İklim Değişikliğinin
Sağlık Üzerine Olumsuz
Etkilerinin Azaltılması
Ulusal Programı Ve
Eylem Planı (2015-2019)

İklim Değişikliği Uyum
Stratejisi ve Eylem Planı
(2011-2023)

24. Taraflar Konferansı
(COP24)
DSÖ Özel Raporu-Sağlık ve
İklim Değişikliği (2018)

Amaç: İklim değişikliğinin
getireceği olumsuz sağlık
etkilerinden korunma ve afet
durumları için gerekli sağlık
önlemlerinin alınması

Amaç: İklim değişikliğinin
insan sağlığı üzerinde mevcut
ve gelecekteki etkilerinin ve
risklerin belirlenmesi

Amaç: Yüzyılın en güçlü halk
sağlığı sözleşmesi olan Paris
Sözleşmesinin gücünü
arttırma

Hedef 1: Aşırı hava olaylarının
(aşırı yağış, aşırı sıcak ve soğuk
havalar, hava kirliliği) ve bunun
sonucu ortaya çıkan doğal
afetlerin (sel, yangın vb.) insan
sağlığına olan etkisinin
azaltılması

Hedef 1: Aşırı hava olaylarının
insan sağlığı üzerine etkilerinin
araştırılması

Öneri 1: Karbon
emisyonlarının, kısa ömürlü
iklim kirleticilerine özel
taahhütleri de dikkate alarak
hava kirliliğinin Paris
Anlaşması kararlarına uygun
azaltılması için faaliyetlerin
belirlenmesi ve teşvik edilmesi

Hedef 2: İklim değişikliği
sonucu ülkemizde görülen
ve/veya artan hastalıkların
takibi için kurumsal altyapının
güçlendirilmesi kurum içi ve
kurumlar arası iş birliğinin
artırılması.

Hedef 2: İklim değişikliği,
bulaşıcı hastalıklar ve sağlık
riskleri arasındaki bağın
araştırılması, izlenmesi ve olası
önlemlerin belirlenmesi

Öneri 2: Sağlıkla ilgili tüm
uyum kriterlerinin ekonomik
ve mali politikalar içine dahil
edilmesi

Hedef 3: Su ve gıda
güvenliğinin sağlanması, su
ve gıda kaynaklı hastalıklarla
mücadele.

Amaç 2: Ulusal sağlık
sisteminde iklim değişikliği
kaynaklı riskler ile mücadele
kapasitesinin geliştirilmesi

Öneri 3: Sağlığın garanti
altına alınması

Hedef 4: Hassas grupların
iklim değişikliğinin
olumsuzluklarından
etkilenmemesi için gerekli
çalışmaların yapılması.

Hedef 1: Riskli bölgelerde acil
müdahale eylem planlarının
oluşturulması ve gerekli
altyapının temini

Öneri 4: İklim değişikliğine
sağlık alanında adaptasyon
için önceden var olan yatırım
engellerinin ortadan
kaldırılması

Hedef 2: İklim değişikliğine
bağlı sağlık risklerine karşı
sağlık sektörü kuruluşlarının
kapasitelerinin
güçlendirilmesi

Öneri 5: Sağlık sektörünün
iklim değişikliği
faaliyetlerinde
savunuculuğunun
arttırılması

Hedef 5: Sağlık
kuruluşlarının iklim
değişikliğine olan olumsuz
katkılarının azaltılması.
Hedef 6: İklim değişikliğinin
sağlık üzerine olumsuz
etkilerinden daha etkin
korunma için halkın
bilinçlendirilmesi.

Öneri 6: Yerel yönetimlerin,
ilgili sektörlerin iklim
değişikliği yaklaşımlarında
sağlığı önceleyici olması

Hedef 7: İzleme ve
değerlendirme
çalışmalarının yürütülmesi.

Öneri 7: İklim değişikliğine
uyum ve adaptasyon
sürecinde sağlık sonuçlarının
düzenli izlenmesi ve
raporlanması için sistem
kurulması,
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TÜRKİYE'NİN SAĞLIK POLİTİKASI VE

Türkiye Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2020)
T.C. İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023)
Türkiye'nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem
Planı
İklim değişikliklerinin vektörlerin ve doğal afetlere bağlı
salgınların artmasına neden olacaktır (Sağlık Bakanlığı
2019-2023 Stratejik Planı) Türkiye’nin iklim ve sağlık
politikalarının başlangıç noktası 2010 yılı “İklim
Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin
Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı” 21 Ocak 2015
tarihinde onaylanmıştır.

İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin
Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı Kapsamı
• Aşırı hava olaylarının (aşırı yağış, aşırı sıcak ve soğuk havalar,
hava kirliliği) ve bunun sonucu ortaya çıkan doğal afetlerin (sel,
yangın, vb.) insan sağlığı ve sosyal yaşamına olan etkisinin
azaltılması
• İklim değişikliği sonucu ülkemizde görülen ve/veya artan
hastalıkların takibi için kurumsal altyapının güçlendirilmesi
kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması
• Su ve gıda güvenliğinin sağlanması, su ve gıda kaynaklı
hastalıklarla mücadele
• Hassas grupların iklim değişikliğinin olumsuzluklarından
etkilenmemesi için gerekli çalışmaların yapılması
• Sağlık kuruluşlarının iklim değişikliğine olan olumsuz
katkılarının azaltılması
• İklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerinden daha
etkin korunma için halkın bilinçlendirilmesi
• İzleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi.
İklim değişikliğinin sağlık etkilerinin özel bir başlık olarak ele
alındığı projeler
• “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi
Projesi-İklimin”
• “İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Kurumsal Kapasitenin
Geliştirilmesi için Eğitim Projesi –İklimi Duy”
• “Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi
Projesi-İklime Uyum”
• “Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi”
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