olması 

şaşırtıcı değildir. Burada vurgulamak gerekir ki; en fazla yardım yapan bu ülkelerin yakın 

tarihine bakıldığında, bu ülkeler de alıcı ülkelerdendir.  

İkinci dünya savaşı sonrası ekonomik olarak çöken Avrupa’nın yeniden inşası ve 

ABD’nin Sovyet tehdidine karşı bir blok oluşturma çabaları sebebiyle, 1947 yılında Truman 

doktrini açıklanmış ve komünizm tehdidi altında olan ülkelere askeri ve mali yardımlar 

sağlanması öngörülmüştür. 1948 yılında ise Avrupa devletlerinin ekonomilerinin yeniden inşası 

için Marshall Planı ortaya konulmuş ve Avrupa ülkelerine 13 milyar dolarlık kaynak 

aktarılmıştır. Bu kaynakların önemli bir kısmı Fransa, İngiltere, Batı Almanya, Hollanda ve 

İtalya tarafından paylaşılmıştır.60 

Türkiye’nin kalkınma yardımı serencamı da alıcı bir ülke olarak 1948 yılında başlamıştır. 

Marshall yardımları kapsamına Türkiye, 1949-1961 yılları arasında ABD’den ciddi miktarda 

yardımlar almıştır ve bu yardımlar Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında önemli katkılar 

sağlamıştır. ABD’nin yanı sıra, Fransa, Japonya ve Almanya da Türkiye’ye kalkınma yardımı 

sağlayan donörler arasındadır. Japonya, yardım kuruluşu JICA aracılığıyla proje tipi teknik 

işbirliğini 1973-1979 yılları arasında uygulamıştır. Almanya da Türkiye’ye yönelik yapmış 

olduğu kalkınma yardımına 1970 yılında Alman-Türkiye Teknik İşbirliği çerçevesinde, yardım 

kuruluşu olan GIZ aracılığıyla başlamıştır. GIZ, 1970-1980 arasında Türkiye ekonomisine 

yönelik çeşitli sektörlerde projeler yürütmüştür.61 Bu ülkelerin yanı sıra, BM, Dünya Bankası, 

AB başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş da Türkiye’nin yardım aldığı kurumlar 

                                                           
59 2016 yılındaki RKY rakamlarına göre en fazla yardım yapan ilk beş ülke. 
60 Hogan, Michael. “Blueprint for Recovery,” American Studies Journal, S.41, 1998, s.14. 
61 Fidan, Hakan ve Nurdun, Rahman. 2008. “Turkey's Role in the Global Development Assistance Community: the Case of 

TIKA (Turkish International Cooperation and Development Agency),” Journal of Southern Europe and the Balkans, 10(1), 

ss. 93-111. 
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arasındadır. Özellikle 2000’li yılların başı, AB ile üyelik müzakereleri sebebiyle AB kurumları 

tarafından Türkiye’ye yönelik kalkınma işbirliği projelerinin artışına şahitlik etmiştir.  

DAC ülkeleri tarafından kalkınma işbirliği kapsamında Türkiye’ye aktarılan RKY’nin, 

1960-2016 yıllarında dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. 1970’lere kadar benzer 

düzeylerde olan RKY, 1970’lerde dip yapmış, 1980’e gelindiğinde 758 milyon dolar rakama 

ulaşarak zirve yapmıştır. 1990’lara kadar tekrar düşüş gösteren RKY, 1990’ların başında tekrar 

zirve yaparak Türkiye tarihindeki en yüksek noktasına ulaşmıştır. 1990’ların ortalarında en 

düşük noktaları gören RKY, 2000’li yıllarda tekrar artış göstermesine rağmen dalgalı trend 

izlemeye devam etmiştir. 1960-2016 döneminde Türkiye’ye DAC ülkeleri tarafından yapılan 

resmi kalkınma yardımlarının toplamı 25 milyar doların üstündedir. Türkiye’ye yönelik RKY, 

1991, 2008, 2010, 2014 ve 2016 yıllarında 1 milyar dolarının üzerinde gerçekleşmiştir. 1960 

sonrası döneminde DAC üyesi ülkelerden alınan yardımların Türkiye’nin aldığı toplam 

yardımlar içindeki payı yüzde 75 iken 1990 yılından itibaren söz konusu oran yüzde 50’nin 

altına gerilemiştir. 

Şekil 9: DAC Ülkelerinin Türkiye’ye Aktardığı RKY Miktarı (1990-2016, Milyon ABD 

Doları, Brüt Harcama) 

Kaynak: OECD STAT 

Türkiye’nin alıcı konumu, uluslararası politik düzende yaşanan gelişmelerle yakından 

ilişkilidir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’ye, Sovyetler Birliği tehdidine karşı 

ABD’den kalkınma işbirliği kapsamında destek sağlanmıştır. Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasının ardından Türkiye’nin jeopolitik önemi sürmüştür. 1990’lı yıllardaki dışa açılma 

hamleleri ile Türkiye Batılı ülkeler nezdinde önemini korumaya devam etmiştir. Türkiye 

ekonomisinin 2000’li yıllarda kapsamlı bir reform sürecinden geçmesi de Türkiye’nin 

uluslararası pozisyonunu güçlendirmiş ve kalkınma işbirliği sürecinde diğer ülkelerle alıcı 
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konumu devam etmiştir. 2011 yıllından sonra yaşanan Suriye krizi sonucu oluşan göç dalgası 

da uluslararası toplum ile Türkiye’nin kalkınma işbirliğinde tecrübe ettiği yeni bir süreç olarak 

ortaya çıkmıştır.  

Şekil 10: Türkiye’ye En Çok RKY Aktaran Ülke ve Kurumlar (1990-2016, Milyon ABD 

Doları) 

 

Kaynak: OECD STAT 

Ülkeler bazında incelendiğinde, Türkiye’ye 2000’li yıllarda aktarılan RKY’nin önemli 

bir kısmı AB ile tam üyelik müzakereleriyle ilişkilendirilebilir. 2000 yılından itibaren AB 

kurumlarının Türkiye’ye verdiği RKY’nin, Türkiye’nin yurtdışından aldığı toplam yardımlar 

içindeki payı yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. 1990-2016 yılları arasında Türkiye’ye en fazla 

RKY sağlayan donörler arasında ilk sırada AB kurumları yer almaktadır. 2016 yılında da AB 

kurumları tarafından sağlanan kaynakların tüm DAC üyesi ülkelerden alınan desteklerin 

üzerinde olduğu görülmektedir. Ülke bazında değerlendirildiğinde Almanya, Japonya, Fransa 

ve ABD, 1990-2016 arasında Türkiye’ye kalkınma yardımı sağlamıştır. Türkiye ekonomisinin 

2002 sonrası yakaladığı hızlı büyüme ivmesi ve kalkınma süreci devam ettiği oranda diğer 

ülkelerden alınan RKY’lerin de azalacağı rahatlıkla öngörülebilir.  

1980’li yıllar kalkınma işbirliği anlamında Türkiye için bir dönüm noktası olmuştur. 

Artan ekonomik ve siyasi güçle beraber Türkiye, bir yandan kalkınma yardımı alan ülke 

konumunu devam ettirirken, aynı zamanda kalkınma yardımı veren bir ülke konumuna da 

geçmiştir. Türkiye, resmi olarak ilk defa 1985 yılında kuraklık sorunu yaşayan Sahra Altı 
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Afrika ülkelerine 10 milyon dolarlık gıda yardımı yapmıştır.62 Bu süreç de dâhil olmak üzere 

Türkiye’nin kalkınma işbirliği faaliyetlerinin planlanması ve müzakerelerin yürütülmesini 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı üstlenmiştir. Kalkınma işbirliğinin icrası ise Kalkınma 

Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde, o yıllardaki adıyla İslam Konferansı 

Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelerle teknik işbirliği ve teknik yardım projelerinin uygulanması da 

başlatılmıştır. 1990’lı yılların başında sınırlı miktarda da olsa barış sürecine katkı sağlaması 

açısından Filistin’e de yardım sağlanmıştır.63   

Türkiye’nin kalkınma işbirliği alanında aktif bir rol üstlenmesi, şüphesiz kalkınma 

işbirliği alanında kurumsallaşması ile yakından ilişkilidir. Sovyetler Birliği’nin çökmesi sonrası 

bağımsızlık kazanan Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik kalkınmalarının sağlanması amacıyla 

1992 yılında Dış İşleri Bakanlığına bağlı olarak Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

(TİKA) 480 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulmuştur. TİKA’nın kurulması, 

Avrasya’da tarihi, kültürel ve dilsel bağlara sahip olduğu ülkelerle ilişkileri güçlendirmenin bir 

adımı olarak da görülmüştür. Türkiye, TİKA aracılığıyla, bu bölgelerde ortaya çıkan yeni 

bağımsız devletlerin, devlet inşası ve ekonomik dönüşümün getirdiği zorluklarla başa 

çıkabilmesi yönünde projeler uygulamıştır. İlk program koordinasyon ofisini Türkmenistan’da 

açmış ve yine aynı coğrafyada koordinasyon ofisleri açarak projeler yürütmüştür. Ayrıca 

Yugoslavya’nın dağılması sonucu bu bölgede oluşan istikrarsızlığa çözüm bulma amacıyla 

Balkanlar’da da proje ve faaliyetler yürütülmüştür. Bu anlamda 1992-2003 yılları arasında 

toplam 1.065 milyar dolar kalkınma yardımı yapıldığı göz önüne alınırsa, yıllık ortalama 80 

milyon dolar kalkınma işbirliğine kaynak aktarılmıştır. Veri toplamadaki eksiklikler 

düşünülüğünde bu miktarın biraz daha fazla olduğu söylenebilir. Daha etkin ve hızlı olabilmesi 

açısından TİKA 1999 yılında Başbakanlığa bağlanmıştır.  

62 Kulaklıkaya, M. Ve Aybey,A. 2008. “An Emerging Donor in the Mediterranean Basin:Turkey,” Med.2008. 

http://www.iemed.org/anuari/2008/aarticles/EN263.pdf (Erişim tarihi: 17.01.2018). 

63 Altunışık, M. 2014. “Turkey as an ‘Emerging Donor’ and the Arab Uprisings,” Mediterranean Politics, 19(3), ss.333-350.

http://www.iemed.org/anuari/2008/aarticles/EN263.pdf
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Şekil 11: Türkiye’nin Yaptığı Resmi Kalkınma Yardımları (1990-2016, Milyon ABD 

Doları) 

Kaynak: OECD STAT 

Kalkınma işbirliği alanında, bahsedilebilecek bir diğer dönüm noktası hiç şüphesiz 2003 

yılı itibariyle başlayan süreçtir. Türkiye’nin politik arenada istikrar kazanması, buna mukabil 

yaşadığı ekonomik ve toplumsal gelişim Türkiye’nin önemli bir uluslararası aktör olmasının 

zeminini oluşturmuştur. Ekonomik gelişimin yanında, ortaya konulan proaktif dış politika 

neticesinde Türkiye’nin resmi kalkınma yardımları artmış, yardımların türü ve ulaştığı coğrafi 

alan genişlemiştir. 2004 yılında 291 milyon dolar olan resmi kalkınma yardımı, 2010 yılında 

920 milyon dolara çıkmış ve 2011 yılında ulaştığı 1.226 milyar dolarlık yardımla bir diğer 

dönüm noktasını oluşturmuştur. 2011 yılında Suriye’de yaşanan iç savaş sonucunda ülkemize 

sığınan misafirlere yapılan insani yardımların artmasıyla birlikte resmi kalkınma yardımları 

tarihindeki en yüksek seviyeye çıkarak 2016 yılında 6.48 milyar dolara ulaşmıştır. 2016 yılında 

insani yardımlara 6 milyar dolarlık kaynak ayrılmıştır. Resmi kalkınma yardımlarının gayri safi 

milli hasılaya oranı (RKY/GSMH) ise 2016 yılında yüzde 0.76 olmuştur. Türkiye, BM’nin 

belirlemiş olduğu yüzde 0.7 hedefini tarihinde ilk defa yakalamıştır. 2017 yılı öncül verilerine 

göre Türkiye 8.14 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımında bulunarak yardımlardaki artış 

eğilimini sürdürmeye devam etmiştir. Resmi kalkınma yardımlarının gayri safi milli hasılaya 

oranı (RKY/GSMH) ise 2017 yılında yüzde 0,95’e ulaşarak zirve yapmıştır.64    

Türkiye’nin son yıllarda yakalamış olduğu başarılı performans, kalkınma yardımı 

büyüklüğüne göre yapılan sıralamada birçok DAC üyesi gelişmiş ülkenin önüne geçmesine 

sebep olmuştur.  Miktar olarak bakıldığında Türkiye 2016 yılında yaptığı 6.48 milyar dolarlık 

                                                           
64 Bu raporun yazım sürecinde, 2017 yılına ait nihai veriler henüz yayınlanmadığından öncül veri kullanılmıştır. 
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yardım ile ABD (33.59 milyar dolar), Almanya (24.67 milyar dolar), Birleşik Krallık (18.01 

milyar dolar), Japonya (10.37 milyar dolar) ve Fransa (9.5 milyar dolar)’nın ardından altıncı 

sırada yer almıştır. RKY/GSMH oranına bakıldığında ise Türkiye, birçok büyük donörün 

yakalayamadığı BM hedefini yakalamıştır. Bu anlamda, Türkiye yüzde 0.76 ile, Norveç (yüzde 

1,11), Lüksemburg (yüzde 1) ve İsveç (yüzde 0,94)’in ardından dördüncü en cömert ülke 

olmuştur.65  

Resmi Kalkınma Yardımları altında raporlanan ve özellikle son dönemde yaşanan siyasi 

gerginlikler sebebiyle birçok donörün en yoğun olarak kaynak ayırdığı insani yardıma 

bakıldığında da Türkiye’nin iyi bir performans sergilediği görülmektedir. İnsani yardım 

bakımından Türkiye, ABD’nin (6.314 milyar dolar) ardından en çok insani yardım yapan ikinci 

ülke olmuştur. İnsani yardımın GSMH’ya oranı olarak bakıldığında ise yüzde 0.69 ile en cömert 

ülke olmuştur. Türkiye’yi yüzde 0.18 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 0.15 ile Lüksemburg 

ve yüzde 0.14 ile İsveç ve Danimarka izlemektedir. Türkiye, öncül verilere göre, 2017 yılında 

7.2 milyar dolar insani yardımda bulunmuştur. 2015 yılından bu yana İnsani Yardım/GSMH 

oranında birincilik elde eden ülkemiz, 2017 yılı itibariyle miktar bakımından da en çok insani 

yardım yapan ülke olmuştur.  

Bilindiği gibi, “En Az Gelişmiş Ülkeler” (EAGÜ), 1971 yılında Birleşmiş Milletlerin 

yapmış olduğu bir tanımlamadır. Bu tanımlamaya dâhil olan ülkelerin kalkınmalarında yapısal 

nedenlerden kaynaklı bazı temel güçlükler bulunmaktadır ve bu güçlüklerin aşılması için 

uluslararası toplumun gayret göstermesi gerekmektedir. Bir ülkenin EAGÜ sayılabilmesi için 

üç kıstasa uygun olması koşulu aranmaktadır. Bunlar sırasıyla, kişi başına yıllık milli gelirin üç 

senelik ortalamasının 900 doların altında olması, beslenme, sağlık, ömür beklentisi, eğitim ve 

yetişkin okuryazarlığı düzeylerini dikkate alan insan kaynaklarında zayıflık kıstası ve tarım 

üretimindeki istikrarsızlık, mal ve hizmet ihracatındaki istikrarsızlık, geleneksel olmayan 

faaliyetlerin (imalat ve hizmet sektörünün) ekonomideki ağırlığı, mal ihracatındaki sınırlı 

sayıda üründe yoğunlaşma ve ekonomik boyutların yetersizliği unsurlarını kapsayan 

ekonomide çeşitlilik eksikliği kıstasıdır.66 Birleşmiş Milletlerin en son güncellemesine 

istinaden 47 adet EAGÜ bulunmaktadır.67  

65 OECD tarafından geliştirilen http://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=oecd&lg=en adlı siteden alınan verilerden 

derlenerek hazırlanmıştır. 
66 http://www.mfa.gov.tr/en-az-gelismis-ulkeler.tr.mfa  
67Bu ülkeler için bakınız: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf  

http://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=oecd&lg=en
http://www.mfa.gov.tr/en-az-gelismis-ulkeler.tr.mfa
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf


51 
 

Türkiye, uluslararası taahhütleri çerçevesinde EAGÜ’lere yönelik yardımlarını 

sürdürmektedir. Bu çerçevede, 2008 yılında EAGÜ’lere yapılan RKY 171 milyon dolar iken; 

2012 yılında 337 milyon dolara ulaşmış ve 2015 yılında 456 milyon dolar ile zirve yapmıştır. 

2008-2016 yılları arasında EAGÜ’lere yapılan resmi kalkınma yardımı ise 2.1 milyar dolara 

ulaşmıştır. Türkiye’nin yıllardır Afganistan’a yönelik yürüttüğü barış çalışmaları ve 2011 

yılından bu yana Somali’ye yönelik sürdürdüğü kalkınma faaliyetlerindeki yükseliş EAGÜ’lere 

yapılan yardımın artışını açıklayabilir. Bu performansla Türkiye, 2011 yılında Birleşmiş 

Milletler’in En Az Gelişmiş Ülkeler 4. Konferansı’nda vermiş olduğu 200 milyon dolarlık 

taahhüdü yerine getirmiştir.  

Tablo 5: Türkiye’nin EAGÜ Yardımları (2008-2016, Milyon Dolar) 

Yıllar RKY Miktarı 

2008 171,7 

2009 108,2 

2010 156,6 

2011 279,8 

2012 337,3 

2013 286,3 

2014 209,9 

2015 456 

2016 153,3 

Toplam 2159,1 

Kaynak: Türkiye Kalkınma Yardımları Raporları (2008-2016) 

Türkiye’nin kalkınma işbirliğine ayırdığı kaynağın artışı, ulaştığı ülke ve coğrafyaların 

kapsamını da genişletmiş ve hedef coğrafyalarda bir dönüşüm yaşanmıştır. Bölgesindeki ve 

değişik coğrafyalardaki belli konularda yapıcı rol üstlenme gayreti, yoksulluğun giderilmesini 

ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen küresel çabalara katkıda bulunma konusundaki 

kararlılığı da hedef coğrafyaların genişlemesini sağlamıştır. 2002 yılında Afrika Birliği’ne 

“gözlemci”  statüsüne kabul edilmesinin ardından, 2005 yılında Türkiye’de “Afrika Yılı” ilan 

edilmiş ve aynı yıl TİKA Afrika’daki ilk ofisini Etiyopya’da açmıştır. Bu ofisin açılışını, Sudan 

ve Senegal’deki TİKA ofisleri izlemiştir. Bu açılım, bölgesel RKY miktarlarına da 

yansımaktadır. 
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2016 yıllarında en çok kaynak 5.9 milyar dolar ile Ortadoğu ve 191 milyar dolar ile Güney 

ve Orta Asya bölgelerine ayrılmıştır. Bu bölgeleri, 190 milyar dolar ile Avrupa ve 143 milyar 

dolar ile Afrika bölgesi izlemiştir. 2017 yılı öncül verilerine göre de Türkiye’nin RKY’si en 

çok Ortadoğu bölgesinde yoğunlaşmıştır.     

Tablo 6: İki Taraflı Resmi Kalkınma Yardımlarının Bölgesel Dağılımı  (Net Harcama, 

2015-2016, Milyon ABD Doları) 

Bölgeler 2015 2016 

Avrupa 222,9 190,4 

Amerika 19,0 6,5 

Afrika 183,4 -306,268 

Okyanusya 0,2 0,5 

Orta Doğu 2.988,4 5.943,2 

Uzak Doğu 6,1 13,4 

Güney ve Orta Asya 256,6 191,5 

Bölgelere Dağıtılamayan 0,0 198,1 

Asya Bölgesel 169,3 0,1 

Toplam 3.845,9 6.237,5 

Kaynak: Türkiye Kalkınma Yardımı Raporları (2015-2016) 

Türkiye, 2016 yılında 5.8 milyar dolar ile en çok Suriye’ye yardım yapmış olup, bu durum 

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin misafir edilmesi için harcanan kaynağın büyüklüğünü 

göstermektedir. Türkiye’nin kalkınma işbirliğinde öne çıkan bir diğer ülke Somali’dir. En üst 

düzeyde siyasi destekle başlatılan kampanyalar neticesinde, TİKA koordinasyonunda, kamu 

kurumları ve sivil toplum kuruluşları Somali’ye önemli miktarda yardım sağlanmıştır. 2016 

yılında bu yardımlar devam etmiştir ve Somali 59 milyar dolar ile Türkiye’nin en fazla yardım 

yaptığı ikinci ülke olmuştur. Türkiye, yaptığı yardımlarla doğrudan Somali’ye katkı 

sağlamasıyla birlikte uluslararası toplumun dikkatini bu ülkenin sorunlarına çekerek dolaylı 

olarak pozitif katkı da sunmuştur. Somali tecrübesi dolayısıyla uluslararası toplum Türkiye’nin 

yaklaşımının etkin bir yöntem olabileceği ve incelenmesi gerektiğini çeşitli platformlarda 

68 2016 yılında Afrika Bölgesine 143,82 Milyon Dolar hibe şeklinde yardım yapılmıştır. OECD-DAC kuralları gereği

raporlama yaparken ülkelere sağlanan tavizli kredilerin geri ödemelerinin o yılki toplam miktardan çıkarılması gerekmektedir. 

Mısır ve Tunus Afrika bölgesinde raporlandığından bu ülkelerin geri ödediği 450 milyon dolar çıkarılarak net rakam 

yazılmıştır. 
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belirtmiştir.69 Türkiye’nin en çok yardım yaptığı diğer ülkeler, Filistin, Afganistan, Bosna-

Hersek, Kırgızistan, Makedonya, Kazakistan, Azerbaycan ve Nijerdir. 

Tablo 7: Türkiye İki Taraflı Resmi Kalkınma Yardımlarından Faydalanan İlk 10 Ülke 

(2016, Milyon ABD Doları) 

 Ülkeler RKY Miktarı 

1 Suriye 5.851,23 

2 Somali 59,63 

3 Filistin  43,12 

4 Afganistan 32,69 

5 Bosna-Hersek 30,29 

6 Kırgızistan 25,39 

7 Makedonya 18,96 

8 Kazakistan 18,96 

9 Azerbaycan 14,24 

10 Nijer 11,91 

Kaynak: 2016 Yılı Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu 

Kategorik olarak bakıldığında 2016 yılında en çok yardım yapılan alanın acil ve insani 

yardım olduğu görülmektedir. Bunun dışında, 2016 yılı itibariyle Türkiye’nin resmi kalkınma 

yardımlarının önemli bir bölümünü proje/program yardımı ve teknik işbirliği oluşturmaktadır. 

Öğrenci burslarının da yardımlar içindeki payının yadsınamayacağı görülmektedir. Sektörel 

olarak bakıldığında, son yıllarda en çok kaynak sosyal altyapıların geliştirilmesine (yüzde 65,4) 

aktarılırken, bunu ekonomik altyapı ve hizmetler (yüzde 24,3) ve çoklu çakışan (yüzde 7,1) ve 

üretim sektörleri (yüzde 3,2) takip etmiştir. Sosyal altyapı ve hizmetler içinde de en büyük pay 

yüzde 31,8 ile eğitim sektörüne ayrılırken, diğer sosyal altyapı ve hizmetlere yüzde 14,2, idari 

ve sivil altyapılara yüzde 10,3 ve sağlık sektörüne yüzde 8,7 kaynak ayrılmıştır. 

  

                                                           
69 Örnek için bakınız: Ending famine in Somalia, the Turkish way, Afyare Abdi Elmi, 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/03/famine-somalia-turkish-170319101255256.html (Erişim tarihi: 21 Ocak 

2018) 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/03/famine-somalia-turkish-170319101255256.html
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Tablo 8: İki Taraflı Kalkınma Yardımlarının Kategorilere Göre Dağılımı (2015-2016, 

Milyon ABD Doları) 

Kategoriler 2016 

Acil ve İnsani Yardımlar 5.865,8 

Tavizli Kredi -450,070 

Proje/Program Yardımları 400,5 

Teknik İşbirliği 153,7 

Yönetim Giderleri 118,8 

Öğrenci Yardımları 97,5 

Sığınmacılara Yapılan Yardımlar 42,6 

Kalkınma Amaçlı Gıda Yardımı 4,9 

Ulusal STK'lara Destek 2,9 

Kalkınma Yardımları Tanıtımı 0,8 

TOPLAM (Milyon USD) 6.237,5 

Kaynak: 2016 Yılı Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu 

Türkiye, kalkınma işbirliğini ağırlıklı olarak ikili işbirliği aracılığıyla yürütmektedir. 

Türkiye’nin, 1990’lı yıllardan itibaren uluslararası örgütlerle işbirliği içerisinde kalkınma 

işbirliği faaliyetleri yürütmektedir. Türkiye’nin 2000 yılından önceki kalkınma işbirliği 

faaliyetlerinin yüzde 40’ı çok taraflı işbirliği, kalanı ise ikili işbirliği kapsamında 

gerçekleştirilmiş, söz konusu dönemde, kalkınma işbirliğinde bölgesel kalkınma bankalarıyla 

birlikte hareket edilmiştir. Türkiye’nin yardım edilen ülkelerde tecrübe kazanması ve küresel 

bir aktör olarak öneminin artması neticesinde çok taraflı işbirliği çerçevesinde aktarılan 

kaynağın Türkiye’nin toplam dış yardımları içerisindeki payı yıllar içerisinde önemli ölçüde 

azalmıştır. Özellikle 2002 yılı sonrasında dramatik bir azalma gösteren çok taraflı RKY’nin, 

2016 yılında toplam içerisindeki payı yüzde 3,9 seviyesine gerilemiştir.  

70 2012 yılında Mısır’a 1 Milyar Dolar ve Tunus’a 200 Milyon Dolar tutarında tavizli kredi verilmesi kararlaştırılmıştır. Mısır’a 

kredinin ilk dilimi olan 500 milyon dolar 2012 yılında, ikinci dilimi de 2013 yılında Mısır’a ulaştırılmıştır. Tunus’a ise 200 

milyon dolarlık kredi 2014 yılında ulaştırılmıştır. 2016 yılında Mısır 400.000.000 ABD Doları ve Tunus 50.000.000 ABD 

Doları geri ödeme yapmıştır.  
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Şekil 12: Türkiye RKY’nin İki Taraflı ve Çok Taraflı Dağılımı (1990-2016, Yüzde) 

Kaynak: OECD STAT 

2007 yılında Kalkınma Yardımı Komitesi, gelişmekte olan ülkelere transfer edilen 

kaynağın büyüklüğünü ölçmek için Ülke Bazında Programlanabilir Yardım (Country 

Pragrammable Aid-CPA) adında yeni bir konsept geliştirmiştir.71 Bu kavramın temel amacı, 

kaynakların yüzde kaçının alıcı ülkelere doğrudan transfer edildiğini ölçmektir. CPA, RKY 

miktarından insani yardım, sığınmacılara yapılan yardımlar ve yönetim giderleri gibi 

kalemlerin çıkarılması ile bulunmaktadır. Kalan kısım, doğrudan alıcı olan ülkelere akan 

kaynak olarak yorumlanmaktadır.  

CPA açısından bakıldığında da, Türkiye’nin kalkınma işbirliği alanındaki gayreti daha 

açık anlaşılabilir. 2011 yılına kadar, RKY’nin büyük bir kısmı CPA olarak 

raporlanabilmektedir. 2011 yılı itibariyle artan insani yardımlardan dolayı CPA miktarının 

azaldığı görülmektedir. 2014 yılında, CPA, RKY’nin üçte birini oluşturmaktayken, 2016 yılına 

bakıldığında bu oranın azaldığı görülmektedir. Bunu şöyle yorumlamak mümkündür: Artan 

insani yardımların yanında Türkiye, uyguladığı proaktif dış politikayla uyumlu olarak insani 

yardımlarla beraber kalkınma işbirliklerini de devam ettirme gayreti içindedir. Bunu donörlerin 

ulaştığı alıcı ülke sayısına bakarak da söylemek mümkündür. 2014 yılında Japonya 141 alıcı 

ülkeye ulaşmışken, ABD 132 ve Türkiye 125 alıcı ülkeye ulaşmış durumdadır.   

                                                           
71 http://www.oecd.org/dac/aid-architecture/45564447.pdf (Erişim Tarihi: 21 Ocak 2018) 
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Bu durum iki önemli noktaya vurgu yapmaktadır. Birincisi, her ne kadar Türkiye Suriyeli 

misafirler sebebiyle oluşan ihtiyaca başarılı bir şekilde karşılık verse de, aynı zamanda 

işbirliğinde bulunduğu ülke sayısını da artırmaktadır. İkincisi, Türkiye’nin kalkınma işbirliğine 

yönelik kurumları da bu dinamik sürece ayak uydurmaktadır. Örneğin, Dışişleri Bakanlığı 

yurtdışı misyon sayısını her geçen yıl artırmaktadır ve Türkiye’nin benimsediği aktif dış 

politika uyarınca stratejik öneme sahip ülkelerde elçilikler açmaya devam etmektedir. 

TİKA’nın hâlihazırda 58 ülkede 60 program koordinasyon ofisi bulunmaktadır. TİKA, 

Türkiye’nin kalkınma alanındaki tecrübesini paylaşmak üzere Afrika’dan Latin Amerika’ya 

tüm coğrafyalarda muadil kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Toplulukları Başkanlığı her yıl çeşitli ülkelerden öğrencilere burs imkânı sağlamakta, Maarif 

Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlar çeşitli ülkelerde kurumsallaşma sağlayarak 

kalkınma işbirliğine önemli katkılar sağlamaktadır.     

Resmi kalkınma yardımları Türkiye’nin proaktif dış politikasının en önemli parçasıdır. 

Bu anlamda,  kalkınma işbirliğinden, komşu bölgelerinde daha huzurlu ve istikrarlı bir ortam 

oluşturulmasına katkı sağlaması, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlaması beklenmektedir. Diğer bir deyişle, kalkınma yardımları diğer ülkelerle işbirliğinin 

güçlendirilmesi için önemli bir araç olarak görülmektedir. Türkiye, uygulamakta olduğu talep 

odaklı yaklaşım ile ihtiyaç duyulan ülkelerde süregelen sorunların üzerine gitmeyi 

hedeflemektedir. Her ülkenin koşulları ve imkânları ayrı ayrı ele alınmakta ve karar verme 

sürecinde alıcı ülkelerin ulusal kalkınma stratejileriyle uyumlu olarak hareket edilmektedir. 

Türkiye’nin TİKA aracılığıyla uyguladığı kalkınma işbirliğinin karşılaştırmalı üstünlüğü hiç 

şüphesiz benimsediği bütüncül yaklaşımdır.72 Bu yaklaşımla Türkiye, ihtiyaç duyulan her 

alandaki gereksinimleri sahip olduğu minimum maliyet avantajını kullanarak karşılamaktadır. 

Bu anlamda, ihtiyaç duyulan her bölge ve coğrafyada sahip olduğu tecrübe, maddi ve beşeri 

kapasitesi ile projeler uygulayabilmektedir. Kalkınma yardımlarını çoğunlukla hibe şeklinde 

tahsis eden Türkiye, uluslararası toplum tarafından kabul edilmiş ilkeleri de benimsemekte ve 

bu prensipler ışığında projelerini geliştirmektedir. TİKA koordinasyonunda, proje uygulanacak 

sektörlerde ihtiyaç duyulan beşeriyi kapasiteyi, ilgili bakanlıklardan uzmanlar 

görevlendirilerek hem projenin etkin bir şekilde yürümesi sağlanmakta hem de iş görme 

maliyeti ciddi oranda azaltılmaktadır.     

72 Çam, Serdar, Put Human Back in Humanitarian Aid, http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/put-human-back-in-

humanitarian-aid.html 
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Dış yardımlar, ülkelerin dış politika unsurlarını da belirlemektedir. Bu kapsamda, Türkiye 

ortak tarih ve kültür mirasına sahip olduğu coğrafyalarda başlatmış olduğu kalkınma yardımı 

sürecini, başta doğal felaketlerin yaşandığı ülkeler olmak üzere diğer coğrafyalarda da 

uygulamaya koymuştur. Bu anlamda, ortak din, dil ve kültür bir avantaj olarak görülmesinin 

yanında çeşitli din ve etnik yapılara da teknik yardımlar yapmaktadır. Osmanlı bakiyesi bir ülke 

olarak sadece barış, huzur ve istikrar temelli bir politika izlemektedir. Batılı ülkelerin yapmış 

olduğu eski koloni ülkelerine ya da enerji hatlarına ve stratejik öneme sahip ülkelere 

yoğunlaşmamaktadır. Bunun yanında, bu kalkınma yardımı aracının uluslararası arenada bir 

güç olduğunu ifade etme duygusunun da ağır bastığı ihmal edilmemesi gereken bir unsur olarak 

öne çıkmaktadır. TİKA aracılığıyla Türkiye, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda gündem 

oluşturmak ve tanınırlık sağlamak amacıyla Vanuatu ve Kiribati gibi uzak coğrafyalardaki 

ülkelerde dahi projeler hayata geçirmiştir. BM güvenlik konseyi üyeliği bu çalışmaların 

sonucunda gerçekleşmiştir.  

Hiç şüphesiz, Türkiye’nin bu kadar geniş bir coğrafyada sömürüden uzak olarak barışa, 

huzura ve insanlığa hizmet etmek istemesinin arkasında, dünyanın mevcut sistemini değiştirme 

arzusu yatmaktadır. Bu anlamda dünya beşten büyüktür algısının BM üyesi ülkelerde kabul 

görmesi gerçek anlamda yeni bir dünya düzeninin oluşması umutlarını canlı tutmaktadır.  

Afrika’da fiilen bağımsızlık kazanan ülkeler, iş yapma pratiği, olaylara bakış ve algılama 

yöntemi ve Batılı ülkelerle kurdukları ilişki bakımından hala sömürü dönemi zihniyetinin 

izlerini taşımaya devam etmektedir. Bu bakımdan öncelikli olarak bu coğrafyalarda zihniyet 

dönüşümünün sağlanmasına yönelik adımların atılması gerekli görülmektedir.  

5.2. Türkiye’nin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Alanındaki Kurumsal Yapısı 

Türkiye’nin 1980’li yıllardaki ilk programlı kalkınma işbirliği faaliyetlerinin tasarımı ve 

koordinasyonu görevi o dönemdeki adıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı 

tarafından yürütülmüş, Kalkınma Bankası ise projelerin yürütülmesinden sorumlu kuruluş 

olarak belirlenmiştir. Bölgesinde 1990’ların başında Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını 

kazanması, Türkiye’nin daha aktif bir donör olmasını da beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede 

kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılarak 1992 yılında çıkarılan 480 sayılı KHK ile 

öncelikli amacı Türkiye tarafından Türk Cumhuriyetlerinde gerçekleştirilecek kalkınma 

işbirliği faaliyetlerini koordine etmek olan TİKA kurulmuştur.  
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TİKA’nın kurumsal yapısında, kuruluşundan bu yana çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir teknik yardım kuruluşu olarak kurulan TİKA, 1999 yılında 

Başbakanlığa bağlı özel bütçeli bir kamu tüzel kişiliğine dönüştürülmüştür. TİKA’nın görev ve 

çalışma esasları 12 Mayıs 2001 tarihli ve 24400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4668 sayılı 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da 

yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede, öncelikle Türk dilinin konuşulduğu ülkelerle işbirliğini 

geliştirmek suretiyle söz konusu ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak 

faaliyetlerin yürütülmesi TİKA’nın temel sorumluluğu olarak belirlenmiştir. Son olarak, 24 

Ekim 2011 tarihinde kabul edilen 656 sayılı KHK ile teknik işbirliği ve koordinasyon sürecinin 

etkinliğinin artırılması amacıyla TİKA yeniden yapılandırılmıştır. Yeniden yapılandırma 

kapsamında TİKA’nın adı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı olarak 

değiştirilmiştir. Yeniden yapılandırma sonrasında TİKA’ya tevdi edilen görevler şunlardır:73  

a) İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik,

sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri karşılıklı kalkınmaya da katkıda bulunacak 

şekilde projeler ve faaliyetler temelinde geliştirmek, söz konusu ülke ve toplulukların kalkınma 

hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği program ve projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, 

bununla ilgili gerekli düzenlemeleri ve takibi yapmak ve bunların uygulanmasında 

koordinasyonu sağlamak. 

b) İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve toplulukların iktisadi gelişim sürecinde

ihtiyaç duyacakları ekonomik altyapı araçlarını ve destek programlarını hazırlamak, ekonomik 

büyüme, yatırım ortamının hazırlanması ve geliştirilmesi, işsizliğin ve yoksulluğun azaltılması, 

eğitim seviyesinin yükseltilmesi, iyi yönetişim, kadın ve ailenin toplumsal yaşamda ve 

kalkınmadaki rolü, bilgi teknolojileri transferi, çevre ve doğal kaynakların yönetimi, enerji, 

altyapı, sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda katkı temin etmek, bu ülkelere kurumsal, insan 

kaynakları ve benzeri alanlarda kapasite geliştirme destekleri sağlamak. 

c) Gerektiğinde yabancı ülke ve topluluklara yapılacak insani yardım ve teknik

desteklerin koordinasyonunu sağlamak. 

73 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102-1.htm 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102-1.htm
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ç) Kalkınma alanında ulusal ve yararlanıcı ülkelerin kamu kurumları, üniversiteleri, sivil 

toplum ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği halinde program, proje ve faaliyetler 

gerçekleştirmek ve gerektiğinde uzman desteği sağlamak. 

d) İşbirliği yapılması hedeflenen ülke ve topluluklarda kamu yönetimi, hukuk, eğitim, 

kültür ve diğer sosyal alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla proje ve programlar 

hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak, bu ülke ve topluluklardan eğitim ve staj amacıyla 

Türkiye’ye gönderilecek kamu görevlileri ve diğer kişilere burs ve benzeri destek sağlamak. 

e) Yurtdışında kültürel işbirliği programları yürütmek ve gerektiğinde Türk kültürüyle 

ilgili faaliyet gösteren merkezlerle işbirliği yapmak. 

f) Kalkınma yardımları ve ülkemizin dış yardımlarıyla ilgili uygulama ve teknik 

koordinasyon ile takibi sağlamak, envanter hazırlamak ve raporlar yayınlamak. 

g) Yurtdışında bulunan ortak tarihi, kültürel ve toplumsal mirasın ve değerlerin 

korunmasına, toplumlar arası önyargıların giderilmesine ve medeniyetler arası diyaloğun 

güçlendirilmesine yönelik sosyal ve kültürel proje ve çalışmaları uygulamak. 

ğ) Görev alanıyla ilgili olarak uluslararası işbirliğine ilişkin çalışmalarda yer almak ve 

koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleriyle 

ortaklaşa projeler yürütmek. 

h) İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülkelerin yanı sıra, özellikle tarihi, coğrafi, sosyal 

ve kültürel bağlarımızın bulunduğu ülkelere, ilgili ülkenin kalkınmışlık düzeyine bakılmaksızın, 

teknik katkı ve destekte bulunmak ve ortak projelere açık olan tüm ülkelerden gelecek talepleri 

değerlendirmek. 

ı) Başkanlığın faaliyetleri kapsamında programa alınacak ülke ve topluluklara yönelik 

işbirliği ve yardım projeleri hakkında Danışma Kuruluna bilgi vermek.   

Türkiye, son dönemde kalkınma işbirliğinde akrabalık bağı olduğu ülkelerin dışındaki 

coğrafyalarda da aktif olmaya başlamıştır. TİKA, 1990’lı ve 2000’li yıllarda ağırlıklı olarak 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kurulan Türk Cumhuriyetleri’nin iktisadi ve sosyal 

kalkınmasına katkı sunmak amacıyla faaliyetler yürütmüştür. Ekonomik olarak güçlenen ve 

küresel ekonomik bütünleşme düzeyi artan Türkiye, 2000’li yılların başından itibaren kalkınma 

işbirliğinde tüm dünyayı kapsayan bir bakış açısıyla hareket etmeye başlamıştır. Ofis sayısı 

artmış ve işbirliği yapılan ülke sayısı da bu artışla beraber genişlemiştir.  
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Odaklanılan coğrafya genişlese de, bulunduğu coğrafyadaki iktisadi kalkınmayı, huzur 

ve istikrarı sağlamak Türkiye’nin kalkınma işbirliğinin merkezinde yer almaya devam 

etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin huzur ve istikrarı için bölgesinde barışın ve refah 

artışının sağlanması kritik bir önem taşımaktadır. 

TİKA’nın değişen teşkilat yapısı, kalkınma işbirliğinde daha geniş bir coğrafyayı 

hedeflemenin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. TİKA, diğer birçok ülkenin kalkınma işbirliği 

kuruluşlarından farklı olarak Dışişleri Bakanlığı’na bağlı değildir. Bu çerçevede TİKA, 

Başbakanlığa bağlı ve bir Başbakan Yardımcısının sorumluluğunda faaliyetlerini 

sürdürmektedir. TİKA’nın bir başkan, üç başkan yardımcısı ve başkan yardımcılarına bağlı 

olarak çalışan daire başkanlıkları ve koordinasyon ofisleri bulunmaktadır. TİKA’nın 656 sayılı 

KHK kapsamındaki mevcut yapısındaki daire başkanlıkları aşağıda yer almaktadır: 

• Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanlığı

• Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığı

• Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanlığı

• Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanlığı

• Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanlığı

• İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

• Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

• Hukuk Müşavirliği

Söz konusu daire başkanlıklarına ek olarak TİKA’nın Myanmar’dan Meksika’ya, Güney 

Afrika’dan’dan Filipinler’e 58 ülkede 60 program koordinasyon ofisi mevcuttur.   

Türkiye’de kalkınma işbirliğinde katılımcı proje anlayışı benimsenmektedir. Bu 

çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarının ve gönüllü kuruluşların kalkınma işbirliği 

faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamak üzere TİKA bünyesinde “Koordinasyon Kurulu” 

oluşturulmuş, 2011 yılında çıkarılan KHK ile söz konusu kurul TİKA Danışma Kurulu’na 

dönüştürülmüştür. Danışma Kurulu’na TİKA’nın bağlı olduğu Bakan başkanlık etmektedir. 

Bakanın belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri Danışma Kurulu üyeleri 

arasında yer almakta, Bakan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kurul’un doğal üyeleri 
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konumundadır. Kurul’un görevi, TİKA’nın faaliyetlerinin kapsamını, ilke ve önceliklerini 

belirlemeye ve söz konusu faaliyetlerin genel siyaset ve dış politika hedefleriyle uyumunu 

sağlamaya yönelik tavsiye niteliğinde kararlar almaktır. Danışma Kurulu’na ek olarak, TİKA 

Başkanlığı diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör 

temsilcileri ile ilgili uzmanların katılımıyla çalışma grupları da oluşturabilmektedir. Danışma 

kurulunda alınan kararlar ve hükümetimizin dış politika hedefleri doğrultusunda Dışişleri 

Bakanlığı ile koordinasyon içinde bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. Ayrıca, TİKA, program koordinasyon ofislerinde istihdam ettiği 

koordinatörlerle “koordinatörler buluşması” adlı toplantılar düzenleyerek istişarelerde 

bulunmaktadır.     

Türkiye’nin kalkınma işbirliği faaliyetlerinin çoğunluğu, projelerin niteliğiyle uyumlu 

ihtisasa sahip farklı devlet kurumları işbirliğinde TİKA koordinasyonuyla 

gerçekleştirilmektedir. Diğer bir deyişle TİKA, faaliyetlerinde, uzmanlık alanlarına bağlı olarak 

farklı kamu kurumlarıyla birlikte çalışmalar yürütmektedir. TİKA’nın birlikte çalıştığı ihtisas 

kuruluşlarına; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı, Emniyet 

Genel Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı örnek olarak verilebilir. Özellikle 

Suriyelilere yönelik yardım sağlanması ve yurtdışında oluşabilecek acil durumlara anında 

destek verilmesi yönünde AFAD ile yakın bir işbirliği yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ilaç, 

tıbbi malzeme, doktor, sağlık personeli ve teknik eleman desteğinin yanı sıra TİKA ile 

işbirliğinde hastaneler kurarak personel istihdam etmektedir.  

Kültür Bakanlığı, çeşitli coğrafyalardaki ortak tarihimizin korunması, yeniden ihya 

edilmesi anlamında önemli bir konuma sahiptir. TİKA ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle 

dünyanın birçok ülkesinde ortak tarihimizin ihyasına dair çeşitli projeler yapılmaktadır. 

Yurtdışındaki Kültürel Mirasın Sürdürülebilir Korunması Strateji Planı74 çerçevesinde tarihi 

mirasımızın yanında dünya mirasının da korunmasına yönelik önemli projeler 

gerçekleştirmektedir.  

Milli Eğitim Bakanlığı da yurtdışındaki okulları ve uyguladığı çeşitli eğitim projeleriyle 

Türkiye’nin eğitim alanındaki tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılmasında aktif bir rol 

üstlenmektedir.  

                                                           
74 Yurtdışındaki Kültürel Mirasın Sürdürülebilir Korunması Strateji Planı 2014-2018, Ankara, 2013. 
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Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de eğitim alması ve kariyer planlaması 

yapabilmesine yönelik olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) her yıl 

binlerce öğrenciye çeşitli burslar sağlamaktadır. YTB’nin sağladığı burslar “Türkiye Bursları” 

olarak bir marka değer yaratmıştır. Bunun yanında YTB, gerek yurtdışında yaşayan Türk 

vatandaşlarıyla gerekse kardeş topluluklarla ilişkileri güçlendirmekte, ekonomik, sosyal ve 

kültürel olarak daha yakın ilişkilerin tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. 

Türkiye Maarif Vakfı, yurtdışında eğitim alanında gösterdiği gayretleriyle bu alanda 

kalkınma işbirliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu anlamda Maarif Vakfı, kültür ve 

medeniyet etkileşimini ‘ortak iyi’'ye ulaştıracak bir yol olarak gören Türkiye'nin uluslararası 

eğitimde dünyaya açılan kapısı olarak hizmet vermektedir. Kâr amacı gütmeyen ve kamu 

yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı, her ülkede okul öncesinden 

yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek gayesine sahiptir.  

Hazine Müsteşarlığı, teknik işbirliği bazında Türkiye’nin kamu borç ve nakit yönetimi 

uygulamaları konusunda tecrübelerini alıcı ülkelerle paylaşmaktadır. Ayrıca resmi kalkınma 

yardımı olarak raporlanan vade ve faiz oranları itibarıyla tavizli krediler Hazine Müsteşarlığı 

tarafından verilmektedir. Bunun yanında DAC ülkelerince yeni geliştirilen özel sektör 

enstrümanları gibi araçların Türkiye için uygulanması ve uyarlanmasında yeterli tecrübeye 

sahiptir.  

Öte yandan TÜRK EXİMBANK alıcı ülkelere yönelik krediler sağlamaktadır. Her ne 

kadar EXİMBANK’ın sunduğu krediler belli şartları sağlamadığından resmi kalkınma yardımı 

olarak raporlanmasa da, diğer resmi akımların içinde takip edilmektedir. Kızılay kriz 

bölgelerine yaptığı acil ve insani yardımların yanı sıra bu bölgelerde okul ve hastane gibi sosyal 

hizmetler sunmaktadır. Yunus Emre Enstütüsü, çeşitli ülkelerdeki ofisleri aracılığıyla gerek 

Türkçe’nin gerek Türk kültürünün dünyada yayılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Diyanet Vakfı da değişik ülkelerde göstermiş olduğu faaliyetler ile Türkiye’nin kalkınma 

işbirliklerine önemli katkılar sağlamaktadır.  

Türkiye’nin uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinde STK’lar her geçen gün daha da 

aktif bir rol üstlenmektedir. TİKA, Türkiye’nin yükselen bir donör olarak, kalkınma işbirliği 

alanındaki görünürlüğünü artırmak amacıyla, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve STK’ların 

kalkınma işbirliğinde daha aktif birer aktör olmasını teşvik etmektedir. Bu çerçevede, 

STK’ların kapasitesini geliştirmek ve işbirliğini artırmak amacıyla kurum bünyesinde STK 
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işbirliği koordinatörlüğü kurulmuştur. TİKA’ya yapılan raporlamalar temel alındığında, 

ülkemizin son yıllarda önemli başarılar gösterdiği dış yardım faaliyetlerinde STK’ların da 

önemli ölçüde payının olduğu görülmektedir. Her yıl artarak devam eden toplam kalkınma 

yardımlarımız içinde STK’ların katkıları da benzer bir eğilimle artmaktadır. Bu kapsamda, 

Türkiye’nin STK yardımları 2016 yılında 655,17 milyon dolara ulaşmıştır. 2015 yılına kıyasla 

STK yardımları 2016 yılında yüzde 38’lik bir artış göstermiştir. Geçen yıllara benzer şekilde 

Türkiye’nin STK yardımlarının en önemli parçasını Suriyeli misafirlere yapılan yardımlar 

oluşturmaktadır. 2016 yılında 429 milyon Dolar Acil ve İnsani Yardım yapılmıştır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarınınn gerçekleşmesinde önemli bir kategori olan Sosyal 

Altyapılar ve Hizmetler sektöründe 136,20 milyon dolar yardım yapılmıştır. Bu anlamda, Türk 

STK’ları eğitime 36 milyon, sağlık sektörüne 12,9 milyon, Su ve Su Hijyenine 16 milyon ve 

Diğer Sosyal Altyapı ve Hizmetler Sektörüne 66 milyon dolarlık katkıda bulunmuşlardır. 2016 

yılında Türkiye’deki STK’lar, kriz bölgelerinde oluşan acil ihtiyaçlara cevap vermenin yanı sıra 

ülkelerin uzun vadeli kalkınma süreçlerine de katkı vermeye devam etmiştir. 

Türkiye’de STK’lar, TİKA’nın koordinasyonunda projeler yürütebildikleri gibi bireysel 

faaliyetlerde de bulunabilmektedir. Öte yandan, uluslararası kalkınma işbirliği alanında faaliyet 

gösteren STK’lar düşük gelirli bir ülkede gerçekleştirmek üzere tasarladıkları faaliyetlere 

TİKA’dan da destek alabilmekte ve bu kapsamda TİKA söz konusu projeye destek olmak 

amacıyla projede kullanılacak mal ve hizmetlerin satın alımını STK’lar adına 

gerçekleştirebilmektedir. TİKA’nın 58 ülkedeki program koordinasyon ofisleri, STK’ların 

sahada karşılaştıkları sorunların giderilmesinde lojistik ve bürokratik destek de vermektedir. 

STK’lar yurtdışında yapmış oldukları faaliyetleri her yıl düzenli olarak TİKA’ya 

raporlamaktadır. Bu sayede, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelere yapmış olduğu toplam 

yardımlar kolaylıkla izlenebilmekte ve kaynak akışının daha etkin olması için hızlı politikalar 

üretilebilmesi mümkün olmaktadır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının kabul edilmesiyle birlikte kalkınma işbirliği 

gündemi hareketlilik kazanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin sorunlarının yanı sıra, gelişmiş 

ülkeleri de etkileyen yeni sorunların ortaya çıkması, daha yaşanılabilir bir dünya için küresel 

ortaklıklığın sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu anlamda, kalkınma işbirliğindeki her bir 

partnerin tecrübesi, yaklaşımı ve metodolojisi insanlığın önündeki sorunları gidermede bir fırsat 

olarak görünmektedir. Mülteci problemi, çevresel sorunlar ve özel sektörün kalkınma sürecine 

dâhil edilmesi gibi meselelerin kalkınma gündeminin merkezinde yer aldığı bir süreçte 

kalkınma işbirliğindeki her bir partnerin sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir.  

Yükselen bir donör olarak Türkiye’nin de kalkınma işbirliğinde ortaya çıkan yeni 

durumlara katkı sağlaması, küresel ortaklık prensibinin yüklediği bir sorumluluktur. Bu 

bağlamda, Türkiye’nin elinde bulundurduğu göreceli üstün tarafların ve daha etkin ve kaliteli 

sonuçlara ulaşabilmesi için atılması gereken adımların doğru analiz edilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Bu adımlar aşağıdaki başlıklarda incelenecektir: 

Yardım Modelinin Değerlendirilmesi: Türkiye kalkınma işbirliğinde talep odaklı bir 

yaklaşım benimsemektedir. Belli bir ülke ya da sektöre özgü kapsamlı projelerden ziyade 

uygulanmakta olan vaka bazlı projelerin, insanların gerçek ihtiyacına cevap verdiği 

düşünülmektedir. TİKA başta olmak üzere kalkınma işbirliğinde bulunan tüm kurumlar, 

projeleri ağırlıklı olarak ihtiyaç sahibi ülkelerden gelen talepleri karşılamaya yönelik olarak 

uygulanmaktadır. Talep odaklı yaklaşım, projelerin daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağladığı 

için, alıcı ülkelerdeki yerel halkın ve idarecilerin gözünde TİKA’nın olumlu bir imaj 

oluşmasına katkı sağlamaktadır. Talep odaklı modelin bir başka getirisi, proje taleplerine 

yönelik geniş bir portföyde hareket edebilme yeteneği ve esneklik sağlamasıdır. TİKA 

hâlihazırdaki iş yapma modeliyle çok çeşitli alanlarda, farklı büyüklüklerde yardım taleplerine 

hızlıca yanıt verebilmektedir. Ayrıca projelerin uygulanması sürecinde iş görme maliyetlerini 

düşük tutabilmesi TİKA’ya karşılaştırmalı bir üstünlük sağlamaktadır. Burada en göze çarpan 

husus, talep odaklı yaklaşımın, yardım ulaştırılan ülkelerin kalkınma stratejilerinde yer alan 

noktalardaki talepler olarak tanımlanmasıdır. Bu kapsamda yardım ulaştırılırken ülkelerin 

stratejik planları yakından takip edilmektedir. Ayrıca ülkelerden gelen talepler Türkiye’nin 

tecrübeleri dikkate alınarak revize edilmektedir.  
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Türkiye’nin farklı coğrafyalara yayılan olumlu imajı sayesinde faaliyet gösterilen 

ülkelerden gelen taleplerin çeşitliliği ve maliyeti gittikçe artmaktadır. Temel ihtiyaçların 

karşılanmasına mukabil, ekonomik kalkınmanın, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin ve 

istihdamın sağlanabileceği uzun vadeli ve yüksek maliyetli projeler gündeme gelmektedir. 

Uzun vadeli kalkınma projelerine karşılık verebilmek adına, Türkiye’nin esneklik ve hızlı 

karşılık verebilme süresi gibi karşılaştırılabilir üstünlük sağladığı alanları bozmadan kademeli 

olarak strateji temelli yardım modeline geçiş sağlanabilir. Strateji ve program temelli yardım 

modeline geçişte ilk olarak; Türkiye’nin kalkınma yardımlarına bakışının, uzun vadeli 

beklentilerinin ve genel stratejisinin ortaya konulması yerinde olacaktır. Dönüşüm ele alınırken 

özellikle sömürgecilik sonrası bağımsızlığını kazanmış ülkeler gözünde Batılı ülkelere dönük 

yer alan “çıkarcı” imajına düşülmemesi için önlem alınmalıdır. Türkiye’nin savunduğu 

“karşılık beklemeden” yardım yapma ve “karşılıklı fayda” ilkesi dönüşümdeki bu çerçeveye 

dâhil edilmelidir.  

Kalkınma işbirliğinde donör aktörlerin giderek arttığı görülmektedir. Özellikle Güney-

Güney İşbirliği çerçevesinde ülkelerin yardımdan ziyade işbirliği içinde olmasına yapılan 

vurgu, bu alandaki rekabeti artıran önemli bir unsurdur. Dolayısıyla, artan aktörlerin dikkate 

alınması ve strateji belirlenirken Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlük sağladığı alanların göz 

önünde tutulması önem arz etmektedir.  

Yüksek maliyetli projelerin uygulanabilmesi ve partner ülkelerin ihtiyaç duyduğu kaynak 

ihtiyacının karşılanabilmesi adına kredi mekanizmasının daha etkin kullanılması ve 

Türkiye’deki özel sektörün de kalkınma işbirliği sürecine dahil edilmesi önemlidir. Geleneksel 

donörlerin bu alandaki çalışmalarına bakıldığında, özel sektör enstrümanları (PSI) gibi araçlarla 

kalkınma işbirliğinde yeni yaklaşımlar geliştirildiğini görmek mümkündür. Ayrıca dış yardım 

alanında sıklıkla kullanılan Kamu-Özel Ortaklık yöntemi üzerine teknik çalışmaların yapılması 

faydalı olarak görülmektedir. Özel sektörün konumunun daha da güçleneceği yakın gelecekte 

Türkiye’nin de bu yönde adımlar atması faydalı olacaktır. Bu noktada, EXIMBANK 

kredilerinin proje finansmanında devreye sokulması mümkün olabilir. EXİMBANK, daha çok 

ticari amaçlı krediler sağlamaktadır ancak bunların içerisinde kalkınma işbirliği çerçevesine 

uygun projeler de bulunabilmektedir. EXIMBANK’ın bu minvalde sağladığı projeler OECD’de 

‘Diğer Resmi Akımlar’ başlığı altında izlenmektedir. Büyük projelerin finansmanı, 

EXIMBANK kredileriyle bir protokol çerçevesinde işbölümü ve yetki/sorumluluk dağılımı 

yapılarak sağlanabilir.  



66 

Kalkınma işbirliği finansmanında kullanılan araçların çeşitlendirilmesi gerek Türkiye’nin 

kalkınma işbirliği hedefleri gerekse SKA’lara daha fazla katkıda bulunabilmek için önemlidir. 

Bu kapsamda EXIMBANK kredilerinin etkin kullanılması, özel sektör akımlarının kalkınma 

çerçevesine alınarak mobilize edilmesi ve harmanlanmış finansmanın  (blended finance) teknik 

ve hukuki altyapısının oluşturulmasında fayda görülmektedir. Coğrafi olarak düşünüldüğünde 

ise EAGÜ’lere daha çok hibe yoluyla, gelişmekte olan ülkelere ise tavizli krediler, 

harmanlanmış finansman yöntemleri ve EXIMBANK kredileri ile kaynak sağlanmasının yolu 

açılabilir. Nitekim 2016 yılı verilerine bakıldığında toplam yardımların bir parçası olan “Diğer 

Resmi Akımlar”ın payı oldukça düşüktür. Araç çeşitliliği, bu kategorideki miktarın artmasını 

da yanında getirecektir.  

Şekil 13: Türkiye’nin Toplam Kalkınma Yardımının Dağılımı (2016, Milyon ABD Doları) 

Kaynak: 2016 Yılı Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu

İzleme ve değerlendirme, proje yönetim sürecinin en önemli halkasıdır. Özellikle, 

uluslararası işbirliklerinde izleme ve değerlendirmenin yapılması gerek uluslararası 

taahhütlerin amacına ulaşıp ulaşmadığını görmek açısından, gerekse ulusal düzeyde 
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hesapverebilirliği artırmak açısından önem arz etmektedir. Türkiye’nin artan dış yardımına 

mukabil artan talep, etki analizinin ve izleme değerlendirmenin yapılmasını elzem kılmaktadır. 

Son zamanlarda TİKA’nın bu minvalde çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmaların genişletilmesi, 

kurumlar arası kurulacak çalışma grupları tarafından takip edilmesi izleme değerlendirmenin 

daha objektif yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, etki analizlerinin üniversiteler ya da STK’lar 

aracılığıyla yapılmasıyla daha nesnel çıktıların elde edilmesi mümkün olabilecektir.    

Yardım uygulamalarının kurumsallaşması ve markalaşması: Türkiye’de yardım 

faaliyetlerinin kurumsallaşması 1992 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) 

kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Kurulduğu ilk yıllarda Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ve 

sosyal kalkınmalarına yönelik faaliyetler gerçekleştiren TİKA, zamanla çalışma alanlarını 

genişletmiş ve dünyadaki bütün coğrafyalarda faaliyet gösteren bir kurum haline gelmiştir. Acil 

insani yardımlar alanında aynı yönde gelişmeyi AFAD ve Türk Kızılay’ı da yaşamaktadır. 

Kalkınma yardımları sürecine kurumsal olarak son 25 yılda girmiş bir ülke olarak 

Türkiye, bu alanda farklı sektörlerdeki kurumsal yapılanması ve STK’ları ile elde ettiği 

tecrübeler sayesinde daha başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştirmektedir. Farklı kurumlar 

kendi kuruluş kanunları kapsamında faaliyet göstermekle birlikte, ihtiyaç duyulması halinde 

yaptıkları faaliyetlerde birbirlerini desteklemektedirler.  

Türkiye’nin, TİKA aracılığıyla,  kalkınma yardımı alanındaki kurumsallaşması gerek 

yardım yapılan ülkeler, gerekse diğer donör ülkeler tarafından tanınırlık sağlamıştır. Tanınırlık 

Türkiye’ye, işbirliği sürecinde daha etkin bir koordinasyon ve sürekliliği olan projeler yapmak 

suretiyle kalıcı etkiler bırakan bir alan açmıştır. Buna ek olarak, faaliyetlerin tek elden koordine 

edilmesi, yardımlar alanındaki şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırarak uluslararası 

kamuoyunda güven kazanılmıştır. Diğer ülkelerle açık, karşılıklı ihtiyaçları göz önünde tutan, 

karşılık beklemeyen ve eşit seviyede ilişki kuran Türkiye, “Türk Tipi Yardım Modeli” olarak 

literatüre katkı sağlama yönünde ciddi adımlar atmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse 

uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye’nin geliştirdiği bu yaklaşım yakından takip 

edilmektedir. Nitekim mezkûr yardım modeli, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya 

İnsani Zirvesi’nde “yardımların yerelleştirilmesi” başlığı altında kabul görmüş bir model 

niteliği taşır hale gelmiştir. Bu modelin, markalaşma, tanıtım ve halkla ilişkiler uzmanlarının 

desteğiyle, görsel/işitsel medyanın imkânları kullanılarak kamuoyuna anlatılması mühim hale 

gelmiştir.  
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TİKA’nın yanında kalkınma işbirliği alanında ortaya çıkan diğer kurumların da 

Türkiye’nin kalkınma işbirliğinin markalaşması sürecine olumlu katkıları olduğu 

görülmektedir. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın sağladığı “Türkiye 

Bursları” Türkiye’nin bir marka değeri olmuştur. Erişilebilirlik, bilinirlik ve güvenilirlik 

temelinde organize edilen uluslararası öğrenci hareketliliği, Türkiye için önemli bir işlevselliğe 

sahiptir. Özellikle Türkiye’nin kurumlarının yurtdışı ofislerinde istihdam edeceği yerel 

personelin YTB bursiyeri öğrencilerden seçilebilmesinin temini kurumlarımız açısından 

önemlidir. Ayrıca “Türkiye Bursları”ndan yararlanan öğrenciler için Türkiye’de çalışma ve staj 

yapma gibi imkânların geliştirilmesi “Türkiye Bursları”nı daha cazip hale getirecektir. Bu 

anlamda uluslararası öğrenci hareketliliğinin kalkınma planında olması gerekmektedir. 

TİKA ve diğer kurumlar tarafından uygulanan, çeşitli sektörlerdeki eğitim projeleri de 

marka değeri oluşturmak açısından bir fırsat olarak görülebilir. Özellikle, güvenlik personeli 

eğitimleri, polis eğitimleri, medya eğitimleri gibi Türkiye’nin ciddi tecrübe kazandığı alanlarda 

marka değeri oluşturma yönünde çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu aynı zamanda 

kalkınma işbirliğindeki kurum ve aktörlerin koordinasyonun güçlendirilmesini elzem 

kılmaktadır. Kurumlararası güçlü koordinasyon, daha etkin programları tesis ederek, 

markalaşmaya katkı sağlayacaktır.  

Kalkınma yardımlarının önemli bir tamamlayıcısı olan kültürel işbirliği projeleri 

kapsamında Türkiye, ortak tarih ve kültür coğrafyasında birçok ülke ile kültürel varlıklar 

konusunda çok farklı alanda proje ve faaliyetler gerçekleştirmektedir. 2008 tarihli ve 26928 

sayılı Başbakanlık Genelgesi ile “Yurtdışındaki Kültürel Mirasın Korunması” alanında 

düzenleme yapılmış ve bir koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Bu kuruluşun sekreteryası 

olan TİKA, bu alandaki faaliyetlerin beliri bir düzen içinde yapılması amacıyla birçok kurumun 

iştirakini sağlayarak strateji belgesi hazırlamıştır. Bu kapsamda, kültürel işbirliği alanında 

kazanılan bu tecrübelerin uygulanması ve bir marka oluşturulması mümkün gözükmektedir.     

Kalkınma Yardımlarını Raporlama Altyapısının Güçlendirilmesi: 2005/11 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi ve 656 sayılı KHK hükümleri uyarınca TİKA, 2005 yılından bu yana 

Türkiye’nin kalkınma yardımı rakamlarının toplanması ve duyurulması faaliyetlerini 

yürütmektedir. Ayrıca 2018 yılı programına ilişkin 2017/10924 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile tüm kamu kuruluşlarının üçer aylık periyotlarda kalkınma yardımlarını TİKA’ya 

bildirmeleri, TİKA’nın da altışar aylık periyotlarda Türkiye kalkınma yardımı verilerini 
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Kalkınma Bakanlığı’na bildirmesi hüküm altına alınmıştır. Türkiye’nin kalkınma yardımları 

istatistiklerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde toplanması ve işlenmesini teminen 

2008 yılında Envanter Bilgi Formu (EBF) sistemi tüm kamu kurumları ve sivil toplum 

kuruluşları için devreye alınmıştır. 2015 yılına kadar ülkemizin kalkınma yardımları verileri 

EBF sistemi üzerinden toplanmış, işlenmiş ve ilgili tüm paydaşlar ile paylaşılmıştır. İlerleyen 

zaman zarfında sistemin geliştirilmesi ihtiyacının hâsıl olmasıyla birlikte 2016 yılında Faaliyet 

Bilgi Portföyü (FBP) sistemine geçiş yapılmıştır. 2016 yılında kamu kurum/kuruluşları ve sivil 

toplum kuruluşları tarafından 3500 civarı proje ve faaliyetin sisteme girişi yapılmıştır. 2017 

yılında sisteme kayıtlı 702 kullanıcının 120’si sivil toplum kuruluşlarının, 582’si kamu 

kurum/kuruluşlarının yetkililerinden oluşmaktadır. Yaklaşık 400 kamu kuruluşu ve 120 civarı 

sivil toplum kuruluşu sisteme kayıtlı durumdadır. Tüm kurum/kuruluş ve sivil toplum 

kuruluşlarından elde edilen bu veriler Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu adında her yıl 

TİKA tarafından yayımlanmakta ve ayrıca TİKA web sayfasından kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır.  

DAC’a gönüllü raporlama yapan Türkiye, faaliyet temelli raporlama (CRS)’dan ziyade 

kalkınma yardımlarına ilişki toplam rakamları bildirmektedir. Dünyadaki genel trendin faaliyet 

temelli raporlama yönünde olduğu düşünülürse, bu tarzda raporlama yapabilecek teknik ve 

beşeri kapasitenin artırılması önemli görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, raporlama 

altyapısının ilgili kuruluşlar ve uzman akademisyenler desteği ile güçlendirilmesi önemli 

görülmektedir. Ayrıca kalkınma finansmanının istatistiğinin toplanmasında yeni teknolojilerin 

kullanılması da faydalı olabilir. 

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının takibi için kaliteli veri üretme ihtiyacı çeşitli 

platformlarda dile getirilmektedir. Amaçlarından birisi sürdürülebilir kalkınmaya katkı 

sağlamak olan Türkiye’nin, bu alanda sağlamış olduğu katkıları da izlemek adına kaliteli veri 

üretimini temin etmesi elzem görünmektedir. Ayrıca, verilerin TOSSD çatısı altında da 

toplanmaya başladığı durumda kalkınma işbirliğindeki en küçük katkıların bile 

kaydedilmesinin önemi artacaktır. Bu anlamda, uluslararası işbirliğinde bulunan kurumlar 

arasında veri koordinasyonun da etkin bir şekilde sağlanması önemli görünmektedir.   

Türkiye’nin Çok Taraflı Kuruluşlar ile İlişkisi:  Dışişleri Bakanlığı’nın belirttiği üzere 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 68 uluslararası kuruluşla ilişkisi bulunmaktadır. Türkiye bu 

kuruluşların bir kısmında üye ve kurucu üye sıfatı taşırken diğer kısmında da gözlemci, ortak 
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vb. olarak adlandırılmaktadır. Türkiye, bazı uluslararası kuruluşlarda mevcut pozisyonunu 

etkin kullanılırken, bazılarında yeterince etkinlik sağlayamamaktadır. Türk vatandaşlarının 

hangi uluslararası kuruluşlarda, ne sayıda istihdam edildiğine dair düzenli bilgi bulunmamasına 

karşın, hem kamu personeli hem potansiyel kamu çalışanı da olabilecek Türk vatandaşlarının 

uluslararası kuruluşlarda çalışması, bilgi ve yetkinlik edinimi bakımından elzemdir. 

Bu bakımdan, Türkiye’nin başlıca uluslararası kalkınma kuruluşlarındaki etkinliğini 

artırması sağlanmalıdır. Küresel finansal krizin ardından bölgesel kalkınma bankalarının Dünya 

Bankası’na göre kaynak sağlama imkânları göreli olarak artmaktadır. Söz konusu bankalara 

üye olunması, banka politikalarına etki etme ve bankada insan kaynağı bulundurarak bölgeyle 

ilgili insan kaynağı kapasitesi geliştirme imkânları sunmaktadır.  

Diğer çok taraflı mekanizmalar arasında Birleşmiş Milletler bünyesindeki ihtisas 

kuruluşları başta gelmektedir. Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar kapsamında kurulan çok 

donörlü fonlara katılımın diğer donör ülkelerle beraber hareket etme, tecrübe kazanma ve 

etkinlik artırma bakımından faydaları olabilecektir.  

Program tasarımında ve uygulanmasında sektör bazlı faaliyetleriyle öne çıkan özel 

küresel hayır fonlarıyla ortaklık kurulabilir. Bill ve Melinda Gates Vakfı, İslam Kalkınma 

Bankası tarafından yönetilen Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (ISFD) ile Afrika’nın 

Kalkınması Özel Programı (SPDA) gibi küresel hayır fonları, uzmanı oldukları alanda en yeni 

kalkınma işbirliği programlarını geliştirmekte, kendi donörlerinden gelen kaynakları da söz 

konusu programların uygulanmasında kullanmaktadır. Ayrıca bu tarz uluslararası kuruluşlarda 

geçici olarak personel istihamının sağlanması da ilişkilerin ileri bir aşamaya taşınması ve 

sürecin takip dilebilmesi açısından büyük önem arzetmektedir.  

Türkiye, çok taraflı kalkınma işbirliğinde geleneksel donörlerden farklı olarak eşitler 

arası yatay bir ilişki ve dayanışmayı öngören, teknik işbirliğine ve bilgi paylaşımına önem 

veren, yardımları koşullara bağlamayan Güney-Güney işbirliği modelini ve bu modeli tercih 

eden veya üçlü işbirlikleriyle destekleyen platformlarda daha aktif olabilir. 

Yardımların Ulusal Bütçe Sistemindeki Yeri: Türkiye’nin yapmış olduğu kalkınma 

yardımlarının takibi 05.6 kodlu cari transferler kalemi altında yapılmaktadır. Ülke bazlı proje 

ödenekleri ayrı bir fonksiyon altında takip edilmektedir. Örneğin, “Gelişmekte olan Ülkelere 

Yapılan Ekonomik Yardımlar” için 01.2.1.00 kodu kullanılmaktayken, “Sınıflandırmaya 

Girmeyen Ekonomik Yardım Hizmetleri” için 01.2.9.00 kodu kullanılmaktadır. Diğer 
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kurumlar, STK’lar ve şahıslardan gelen şartlı bağış ve yardımlar ayrı bir finans tertibinde ve 

yine cari transferler kaleminde takip edilmektedir. 

Örnek bir kodlama şu şekilde izah edilebilir: 

40.32.30.00            -               01.2.1.00               -               2                         -                  05.6 

Kurumsal kodlama      -    Fonksiyonel kodlama     -   Finansal kodlama        -      Ekonomik 

kodlama 

Kurumsal kodlama; yardımı hangi kurumun yaptığını, Fonksiyonel kodlama; yardımın 

nereye yönelik olduğunu, Finansal kodlama; yardımın hangi kaynaktan (özel bütçe, şartlı bağış 

vs.) yapıldığını, Ekonomik kodlama; cari transferler harcama kalemini temsil etmektedir. 

İnsani Acil Yardımlar Kapasitesi ve Kalkınma Yardımlarıyla İlişkisi: Türkiye’nin 

insani yardım kapasitesi, çevresinde yaşanan siyasi/insan-yapımı krizlerin bir sonucu olarak 

çok yüksektir. Birinci Körfez Savaşı sırasında yaşanan savaş sonunda Türkiye 500 bin 

sığınmacıya kapılarını açmıştır. 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sonrası Türkiye’ye 

doğru göçmen akımının başlaması sonucunda Türkiye, tüm kurumlarıyla ve özellikle AFAD’ın 

gayretleriyle ciddi bir tecrübe elde etmiştir. Türkiye’nin bölgesinde yaşanan gelişmeler de 

gözönüne alındığında Suriyeli misafirlerin durumu artık “acil yardım” durumundan çıkmış ve 

bir entegrasyon meselesi haline gelmiştir. Suriyelilerin sosyolojik olarak değişen durumu göz 

önünde alındığında insani yardımların dönüşümünün nasıl olacağı düşünülmelidir. Özellikle 

Suriyelilere yapılan yardımların sektörel dönüşümünün nasıl yapılacağı ele alınması gereken 

bir meseledir.  

Acil durum ve gündelik ihtiyaçların karşılanmasından, uzun dönemli kalkınmaya dönük 

planlamaların yapılması insani yardımdan kalkınma yardımına geçişin gerekliliğini de 

tanımlamaktadır. İnsani yardım ve kalkınma yardımı kavramlarının birbirinden bağımsız iki 

kavram olmadığı ve hatta birbirini tamamlayan iki unsur olduğu düşünüldüğünde, bu alanda 

faaliyet gösteren Dışişleri Bakanlığı, TİKA, AFAD ve Kızılay gibi kurumların koordineli 

çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Zira bu kurumlar, bu iki yardım türünü aynı anda 

düşünme, planlama ve yönetme tecrübesi ve yetkinliği kazanmıştır.  

İnsani yardım ve kalkınma yardımı El Salvador ve Nikaragua’da yaşanan çatışmaların bir 

sonucu olarak ilk defa aynı anda telaffuz edilmeye başlanmıştır. Bu ülkelerde ortaya çıkan acil 
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ve insani ihtiyaçlara cevap vermek üzere giden uluslararası STK’lar büyük bir yoksulluk ve 

eşitsizlikle karşılaşmış ve bununla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Güney Sudan, Sudan ve 

Afganistan olmak üzere savaş, çatışma ve insani krizlerin yaşandığı yerlerin çoğunda bu durum 

uzun yıllardır devam etmektedir. 

 Bu tecübelerden de hareketle, insani yardımların bağımlılık kısırdöngüsü yaratabildiği 

göz önüne alındığında, Türkiye’nin sağladığı insani yardımların uzun vadeli ekonomik 

kalkınmayı önceliklendiren kalkınma yardımlarına zemin hazırlamasının önü açılmalıdır.  

Uygulayıcı Kurumların İnsan Kaynağı Kapasitesi: Kalkınma işbirliğinde faaliyet 

gösterecek nitelikli insan kaynağının oluşturulması Türkiye’nin önceliklerinden biri olmalıdır. 

Mevcut durumda Türkiye’nin genç ve dinamik bir çalışan kapasitesinin olduğu malumdur. 

Özellikle TİKA gibi kurumların marka değerinin artıyor olması, bu alanlara yönelen insan 

kaynağı kalitesini de her yıl artırmaktadır. TİKA aracılığıyla Türkiye’nin uzun zamandır sahada 

yer alması, sahayı bilen ve iyi iletişim ağına sahip uzman personeline sahip olması uluslararası 

kalkınma yardımlarının gerçekleştirebilmesinde büyük fayda sağlamaktadır. 

Bu bakımdan insan kaynağı kapasitesinin daha da artması, yardımların etkinliğini 

doğrudan etkileyecektir. Bu bakımdan, iki tür insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır: Stratejik 

planlama, bütçeleme, izleme değerlendirme gibi alanlarda hizmet verecek genel kalkınma 

uzmanları; eğitim, sağlık, tarım, acil yardım, ekonomi politikaları gibi alanlardaki sektör 

uzmanları. Sektör uzman ihtiyacı, ilgili kurum ve kuruluşlarca sağlanmamaktadır fakat teknik 

alanları koordine edecek genel kalkınma uzmanlığı alanındaki kapasitenin artırılması 

ehemmiyet arz etmektedir.  

Kalkınma yardımları uzmanlığını geliştirmek için bazı faaliyetler önceliklendirilebilir. İlk 

olarak, eğitim amacıyla yurtdışındaki uluslararası kalkınma programlarına gönderilen öğrenci 

ve kamu görevlisi sayısı artırılmalıdır. Ayrıca, Türkiye’deki bir üniversitede de uluslararası 

kalkınma alanında bir yüksek lisans programı oluşturulması hedeflenmelidir. İkinci olarak, çok 

taraflı yardım fonlarına katılım ve genel olarak diğer donör ülkelerle işbirliği halinde projeler 

geliştirilmesi söz konusu ülkelerin kalkınma işbirliği kuruluşlarıyla tecrübe paylaşımını 

artıracaktır. Üçüncü olarak, kamu kuruluşlarınca Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası 

kuruluşlarda staj yapmak amacıyla personel (secondee) gönderimi yöntemiyle iki-üç yıllık 

sürelerle insan kaynağının yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilmesi gerek söz konusu kamu 

görevlilerinin gelişimini, gerekse mezkûr kuruluşlarla gayri resmi ilişkilerin geliştirilmesini 

sağlayacaktır. İnsan kaynakları açısından bir diğer önemli husus da ülke ofislerinde çalışacak 
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insan gücü kapasitesinin geliştirilmesidir. Özellikle ülke ofislerinde kaliteli insan kaynağı 

istihdam edilebilmesi için kariyer uzmanlarının ülke uzmanı olarak yetiştirilmesi ve 

görevlendirileceği bölgenin uzmanlık alanına göre seçilmesi önemlidir. Son olarak, üniversite 

öğrencilerinin bu alana yönlendirilmesi ve kalkınma işbirliği projelerinde aktif olarak yer 

almasının sağlanması hem anlık güç ve enerji kazanılması, hem de uzun vadeli insan kaynağı 

yetiştirilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.  

Kalkınma Yardımları Alanında Ulusal Mevzuat ve Hukuki Altyapı: Türkiye’nin 

kalkınma işbirliğine dair doğrudan ilişkili tek yasal düzenleme 2011 tarihli TİKA Başkanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir. TİKA 656 sayılı KHK ve 

ilgili mevzuat çerçevesinde stratejisini belirleyerek, faaliyetlerini bu doğrultuda 

sürdürmektedir. Ancak bu yasal çerçeve dahilinde, kalkınma işbirliği stratejisinin genel 

hedefleri, ülke ve sektör stratejileri, kalkınma işbirliği faaliyetleri gösteren kurumlar arası 

ilişkinin biçimine ilişkin doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır. TİKA’nın görevleri arasında 

yer alan; Kalkınma yardımları ve Türkiye’nin dış yardımlarıyla ilgili uygulama ve teknik 

koordinasyon ile takibi sağlamak, maddesinde belirtilen “koordinasyon” işlevi tüm paydaşlar 

tarafından farklı algılandığından etkili koordinasyon sağlanmasında aksaklıklar 

görülebilmektedir. Bu sebeple, özellikle Türkiye Maarif Vakfı gibi yeni kurumların kendi 

faaliyet alanlarında uzmanlıklar kazanması ve kurumlar arası iletişim ve sektörel dayanışma 

mekanizmalarıyla beraber hâlihazırda var olan kalkınma yardımları stratejik planının daha 

başarılı bir şekilde uygulanması mümkün kılacaktır. 

Kurumsal altyapı anlamında ise 2019 yılında Başkanlık sistemine geçiş sağlayacak uyum 

yasaları kapsamında kalkınma işbirliği yapan kuruluşların mevcut statüleri ve kalkınma 

yardımları kanununa ilişkin çalışmalar da netlik kazanacaktır.  

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti devletinin uluslararası kalkınma işbirliği alanını 

düzenleyen hukuki altyapısı mevcut olup, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bu alanı düzenleyen 

temel yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde uluslararası kalkınma işbirliği 

alanına ilişkin müstakil bir kanun hazırlama ihtiyacı görünmemektedir. Ancak, Türkiye 

Cumhuriyeti adına yurtdışında kalkınma işbirliği faaliyeti yürüten TİKA başta olmak üzere 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve STK faaliyetlerinin planlanması, yönetimi ve 

izlenmesi bakımından TİKA Başkanlığının görev ve yetkilerini genişleten ve kurumsal yapısını 
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güçlendiren nitelikte bir çerçeve kanun değişikliği yapılmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir.   

   Bulunduğumuz coğrafyada kriz içindeki bölge sayısı, kriz çeşidi ve kriz sıklığı önemli 

derecede artmıştır. Türkiye’nin genel bir kalkınma yardımı stratejisi olsun ya da olmasın 

dünyadaki gerilimler ve hızlı değişimler göz önüne alındığında, mevzuat ve hukuk altyapısının 

hem kaynak kullanımı hem de yetkinlik açısından çabuk karar vermeye ve hızlı uyum 

sağlamaya yönelik serbestleşmeyi sağlaması gerekmektedir. 

Bilindiği üzere kalkınma yardımları alanında TİKA’nın faaliyet gösterdiği onlarca ülke 

birbirinden ve Türkiye’den, iş yapma sistemleri açısından farklılaşmaktadır. TİKA başta olmak 

üzere uluslararası alanda çalışan tüm kamu kurumlarının 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu başta olmak üzere bağlayıcı mevzuatlara tabi olması sebebiyle bir takım 

zorlukların yaşandığı bilinmektedir. İlerleyen süreçte bu zorlukların da ele alması faydalı 

olacaktır. 

Kaynak kullanımı açısından, özellikle acil ihtiyaçlara yönelik harcamalara ayrılan 

meblağın kullanımında hedef ülkelerdeki yerel koşullar da dikkate alınarak belirli esnekliklerin 

sağlanmasının da elzem olduğu değerlendirilmektedir. Mali kaynak kullanımında kamu 

kurumları arasında olduğu gibi diğer paydaşlarla birlikte çalışmayı destekleyecek bir esneklik 

sağlanması önemli olarak görülmektedir.  
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