
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN 

2030-2050 yıllarında iklim değişikliğinin sağlık etkilerinde 
beklenenden daha fazla artış gözlenecektir ve ölümler artacaktır. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu yıllarda 250.000 daha fazla ölüm 
beklenmektedir. Bu ölümler şu nedenlerle ortaya çıkacaktır:

• 38.000 Kişi: Sıcaktan etkilenen yaşlılar
• 48.000 Kişi: İshal
• 60.000 Kişi: Sıtma
• 95.000 Kişi: Çocukluk çağı beslenme bozukluğu

İklim değişikliğinin etkileri insanların iklim değişikliğine uyum 
hızından daha hızlı ortaya çıkmaktadır. Sağlık sektörünün 
uyumunu sağlamak için öncelikle halk sağlığı bakış açısının 
uyumu gereklidir.

Halk sağlığı uyumu:

• Beklenen sağlık etkilerini azaltmak, 
beklenmeyene hazırlıklı olmak
• Sağlığı merkeze koyup, diğer tüm iklim 
değişikliği ile ilişkili konuları sağlığa 
etkisi ile birlikte değerlendirme, izleme, 
planlama
• Halk sağlığı erken uyarı sistemleri
• Birey, toplum, kurum, sektör ve karar 
vericiler/politika yapıcıların iklim ve 
sağlık okuryazarlığının arttırmak
• Esnek, kısa ve uzun vadeli hedef, 
strateji ve faaliyet planları
• Sağlığın belirleyicilerine odaklı 
planlama
• İklim değişikliğinin sağlık etkilerine özel 
veri kayıt sistemi
• İklim değişikliği verilerinin sağlık 
verileri ile entegrasyonu, entegre 
verilerle etkilenebilirlik (Duyarlılık ve 
uyum kapasitesi) ve risklerin analizi
• Tele-epidemiyoloji
• Kırılgan grup, nokta ve hizmetlerin 
sağlığa yük getirmemesi için, hemen, 
şimdi geliştirilmesi
• İklimin değişim hızıyla aynı hızda, 
değişebilen, araştırma bakış açısı
• Bilimsel ve kurumsal yaklaşımların 
harmanlanması



Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, İklim değişikliğinden 
kaynaklanan ve sağlığı tehdit eden altı tehlike ve sekiz etki 
bulunmaktadır.
 
Sağlık Açısından Tehlikeler

• Sıradışı hava olayları
• Su kaynaklarında değişim
• Deniz seviyesinin yükselmesi
• Sıcak/Soğuk hava dalgaları
• Hava kalitesinde değişim
• Ultraviyole radyasyon artışı

Sağlığa Etkileri 

• Sıcak ve Soğukla İlişkili  Hastalıklar 
• Ultraviyole Radyasyonun Yan Etkileri
• Hava Kalitesinin Bozulmasının Yol Açtığı Sağlık Sorunları
• Gıda ve Su ile İlişkili Hastalıklar
• Değişen Bulaşıcı Hastalık Etkenleri
• Vektörlerle İlişkili Hastalıklar
• Ruhsal Sorunlar
• Yeni Ortaya Çıkan ve Yeni Hastalıklar

İklim değişikliğinin sağlık etkilerini ölçebilmek için “Sağlığın İklim 
Belirleyicileri”ni analiz etmeliyiz.

facebook.com/iklimiduyiklimiduy.org twitter.com/iklimiduy İklimi Duy Projesi instagram.com/iklimiduy

Bu yayın Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile 
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal Danışmanlık A.Ş.’nin liderliğindeki 
konsorsiyumun sorumluluğu altındadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin 
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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Sağlığın Sosyal Belirleyicileri

Bireysel Sağlık Düzeyi

Toplumsal Sağlık Düzeyi

İklim Tehlikeleri

Karıştırıcı Faktörler
(Hava kirliliği, bulaşı olmayan hastalıklar alışkanlıklar, bağımlılık gibi)

Etkilenebilirlik
- Duyarlılık
- Uyum Kapasitesi

Maruziyet

En kırılgan nokta:
Kentler

En kırılgan sektör:
Sağlık sektörü

En kırılgan grup:
İklim değişikliğinin

toplumda gösterdiği
etkiye göre
değişmekte

En kırılgan ülke:
Hazırlıksız, dirençsiz,

uyum politikaları 
olmayan ülke

En kırılgan ekonomi:
En kötü senaryoya
hazırlıklı olmayan

ekonomi


