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Giriş 
İklim değişikliğinin sinyallerini dikkatle izleyen bir neslin ve o neslin 
çocuklarının sağlıklı ve güvenli bir gelecekte yaşayabilmesi için neler 
yapılabilir? Belki de bir şey yapmaya gerek kalmadan, onlar, tekno-
lojinin hızından ve dijitalleşmenin imkanlarından yararlanarak, yep-
yeni çözüm yolları bulacaklardır. Ancak, iklim değişikliğinin sağlık 
etkileri kalıcı hasarlar bırakmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Sekreteri, Antόnio Guterres, 21 Ocak 2022 tarihinde 2022 yılına 
ilişkin öncelikler hakkında Genel Kurul’a yaptığı açıklamalarda “1,5 
derece hedefini canlı tutma savaşı bu on yılda kazanılacak veya kay-
bedilecek” demiştir (United Nations, 2022). Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) 2021 sağlık ve iklim değişikliği inceleme sonuçlarına göre; ül-
kelerin yaklaşık üçte ikisi bir iklim değişikliği ve sağlık etkilenebilir-
lik ve uyum değerlendirmesi yapmıştır veya yapmaktadır. Ancak, ül-
kelerde, iklim senaryolarına dâhil edilmiş, iklim göstergelerine göre 
yorumlanan, insan gücü ve bütçesi bulunan ve bugün/gelecekte sağ-
lığın iklim değişikliğinin etkilerinden korunmasına yönelik, halk sağ-
lığı yaklaşımına uygun, sağlık politikaları ve programlarının sınırlı 
varlığı ortaya çıkmıştır.  
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Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) son raporlarına 
göre, mevcut iklim senaryolarına ek olarak “Ortak Sosyo-Ekonomik 
Rotalar (SSPs)” kullanılmaktadır (IPCC,2021). 21. yüzyıl senaryoları 
olarak isimlendirilen SSPs, sosyo-ekonomik değişimleri modelle-
mektedir. Sosyo-ekonomik parametreler (nüfus, ekonomik bü-
yüme, eğitim, kentleşme, teknolojik gelişme oranları vb.) kullanıl-
maktadır (Özdemir ve ark., 2020). Aslında, bunlar sağlığın sosyal 
belirleyicileridir (Evci Kiraz, ED. 2019a, Eylül, Ekim, Kasım). Sağlı-
ğın sosyal belirleyicileri belirli bir düzeye ulaştığında “iyi sağlık”tan 
bahsetmek mümkün olur ve sağlığın etkilenebilirliği düşer. İklime 
uyum sürecinin, halk sağlığı bakış açısıyla, SSPs’lere sağlığın iklim 
belirleyicilerini de ekleyerek, sağlığa odaklı hale getirilmesi yararlı 
olacaktır (Şekil 1). 

Şekil 1: Sağlığın İklim Belirleyicileri, (E. Didem Evci Kiraz, Haziran 2021) 

 
1. Halk Sağlığı 
Sağlık; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir (World 
Health Organization, 2020). Sağlık sadece bir ekonomik veya sosyal 
sektör değildir. Sağlık, sağlığın sosyal belirleyicilerinden etkilenen, 
bu etkiler nedeniyle yük (hastalık ve ölüm) altında kalan; gideri yük-
sek, getirisi sosyal sermaye olan bir sektördür. Tek başına değerlen-
dirilmeli ve tüm politikaların parçası olmalıdır.   

Halk sağlığı sanat ve bilim dalıdır (World Health Organization, 
1988; APHA). Birden fazla disiplin ve sektörün ortak çalışmasıyla, 
hastalık oluşmadan, hasta tanısı konmadan riskleri azaltmayı amaç-
lar. Önleme, koruma, yaşamı uzatma ve sağlığı geliştirme ana 
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prensipleridir. Halk sağlığı çalışanları halkın bulunduğu tüm yaşam 
ortamlarının sağlığından sorumludur. Hasta olanlarla ilgili konular 
yanı sıra sağlam bireyler ve ekoloji zenginliğini sağlayan her nüfusu 
hedef alır. DSÖ Uluslararası Sağlık Tüzüğü küresel halk sağlığı mev-
zuatlarından birisidir (World Health Organization, 2008). Türkiye 
halk sağlığı temel mevzuatı ise, 1930 yılında yayınlanmış olan 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’dur (1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 
1930). COVID-19 pandemisi söz konusu mevzuatlarda yer alan temel 
prensiplerin, sorgulanmakla birlikte, her zaman rehber alındığı bir 
dönem olmuştur. İklim değişikliğinin etkileri için yapılan senaryo ça-
lışmalarında ortaya çıkması muhtemel tablolara benzeyen COVID-19 
pandemisinde, Dünya’nın karnesine çok zayıf notlar yansımıştır. 
COVID-19 pandemisi deneyimleri, halk sağlığı camiasına, iklim de-
ğişikliğinin sağlık etkileri ile mücadelede yol gösterici olacaktır. 

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 uyumunda temel prensipler şunlardır: 
 Beklenen sağlık etkilerini azaltmak, beklenmeyene hazırlıklı ol-

mak
 Sağlığı merkeze koyup, diğer tüm iklim değişikliği ile ilişkili ko-

nuları sağlığa etkisi ile birlikte değerlendirme, izleme, planlama
Halk sağlığı erken uyarı sistemleri
 Birey, toplum, kurum, sektör ve karar vericiler/politika yapıcı-

ların 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, en-

tegre verilerle etkilenebilirlik (Duyarlılık ve uyum kapasitesi) ve
risklerin analizi
 Tele-epidemiyoloji
 Kırılgan grup, nokta ve hizmetlerin sağlığa yük getirmemesi

için, hemen, şimdi geliştirilmesi
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 İklimin değişim hızıyla aynı hızda değişebilen, araştırma bakış 
açısı 
 Bilimsel ve kurumsal yaklaşımların harmanlanması  

2. İklim ve Sağlık-Dünya 
IPCC’nin birinci değerlendirme raporundan itibaren iklim ve sağlık 
ilişkisinin korkutan bir konu olduğu görülmektedir (IPCC, 1990-
1992). Ancak, tehlike ve etkisi tam olarak anlaşılamamış veya gele-
ceğe yansıtılamamıştır. İnsanın binlerce yılda geliştirdiği çevreyle 
uyumundan yola çıkarak, iklim değişikliğine de uyumunun yüksek 
olacağı düşünülmüştür. Göz ardı edilen nokta; insanın kendi eliyle 
oluşturduğu yaşam çevrelerinin yine kendisini hızla ve şiddetle teh-
dit eder duruma gelmiş olmasıdır. İlk başlarda sera etkisi ve küresel 
ısınma ile gündemde yer alan iklim değişikliği, sağlık sektörüyle il-
gisiz gibi görülmüştür. Isınan ve nem oranı değişen iklimlerde, kış 
ölümlerinin azalması ve özellikle yüksek enlem bölgelerinde gıda 
üretiminde artış gibi bazı yerel faydalar sağlığa olumlu etki gibi gö-
rülmüştür. Halk sağlığı hizmetlerinin artan nüfusa ve kentleşme hı-
zına göre gelişememesi sonucu, etkilenebilirlik (hassasiyet ve uyum 
kapasitesi) oranı yükselmiştir. İklim sinyalleri sadece sıcaklık artışı 
il sınırlı kalmamış, deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların eri-
mesi, beklenmeyen ve aşırı hava olayları sonucu gelişmiş, geliş-
mekte olan ülkeler bile kırılganlaşmıştır. Örneğin, sıtmanın Kuzey 
Avrupa veya Kuzey Amerika’da yeniden yerleşmesi imkân-sız gibi 
görülürken, 2050 senaryolarında sıtmanın, iklim değişikliği etki-
siyle insanlarla birlikte kuzeye doğru hareket edeceği görülmekte-
dir (European Environment Agency, 2017).  

Her beş yılda bir yapılan DSÖ “Çevre ve Sağlık Bakanları Toplan-
tıları” (1989’dan bu yana), “Ulusal Çevre ve Sağlık Eylem Planı” 
(1999-2001), “Sağlıklı Şehirler Projesi” (1993’den bu yana) iklim deği-
şikliği ve sağlık ilişkisini ele alan tarihi adımlardır.  

Yirmi dördüncü iklim taraflar konferansı (COP24), iklim ve sağlık 
ilişkisini ortaya koyan en önemli dönüm noktasıdır (Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği, 2020). Taraflar DSÖ’nden COP24 için bir değerlendirme 
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raporu istemişlerdir. DSÖ COP24 sağlık özel raporunda öne çıkan nok-
talar şunlardır: 
 Paris Anlaşması yüzyılın en güçlü sağlık anlaşmasıdır.
 Kilit sektörlerin iklim değişikliği ile mücadelesi sağlık kaza-

nımları ile sonuçlanacaktır.
 İklim değişikliğinin sağlık etkileri, maruz kalacak nüfuslar, et-

kilenebilirlik ve risklerle baş edebilecek iklime dirençli sağlık
sistemleri oluşturulmalıdır.

 -İklime dirençli sağlık sistemleri: Liderlik, yönetişim ve kapa-
site geliştirme; sağlık bilgi sistemlerini güçlendirmek için iklim
servislerini kullanmak; sağlık hizmeti sunumu: yeşil, iklime di-
rençli sağlık tesisleri; sağlık sisteminin uyumunun sınırları

 İklim eylemi için sağlık camiasını harekete geçirin (eğitici eği-
timleri, akran eğitimleri, eğitim müfredatı ve modülleri, karar
verici eğitimi, savunuculuk vb.).

 Sağlık ve iklim eylemlerine ekonomik desteği sağlayın.
 İklim ve sağlık mücadelesi sürecinin ve sağlık etkisinin takip

edilmesi için gerekli altyapıları geliştirin.
COP26 DSÖ iklim değişikliği ve sağlık özel raporuyla da iklim ey-

leminin on sağlık dayanağı açıklanmıştır (World Health Organiza-
tion, 2021a):  

1. Daha sağlıklıyı inşa edin. COVID 19’dan sağlıklı, yeşil ve adil
bir iyileşme taahhüdü verin.

2. Sağlık pazarlık konusu değildir. Sağlık ve sosyal adaleti toplu-
mun merkezine yerleştirin.

3. İklim eyleminin sağlık yararlarından yararlanın. En büyük sağ-
lık, sosyal ve ekonomik kazanımları olan iklim müdahalelerine
öncelik verin.

4. Sağlık direnci oluşturun. İklime dirençli sağlık sistemleri oluş-
turun ve sektörler arasında sağlık uyumunu ve dayanıklılığını
destekleyin.

5. İklimi ve sağlığı koruyan ve iyileştiren enerji sistemleri oluştu-
run. Özellikle kömür yanmasından kaynaklanan, hava kirlili-
ğinden hayat kurtarmak için yenilenebilir enerjiye adil ve kap-
sayıcı bir geçişe rehberlik edin.
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6. Kentsel ortamları, ulaşımı ve hareketliliği yeniden hayal edin. 
İyileştirilmiş arazi kullanımı, yeşil ve mavi kamusal alana eri-
şim ve yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma önceliği ile sürdürüle-
bilir, sağlıklı kentsel tasarım ve ulaşım sistemlerini teşvik edin. 

7. Sağlığımızın temeli olarak doğayı yenileyin. Doğayı ve ekosis-
temleri, sağlıklı yaşamların temellerini, sürdürülebilir gıda sis-
temlerini ve geçim kaynaklarını koruyun ve yenileyin. 

8. Sağlıklı, sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik edin. Sürdürü-
lebilir gıda tedarik zincirlerine ve hem iklim hem de sağlık so-
nuçlarına katkıda bulunan daha besleyici gıda seçeneklerine 
geçişi mümkün kılın. 

9. Maddi destek kirliliğini durdurun. Tüm kamu harcamalarının 
refah ekonomisini teşvik etmesini sağlayın. 

10. Sağlık camiasını dinleyin ve acil iklim eylemi talimatı verin. İk-
lim eylemi konusunda sağlık camiasını harekete geçirin ve des-
tekleyin. 

İklime dirençli bir Avrupa oluşturmak hedefiyle “Yeni AB İklim 
Değişikliğine Uyum Stratejisi” yayınlanmıştır (European Commis-
sion, 2021). Strateji dokümanında iklim değişikliğinin sağlık etkile-
rine vurgu yapılan bölümler şunlardır:  
 İklim değişikliğine dirençli sağlık sektörü için yarınları inşa 

ederken, COVID-19’un insan ve toplum sağlığına olan etkisini 
örnek vaka olarak ele almakta yarar var. 

 Hazırlıklı olmayan bir dünya, COVID-19’un sosyal yaşam, eği-
tim, sağlık, ekonomi gibi sağlığın sosyal belirleyicilerinin etki-
lenmesi nedeniyle büyük hasar görmüş. 

 Sağlığın geleceği için doğru seçimler yapılmalı. 
 İklim değişikliğinin sağlık ve refah üzerine etkileri, Avrupa’da 

2019 yılında, sıcak hava dalgası nedeniyle 2500 ölümün gerçek-
leşmesiyle fark edilir hale geldi.  

 İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkilerinin, gelecekte göre-
ceği hasar düzeyini en doğru şekilde tahmin edebilmek için, 
modellemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

 İklim değişikliğinin sağlık üzerinde ortaya çıkarabileceği risk-
lerin çok iyi bir şekilde anlaşılması, ortaya konması, izlenmesi, 
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değerlendirilmesi ve elde edilen çıktıların paylaşılması gerek-
mektedir. 

 Sıcaklık, sel veya orman yangınlarından kaynaklanan ölüm ve 
yaralanmalar; vektörler ve patojenlerdeki coğrafi değişimlere 
bağlı bulaşıcı hastalıkların ve alerjenlerin ortaya çıkması ve ya-
yılması gibi sınıraşan tehditler artmaktadır. 

 İklim değişikliği halk sağlığı sistemlerinin işleyişini etkile-
mekte ve daha fazla zorlamaktadır. 

 Avrupa’da daha önce bilinmeyen hastalıklarla başa çıkma ka-
pasitelerinin geliştirilmesine ihtiyaç var. 

 Komisyon, ‘Tek Sağlık’ yaklaşımına dayalı olarak iklim deği-
şikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini paylaşmak, izle-
mek, analiz etmek ve önlemek için veri, araç ve uzmanlığı bir 
araya getirecek ve birbiriyle çalışmasını sağlayacaktır. 

 Komisyon, çeşitli bilgi kaynaklarını bir araya getirerek ve iz-
leme ve raporlama mekanizması dâhil olmak üzere, iklim etki-
leri ve uyum hakkında bilgi kaynağı olarak Climate ADAPT’ı 
güncelleyecek ve genişletecektir. 

 Climate ADAPT kapsamında bir Avrupa iklim ve sağlık göz-
lemevi kuracaktır (Climate-ADAPT, 2021). 

 Avrupa’nın uyum, azaltım, afet riskini azaltma, biyolojik çeşit-
lilik ve sağlık (su, toprak, hava başta olmak üzere tüm yaşam 
alanlarında sağlık) için kazançlar üretmek için doğa temelli çö-
zümlere daha fazla yatırım yapması gerekmektedir. 

 İklime uyum çalışmaları, afet riskinin önlenmesi ve azaltılma-
sına yönelik daha geniş kapsamlı çalışmalarla sinerji içinde ol-
malı, onların deneyimlerinden daha fazla yararlanmalı, bu yak-
laşım sağlığı tehdit eden tüm unsurlar için de geçerli olmalıdır. 

 Komisyon, AB Sağlık Tehditleri Çerçevesi ve ilgili olarak plan-
lanan Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Otoritesi dâhil 
olmak üzere, iklimle ilgili sağlık tehditlerine karşı AB düze-
yinde hazırlıklı olma ve müdahaleyi ele almaktadır. 

İklimin sağlık etkileri çeşitli kurum, kuruluş ve uzmanlar tarafın-
dan infografiklerle tanımlanmaktadır. Hepsinin genel amacı, detay-
ları atlamamak veya etkileri tartışmaya açıp daha doğruya 
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ulaşmaktır. Infografikler ne kadar karmaşıklaşırsa, etkiyi değerlen-
dirmek, etkilenebilirliği tanımlamak ve gerçek risklere ulaşmak o ka-
dar zorlaşacaktır.    

Özellikle, sağlık verilerinin sınıflandırılması, yayınlanması ve 
paylaşımı ile ilgili, ülkelere göre değişen uygulamalar nedeniyle, sağ-
lık göstergeleri ile iklim sinyalleri ve iklim göstergelerini birlikte de-
ğerlendirmek, etki zincirlerini oluşturmak zorlaşmaktadır. Etki zin-
cirleri ne kadar doğru tanımlanırsa sağlık etkilerinin etki alanları o 
kadar gerçeğe yakın tespit edilebilecektir. 

Şekil 2: Sağlık Etki Zinciri (E. Didem Evci Kiraz, Ocak 2022) 

İklimin sağlık etkilerinin izlemek amacıyla biraraya gelmiş ulus-
lararası işbirliği platformu, Lancet Geri Sayımı, 2020 raporunda, beş 
bölüm altında 43 gösterge ile, elle tutulur kanıtlar toplanması için bir 
çerçeve sunmaktadır (Kutu 1) (Watts N. et.al., 2021). 

Kutu 1: Lancet Geri Sayımı 2020 Raporu, Bölümler ve Göstergeler 
1-İklim değişikliğinin etkileri, maruziyetler ve etkilenebilirlikler
1.1: sağlık ve ısı
1.1.1: aşırı sıcağa karşı savunmasızlık
1.1.2: savunmasız nüfusların ısı dalgalarına maruz kalması
1.1.3: ısıya bağlı ölüm oranı
1.1.4: işgücü kapasitesindeki değişiklik
1.2: sağlık ve aşırı hava olayları
1.2.1: orman yangınları
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1.2.2: sel ve kuraklık 
1.2.3: aşırı hava olaylarının ölümcüllüğü 
1.3: iklime duyarlı bulaşıcı hastalıklar 
1.3.1: bulaşıcı hastalık yayılmasını kolaylaştıran iklim 
1.3.2: sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı kırılganlık 
1.4: gıda güvenliği ve yetersiz beslenme 
1.4.1: karasal gıda güvenliği ve yetersiz beslenme 
1.4.2: denizde gıda güvenliği ve yetersiz beslenme 
1.5: göç, yerinden edilme ve yükselen deniz seviyeleri 
2-Sağlık için uyum, planlama ve dirençlilik  
2.1: uyum planlaması ve değerlendirmesi 
2.1.1: sağlık için ulusal uyum planları 
2.1.2: iklim değişikliği etkilerinin, kırılganlığın ve sağlık için uyumun 
ulusal değerlendirmeleri 
2.1.3: şehir düzeyinde iklim değişikliği risk değerlendirmeleri 
2.2: sağlık için iklim bilgi hizmetleri 
2.3: uyumun sağlanması ve uygulama 
2.3.1: tespit, hazırlık ve sağlıkta acil durumlara cevap verme  
2.3.2: iklimlendirme: yararları ve zararları 
2.3.3: kentsel yeşil alan 
2.4: sağlık için uyum ve sağlıkla ilgi eylemler için harcama 
3-Azaltım eylemleri ve sağlık yan faydaları  
3.1: enerji sistemi ve sağlık 
3.1.1: enerji sisteminin karbon yoğunluğu 
3.1.2: kömürden çıkış 
3.1.3: sıfır karbon emisyonlu elektrik 
3.2: Temiz ev enerjisi 
3.3: Sektöre göre ortam hava kirliliğinden erken ölüm 
3.4: Sürdürülebilir ve sağlıklı ulaşım 
3.5: gıda, tarım ve sağlık 
3.5.1: tarımsal üretimden kaynaklanan emisyonlar ve tüketim 
3.5.2: diyet ve sağlık yan faydaları 
3.6: sağlık hizmetleri sektöründe azaltım 
4-Ekonomi ve finans 
4.1: iklim değişikliğinin sağlık ve ekonomik maliyetleri ve azaltımın 
faydaları 
4.1.1: iklime bağlı aşırı olaylar nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıplar 
4.1.2: Isıya bağlı ölümlerin maliyetleri 
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4.1.3: İşgücü kapasitesinde ısıya bağlı azalmadan kaynaklanan gelir 
kaybı 
4.1.4: Hava kirliliğinin sağlık etkilerinin maliyetleri 
4.2: Sıfır karbon ekonomilerine geçiş ekonomisi 
4.2.1: Yeni kömür kapasitesine yatırım 
4.2.2: sıfır karbonlu enerji ve enerji verimliliğine yatırımlar 
4.2.3: Düşük karbonlu ve yüksek karbonlu endüstrilerde istihdam 
4.2.4: Fosil yakıtlardan elde edilen fonlar 
4.2.5: fosil yakıt sübvansiyonlarının ve karbon fiyatlarının net değeri 
5-Kamusal ve politik katılım  
5.1: sağlık ve iklim değişikliğinin medyada yer alması  
5.2: sağlık ve iklim değişikliğine bireysel katılım  
5.3: sağlık ve iklim değişikliğinin bilimsel dergilerde ele alınması  
5.4: sağlık ve iklim değişikliğine devlet katılımı  
5.5: sağlık ve iklim değişikliğine kurumsal sektör katılımı 
 

Lancet Geri Sayımı, 2021 raporunda üç yeni gösterge tabloya ek-
lenmiştir. Bunlar; 
 Sıcaklık-Ruh Sağlığı 
 Sıcaklık-Güvenli fiziksel aktivite  
 Tüketime dayalı sera gazı ve ince partikül madde (PM2,5) 

emisyonlarıdır.  
Bütün bu çabalar, sağlık sektöründe iklim değişikliğinin sağlık et-

kilerini ortaya koymaya yardımcı olacak veri sistemlerinde iklime 
duyarlı geliştirmelere ihtiyaç olduğunu kanıtlamaktadır. Mevcut 
hastalık kodlama sistemi, ICD, ihtiyaca karşılık vermemektedir. 
ICD’de iklime duyarlı hastalıklar kodlaması olmadan, dünya, ülke, 
bölge, şehir, mahalle ve hane bazında gerçek iklim-sağlık ilişkisi ve-
rilerine ulaşmak imkânsızdır. DSÖ ICD revizyonları için bilimsel ka-
nıt sunulmasını beklemektedir. Bilimsel kanıt için araştırma planla-
yanlar, veri girenler, analiz yapanlar, akademisyenler, tanıyı koyan-
lar, koruma, önleme, izleme yapanlar iklim değişikliğinin sağlık etki-
lerini ne kadar bilmektedir? Öncelikle bilimsel, toplumsal ve karar 
vericiler düzeyinde farkındalık çalışmaları düzenlenmelidir. Sağlığı 
iklim değişikliğinin etkilerinden korumaya yönelik önemli araçlar-
dan birisi de erken uyarı ve hızlı yanıt verme mekanizmalarıdır (Evci 
Kiraz E.D. 2019b).   
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İklim değişikliğinin azaltılması ve uyum konularında sürdürüle-
bilir çabalar için sürdürülebilir kalkınma amaçları yol gösterici olabi-
lir. 2030 yılına kadar ulaşılması gereken 17 amaç, 169 hedef, alt gös-
tergelerin hepsi sağlıkla ilişkilidir, sağlığın sosyal belirleyicilerini ta-
nımlamaktadır (United Nations, 2015). Sürdürülebilir kalkınma 
amaçlarında iklim ve sağlık amaçları 3 ve 13’te yer almaktadır. An-
cak, göstergeler sağlığın iklim belirleyicileri (Şekil 1, Kutu 1) ve sağlık 
etki zincirleri (Şekil 2) ile uyumlu hale getirilmelidir. 

Küresel sağlık gündemi için rehber alınması gereken Küresel 2022 
Risk Raporu’nda, geleceği şekillendirecek riskler sıralamasına göre 
önümüzdeki 10 yılda küresel ölçekte en ciddi riskler; iklim eyleminde 
başarısızlık, aşırı hava olayları, biyoçeşitlilik kaybı, sosyal uyum eroz-
yonu, geçim krizleri, yangı hastalıklarıdır (World Economic Forum, 
2022). COVID-19 krizinin başlangıcından bu yana en kötüleşen risk-
ler (%20-30 oranında) sosyal uyum erozyonu, geçim krizleri, iklim 
eyleminde başarısızlık, ruh sağlığının bozulması ve aşırı hava olayla-
rıdır. Önümüzdeki iki yıl içinde dünya için kritik bir tehdit haline dö-
nüşme potansiyeli yüksek olan riskler aşırı hava olayları, geçim kriz-
leri, iklim eyleminde başarısızlık, sosyal uyum erozyonu ve enfeksi-
yon hastalıklarıdır. 

Sağlık sektörünün iklim değişikliğinden etkilenebilirliği ve risk 
analizi için çeşitli verilere ihtiyaç vardır. Veriler Şekil 1’de yer alan 
sağlığın iklim belirleyicilerine ait veriler olmalıdır; şekil 2’deki etki 
zincirlerini desteklemelidir. Gerçekçi, doğru, kıyaslanabilir ve sürek-
liliği olan veri setleri varsa, analizler hızlı ve güvenilir olacaktır. Stan-
dart veri setlerine ek olarak aşağıdaki alanlardan elde edilen kanıtlar 
da kullanabilir. 
 İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkileri konusunda 

yetişmiş insan gücü sayısı (eğitim almış sağlık personeli, sür-
veyans, epidemiyoloji, coğrafik bilgi sistemleri, sensörler ala-
nında eğitilmiş/uzmanlaşmış insan gücü) 

 Standart veri toplama araçları, sistemleri ve paylaşım platform-
larının sayısı 

 İklim/sağlık okuryazarlığı oranı 
 Teknolojiye uyum, entegrasyon çabaları 
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 İklim ve sağlık ilişkisine yönelik sosyal ağların varlığı 
 Sürveyans, epidemiyoloji, coğrafik bilgi sistemleri, sensörler 

alanında teknolojik alt yapının varlığı 
 Sürekli, kesintisiz enerji temini 
 Sürekli ve artan bütçe desteği  
 Veri ve kanıt üretimi, paylaşımı yapan kurumlar 
 İklim değişikliğinin sağlık etkilerini çalışma konusu edinmiş 

akademik camia 
 Veri sağlayan, önleme ve korumada rol oynayan hızlı cevap 

verme ve erken uyarı sistemleri (yerelleştirilmiş (şehir) ve ko-
numlandırılmış (mahalle, konut, hane)) 

 İklim değişikliğinin yol açtığı sağlık etkilerini en iyi yöneten 
modeller 

 Olay geçtikten sonra en hızlı şekilde toplumun ayağa kalkma-
sını, sağlıklı, güvenli ve kaliteli yaşama dönmesini sağlayan 
müdahalelerin senaryoları 

 İklim değişikliğine bağlı sağlık risklerine karşı sağlık sektörü 
kuruluşlarının yapısı 

 Aşırı hava olayları ve bunun sonucu ortaya çıkan doğal afetle-
rin (sel, yangın vb.) insan sağlığına olan etkisi 

 Riskli bölgelerde acil müdahale eylem planlarının etkisi 
 İklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkileri hakkında 

ilgili disiplin ve sektörlerin farkındalığı, eğitim ve davranış bi-
çimleri 

 Etkilenebilirlik ve risk analizi sürekliliği, görselleştirilmesi, bil-
gilendirme platformlarına taşınması yeteneği 

 İklim değişikliğinin iş sağlığı ve güvenliğine etkisi 

İklim eylemi için “ikiz eylem” şartı getirilmiştir: Azaltım ve 
Uyum. Sağlık sektöründe uyum ön plana çıkmaktadır. Uyum; “var 
olan ya da beklenen iklime ve bunun etkilerine yönelik geçirilen sü-
reç” ve “zararlı durumların etkilerini hafifletme ya da bunlardan ka-
çınma veya fırsatları avantaja çevirme” olarak tanımlanmaktadır. İk-
lim değişikliği sürecinde sağlıkta uyum için gerçekleştirilmesi gere-
ken adımlar dört maddede toplanabilir: 
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1. İklim Değişikliğine Halk Sağlığı Yaklaşımı 
2. Sağlığın İklim Belirleyicileri (Sağlığın Sosyal Belirleyicileri, Bi-

reysel Sağlık Düzeyi, Toplumsal Sağlık Düzeyi, İklim Tehlike-
leri, Etkilenebilirlik (Duyarlılık ve Uyum Kapasitesi), Maruzi-
yet) 

3. Sağlığı İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerinden Korumak 
4. Sağlıkta Uyuma Uyum 
DSÖ yerelde sağlık uyumu için bir rehber yayınlamıştır. Bu reh-

ber; sağlık sektörünün ilgili tüm disiplinler ve sektörlerle, paydaş-
larla çalışmasını ve sistematik bir süreci takip etmesini önermektedir. 
Öncelikle ulusal düzeyde, “Ulusal Uyum Planı (UUP)” hazırlanmalı-
dır. Plan, iklim değişikliğine karşı sağlık direnci oluşturmak ve/veya 
arttırmak için ulusal stratejik hedefleri içermelidir. Bu hedeflere be-
lirli bir zaman takvimi içinde ve mevcut kaynaklar kapsamında ulaş-
mak için, öncelikli faaliyetler belirlenmelidir. Gerçekleştirilecek ey-
lemlerin hiçbirisi mevcut yapıya yük getirmemeli, sürdürülebilir ol-
malı ve var olan stratejik planlarla birleştirilmelidir. Mutlaka bütçesi 
ayrılmış olmalı, çalışacak insan gücü eğitimi ve istihdamı sağlanmalı, 
izleme ve değerlendirme göstergeleri listesi oluşturulmalıdır.  

DSÖ Sağlık ve İklim Değişikliği 2021 değerlendirme raporu, sağ-
lık sektörünün uyum çalışmalarında henüz istenen düzeye geleme-
diğini göstermektedir (World Health Organization, 2021b). Rapo-
run hazırlanması için uygulanan ankete katılan 95 ülkeden 48’i en 
az bir iklim değişikliği ve sağlık etkilenebilirlik ve uyum değerlen-
dirmesi yapmış; 16’sı şu anda bir değerlendirme yapmaktadır. İk-
lime duyarlı hastalıklardan en çok vektör kaynaklı, su kaynaklı 
veya gıda kaynaklı hastalıklar, aşırı hava olaylarından kaynaklanan 
yaralanma ve ölüm, hava ve solunum yolu hastalığı ve sıcaklıkla 
ilgili hastalıklar izlenmektedir. 95 ülke arasından, bir sağlık sürve-
yans sistemine sahip olduğunu bildiren ülkelere “sağlık sürveyans 
sistemlerinin yüzde kaçı meteorolojik bilgilere dayalı analizler içer-
mektedir?” sorusu yöneltilmiştir. Cevap veren ülkelerde, sağlık sür-
veyans sistemlerinde meteorolojik verilerin analizlerde kullanım 
oranları %11-74 arasında değişmektedir. İklim değişikliğinin sağlık 
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etkileri arasında en önemlileri olan, malnutrisyon ve gıda kaynaklı 
hastalıklar sürveyans sistemleri %11; vektör kaynaklı hastalıklarda 
sürveyans sistemleri %39, su kaynaklı hastalıklar sürveyans sistem-
leri %32 oranında meteorolojik verilerden yararlanarak izleme yap-
maktadır. Sağlıkta bilgi sistemleri, izleme sistemleri, sürveyans so-
nuçları halk sağlığı erken uyarı sistemlerinin alt yapısını oluştura-
cağı için, meteorolojik verilerle entegrasyonu olmayan sürveyans 
değerlendirmeleri iklim eyleminde başarısızlığa katkıda bulunacak-
tır. DSÖ Sağlık ve İklim Değişikliği 2021 değerlendirme raporunda 
erken uyarı sistemleri de sorgulanmıştır. Ülkelerin sadece üçte bi-
rinde, vektör kaynaklı, su kaynaklı, hava kaynaklı hastalıklar veya 
ısıyla ilgili hastalıklar için iklim bilgilerine dayalı erken uyarı sis-
temi olduğu görülmüştür. 

İklim eyleminde başarısızlık riskini ortadan kaldırabilmek için, 
sağlık sektöründe küresel, ulusal, bölgesel, şehir, mahalle ve hane dü-
zeyinde uyum planlarının hazırlanmasına hız verilmelidir. DSÖ Sağ-
lık ve İklim Değişikliği 2021 değerlendirme raporuna göre uyum 
planları için aşağıdaki temel yaklaşımlara dikkat edilmelidir: 

 Karar vermek için kanıt toplama: İklim değişikliği, sağlık etki-
lenebilirliği ve uyum değerlendirmeleri 

 Liderlik ve Yönetişim: Ulusal sağlık ve iklim değişikliği plan-
ları veya stratejileri, Çok sektörlü işbirliği 

 Uygulama: İklim bilgilerine dayalı sağlık sürveyansı ve erken 
uyarı sistemleri, sağlık ve iklim değişikliği araştırması, sağlık 
işgücü, İklime dirençli ve çevresel açıdan sürdürülebilir sağlık 
tesisleri 

 Bütçe tahsisi: Uluslararası iklim fonlarına erişim 
 İklim değişikliğinin azaltılmasının sağlığa yönelik ortak fayda-

larının tanıtımı: İklim değişikliğinin azaltılmasının sağlıkla il-
gili yan faydalarının değerlendirilmesi, Ulusal olarak belirlen-
miş katkılar (UBK) içinde sağlığa ayrılan pay 

İklim ve Sağlık-Türkiye 
Türkiye, iklim değişikliğine yönelik uluslararası çalışmaların ve ka-
rarların her zaman bir parçası olmuştur (Tablo 1).  
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Tablo 1. İklim Değişikliği Politika Çalışmaları ve Sağlık, Türkiye 
Politika çalışması Açıklama 

Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 
(2010-2023) 

-İlgili kurumlarda iklim değişikliğine 
ilişkin yapılanmaları başlatmak 
-İklim değişikliği politikalarını tüm 
paydaşların işbirliğiyle geliştirmektir 

Türkiye İklim Değişikliği Eylem 
Planı (2011-2023), İklim Değişik-
liği Uyum Stratejisi ve Eylem 
Planı 

-İklim değişikliğinin insan sağlığına 
mevcut ve gelecekteki etkilerinin ve 
risklerin belirlenmesi 
-Ulusal sağlık sisteminde iklim değişik-
liği kaynaklı riskler ile mücadele kapa-
sitesinin geliştirilmesi 

Sağlık Bakanlığı İklim Değişikliği-
nin Sağlık Üzerine Olumsuz Etki-
lerinin Azaltılması Programı ve 
Eylem Planı (2015) 
Sağlık Bakanlığı revizyon çalışma-
ları (12-13 Ekim 2021) 
 

-Aşırı hava olaylarının ve bunun so-
nucu ortaya çıkan doğal afetlerin insan 
sağlığına olan etkisinin azaltılması  
-İklim değişikliği sonucu ülkemizde 
görülen ve/veya artan hastalıkların ta-
kibi için kurumsal alt yapının güçlen-
dirilmesi kurum içi ve kurumlar arası 
iş birliğinin artırılması 
-Su ve gıda güvenliğinin sağlanması, 
su ve gıda kaynaklı hastalıklarla müca-
dele 
-Hassas grupların iklim değişikliğinin 
olumsuzluklarından etkilenmemesi 
için gerekli çalışmaların yapılması 
-Sağlık kuruluşlarının iklim değişikli-
ğine olan olumsuz katkılarının azaltıl-
ması 
-İklim değişikliğinin sağlık üzerine 
olumsuz etkilerinden daha etkin ko-
runma için halkın bilinçlendirilmesi 
-İzleme ve değerlendirme çalışmaları-
nın yürütülmesi 

TBMM Küresel İklim Değişikliği-
nin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, 
Kuraklıkla Mücadele ve Su Kay-
naklarının Verimli Kullanılması 
İçin Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu 
(Mart 2021) 

-Sağlık için iklimle savaşım ve uyum 
çabalarının attırılması  
-Türkiye’nin iklim ve sağlık profilinin 
hazırlanması 
-Hava kalitesinin genel sağlık maliyeti-
nin belirlenmesi Halkın bilinç düzeyi-
nin ve farkındalığının artırılması ihti-
yacı 
-Halk sağlığı erken uyarı sistemlerinin 
aciliyeti 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütü-
len iklim değişikliğine yönelik uluslararası ve ulusal çalışmalarda, 
sağlığa yönelik hedefler yer almaktadır. Ulusal İklim Değişikliği 
Stratejisi (2010-2020), T.C. İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023) 
ve Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 
(2011-2023)’nda, aşırı hava olaylarının insan sağlığı üzerindeki etki-
lerinin, bulaşıcı hastalıklar ve sağlık riskleri arasındaki etkileşimin 
araştırılması; iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde mevcut ve 
gelecekteki etkilerinin ve risklerin belirlenmesi;  ulusal sağlık siste-
minde, riskli bölgelerde iklim değişikliği kaynaklı riskler ile müca-
dele kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir (T.C. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, 2012a; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, 2012b; 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara 2012c). Yedinci Ulusal Bil-
dirimi’nde, sağlık bölümünde, aşırı iklim olaylarının etkisi, vektörler 
ve kemirgenlerle bulaşan hastalıklar vurgulanmıştır (T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 2018).  

Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında başlatılan “İklim Değişik-
liğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal Prog-
ramı ve Eylem Planı” çalışmaları, 27 Ocak 2015 tarihinde yayınlana-
rak resmiyet kazanmıştır (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2015). 
2019’a kadar tarihlendirilen faaliyetler, yerel düzeyde sağlık çalışan-
larının eğitimi ve eğitim alanlar tarafından yapılan halk eğitimleri ile 
hayata geçirilmeye başlanmıştır. COVID-19 pandemisi nedeniyle ke-
sintiye uğrayan çalışmalar Ekim 2021’de tekrar başlatılmış ve “İklim 
Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulu-
sal Programı ve Eylem Planı” revizyon çalıştayları başlatılmıştır. 

İklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerinin azaltılması 
ulusal programı ve eylem planı kapsamında yedi ana başlık bulun-
maktadır: 

1. 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  



Küresel İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri    161 

 

2. İklim değişikliği sonucu ülkemizde görülen ve/veya artan has-
talıkların takibi için kurumsal altyapının güçlendirilmesi ku-
rum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması  

3. Su ve gıda güvenliğinin sağlanması, su ve gıda kaynaklı hasta-
lıklarla mücadele  

4. Hassas grupların iklim değişikliğinin olumsuzluklarından et-
kilenmemesi için gerekli çalışmaların yapılması  

5. Sağlık kuruluşlarının iklim değişikliğine olan olumsuz katkıla-
rının azaltılması  

6. İklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerinden daha 
etkin korunma için halkın bilinçlendirilmesi  

7. İzleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi.  
Mevcut strateji ve eylem planına ait ulusal veya yerel düzeyde iz-

leme, değerlendirme sonuçları, bilimsel araştırma sonuçları yayınlan-
mamıştır. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nda iklim deği-
şikliklerinin vektörlerin ve doğal afetlere bağlı salgınların artmasına 
neden olacağını belirtmiştir. 

Türkiye’de iklim değişikliği ve sağlık etkilerine yönelik, 2019’dan 
itibaren, çok sektörlü çalışmalar hız kazanmıştır. Bunlara örnekler 
aşağıda yer almaktadır: 
 İklimin (http://www.iklimin.org/)  
 Climatepromise (https://climatepromise.undp.org)  
 İklimiduy (https://www.iklimiduy.org/)  
 İklimce Sohbetler (https://iklimce.undp.org.tr/) 
 İklimağı (http://iklimagi.org/)  
 İklime Uyum (https://iklimeuyum.org/) 
 Yerelden Ulusala İklim Ağı (https://temev.org.tr/yereldenu-

lusalaiklimagi/) 
 Çevre, İklim ve Sağlık İçin İşbirliği (ÇİSİP) (https://hasu-

der.org.tr/cevreiklimve 
 saglikicinisbirligiprojesicisipbasladi/) 
 Climate and Health Journal (https://climateandhe-

althj.org/index.php/ch) 
 Sağlık ve İklim Değişikliği Derneği (https://www.saglikik-

limde.org/) 
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 Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi (https://he-
althclimatecongress.org/) 

Türkiye’de, iklim ve sağlık ilişkisini ele alan en güncel yayınlar; 
2019 yılında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı 
kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olan “İklim 
Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsa-
mında hazırlanan “İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etki-
leri” kitabı; 2020 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından ya-
yınlanan “Türkiye’de İklim Değişimi ve Halk Sağlığı Raporu” ve 
2021 yılında Evci Kiraz, E.D. , Özmen A. tarafından yazılmış olan “İk-
lim Değişikliği ve Sağlık” kitabıdır (Evci Kiraz E. D., 2019c; Şeker M. 
ve ark. 2020; Evci Kiraz, E.D., 2021).  

DSÖ ülkelerin iklim ve sağlık profillerini hazırlamasını istemekte-
dir (World Health Organization, 2018, May 28). Profil, ulusal iklim 
değişikliği stratejilerinin kalitesini ortaya koymak amacıyla hazırlan-
maktadır. Türkiye’nin “Ulusal Sağlık ve İklim Değişikliği Profili” 
Sağlık Bakanlığı ve DSÖ işbirliğinde hazırlanmaktadır. 

Türkiye’de, iklim ve sağlık ilişkisini ele alan araştırmalardan bazı 
örneklere de değinmek gerekir. Baglee ve arkadaşlarının, 2013 tarihli 
“Climate Risk Case Study, Pilot Climate Change Adaptation Market 
Study: Turkey” çalışmasına göre; özel sektörün iklim değişikliğine 
uyumunda, sağlık, risk kategorilerinden birisi olarak ele alınmakta-
dır (International Finance Corporation, 2013). Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesi tarafından, 2014-2016 tarihleri arasında, Aydın’da, 
“Birincil Korunmada Hava Değişkenlerine Yönelik Erken Uyarı Mo-
deli (Araştırmacı: Dr. Burcu Diliüz Doğan, Danışman: Prof. Dr. E. Di-
dem Evci Kiraz)” denenmiştir (Diliüz Doğan ve ark. 2016).  Çalış-
mada; hava kalitesi indeksi ve güneşin ultraviyole radyasyon düze-
yine ait UV indeksi takip edilerek, limit değerleri geçen durumlarda 
toplumu korumak, bilinçlendirmek ve hazırlamak amacı ile “yerel er-
ken uyarı sistemi” devreye sokulmuştur. Çalışma çok kısa sürede far-
kındalığı arttırmıştır. Yerel iklim değişikliği eylem planlarında iklim 
değişikliğinin sağlık üzerine etkileri ve bu konuda alınması gereken 
önlemlerin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan bir çalışma da araş-
tırmacı Dr. Esra Çelik ve danışman Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz 
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tarafından gerçekleştirilmiştir (Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 2021). 
Çalışmanın ana çıktısı, özellikle yerel yönetimlerin farkındalığını art-
tırmaya yönelik ve yerel iklim değişikliği planlamalarında kullanıla-
bilecek “Yerel İklim Değişikliği Planlamaları Aracılığıyla Sağlığı İk-
lim Değişikliğinden Koruma Kılavuzu”dur. “İklim Değişikliğinin İn-
san Sağlığına Etkileri ve Sağlık Sisteminin İklim Değişikliğine 
Uyumu: Uluslararası Hastalıkların Sınıflandırılması (ICD)” başlıklı 
çalışma iklime duyarlı hastalıkların hastalık bildirim sistemine eklen-
mesine yönelik, DSÖ tarafından istenen kanıt havuzu için hazırlan-
mıştır (Özmen A., 2021).  

Türkiye’de sağlık hizmeti sunulan oluşumların, ikiz eylemde, hangi 
tür rollerinin olduğu gözden geçirilmelidir.  İklim değişikliğinin sağlık 
etkilerine yönelik azaltım boyutunda, devlet hastaneleri, üniversite 
hastaneleri, özel hastaneler ve emisyon üreten diğer sağlık hizmeti bi-
leşenleri ele alınacaktır. Uyum çalışmalarının yürütülmesinde en 
önemli rolü üstlenecek olan birinci basamak sağlık hizmetleri birimleri 
“Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)”, “İlçe Sağlık Müdürlükleri (İSM)” 
ve “Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)”dir. İklim ve sağlık ilişkisinin far-
kında olan sağlık hizmeti sunucuları için gerekli mevzuat, müfredat ve 
özendirme mekanizmaları harekete geçirilmelidir. 

İklim Değişikliği Penceresinden Sağlık Sektörünün Geleceği 
COP26’da, Glasgow’da, 50 ülke iklim değişikliğinin insan sağlığı üze-
rindeki etkilerine yönelik kanıtları değerlendirerek, iklime dayanıklı 
ve düşük karbonlu sağlık sistemleri geliştirmeyi taahhüt etmiştir 
(World Health Organization, 2021c). DSÖ Genel Direktörü Dr. Ted-
ros Adhanom Ghebreyesus, COP26’da, “Sağlığın geleceği, salgın has-
talıkların, pandemilerin ve diğer acil durumların etkilerine ve aynı 
zamanda aşırı hava olayları ve hava kirliliği ve ısınma ile ilgili çeşitli 
hastalıkların artan yükü dahil olmak üzere iklim değişikliğinin etki-
lerine karşı dayanıklı sağlık sistemleri üzerine inşa edilmelidir.” de-
miştir (World Health Organization, 2021c). Artan yük, sağlık yükü-
dür. Sağlık yükü; kaliteli yaşam yıllarının azalmasının ve erken ölüm-
lerin bir ülkeye veya dünyaya etkisi demektir. Bu nedenle, iklim de-
ğişikliğinin sağlık etkilerinin ekonomik boyutunu izlemek için iklime 
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duyarlı hastalık ve bunlarla ilişkili ölüm oranları bilinmelidir. Bilmek 
için araştırmak gerekir; araştırmalar için bütçe gereklidir. Araştır-
mayı yapacak bilim insanlarının eğitimi, araştırma ortamlarının oluş-
turulması gibi birçok bütçe kalemi daha sayılabilir.  

COP26 taahhütleri “COP26 Sağlık Programı”na odaklanmıştır 
(World Health Organization, 2021d). COP26 Sağlık Programı kapsa-
mındaki girişimler şunları içerir: 
 İklime dayanıklı sağlık sistemleri oluşturmak 
 Düşük karbonlu sürdürülebilir sağlık sistemleri geliştirmek 
 Sağlık için Uyum Araştırması 
 Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılara sağlık önceliklerinin dâhil 

edilmesi. 
 İklim değişikliği konusunda daha güçlü bir tutkunun savunu-

cusu olarak sağlık profesyonellerinin sesini yükseltmek. 
COP26 Sağlık Programının taahhütleri ise şunlardır: iklim deği-

şikliği ve sağlık etkilenebilirliği analizleri yapmak ve sağlık için ulu-
sal uyum planları geliştirmek; yüksek emisyonlu sağlık sistemlerin-
den, net sıfır emisyonlu sağlık sistemlerine ulaşmak için, hedef tarih 
ve hedefe ulaşmak için eylem planı veya yol haritası geliştirmek. 

Daha çok azaltıma yönelik taahhütler gibi duran bu girişimin 
uyuma yansımaları dikkatle takip edilecektir. Sağlık sektörünün 
uyum sürecinde karşılaşacağı sorunlar, bu sorunlara yönelik hareket 
tarzı, Türkiye örneği üzerinden, Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. İklim Değişikliğine Uyumda Sağlık Sektörü 
(E. Didem Evci Kiraz, Ocak 2022) 

Sorun Alanları Çözüm Önerileri 
Hedef Strateji  Eylem 

İklim değişikliğinin 
sağlık sektörünün sis-
temlerinde (birinci, 
ikinci, üçüncü basamak 
sağlık hizmetleri, halk 
sağlığı hizmetleri, ilaç 
ve medikal teknoloji, la-
boratuvarlar, sağlık si-
gortası, eğitim, istih-
dam, meslek tanımları, 

İklime di-
rençli sağlık 
sistemleri 
oluşturmak 

Sağlık ve iklim 
değişikliği etki, 
etkilenebilirlik 
ve risk analiz-
leri yapılması 

Türkiye, 7 bölge, 
NUTS, iller, ilçeler, 
mahalle ve köyler 
düzeyinde risk 
profillerinin hazır-
lanması, uyum 
planlarının bunlara 
göre düzenlenmesi 
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Sorun Alanları Çözüm Önerileri 
Hedef Strateji  Eylem 

mevzuat, bütçe, bilgi 
sistemleri, izleme, veri 
ve kanıt toplama, sağlık 
iletişimi vb.) etkileri-
nin, etkilenebilirliğinin 
ve gerçek risklerinin 
ulusal, bölgesel, şehir, 
mahalle ve hane düze-
yinde belirlenmemiş ol-
ması  
İklime duyarlı sağlık 
merkezi, laboratuvar, 
hastane yapım projele-
rine geçilmemiş olması 
(yeşil bina değil, iklime 
duyarlı binalar) 

Düşük kar-
bonlu sür-
dürülebilir 
sağlık sis-
temleri ge-
liştirmek 

  

İklim değişikliğinin 
sağlık sektörüne yöne-
lik olumsuz etkilerine 
hassasiyet ve uyum ka-
pasitesine yönelik veri 
eksikliği  

Sağlık için 
uyum araş-
tırmaları 

AR-GE yatırım-
ları 
 

“Bölgesel İklim ve 
Sağlık Araştırma 
Merkezleri” kurul-
ması 

İklime dirençli sağlık 
sektörünü oluşturmaya 
yönelik finansman ek-
sikliği 
 
 

Sağlık önce-
liklerinin 
ulusal ola-
rak belirlen-
miş katkı-
lara dâhil 
edilmesi 
 

Kamu ve özel 
sektörün strate-
jik planlarında 
“sağlık” alt baş-
lığının açılması 
ve iklim ve sağ-
lık ilişkisinin 
birlikte değer-
lendirilmesi 

Her sektöre ait büt-
çelerde “sektörün 
iklim değişikliğinin 
etkilerinden olum-
suz etkilenmesi so-
nucu halk sağlığına 
getireceği yüklerin 
karşılanması için 
bütçe” kalemi açıl-
ması 

İklime dirençli sağlık 
sektörünü oluşturmaya 
yönelik insan gücü ek-
sikliği 

İklime du-
yarlı sağlık 
sektörü eği-
timleri 

Sağlık perso-
neli eğitimi, di-
ğer sektörlerde 
ortak iklim ve 
sağlık dili oluş-
turulması, yerel 
iklim değişik-
liği eylem plan-
larında sağlık 
bölümünü 

Eğitici eğitimleri 
Tıp fakülteleri ve 
diğer sağlık eğitimi 
veren okulların 
müfredatlarını ge-
liştirilmesi 
Halk eğitimlerinde 
iklim değişikliği ve 
sağlık konularının 
eklenmesi 
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Sorun Alanları Çözüm Önerileri 
Hedef Strateji  Eylem 

yazacak yetkili-
lerin eğitimi, 
karar verici, 
akademisyen 
ve toplum eği-
timi 

Eğitim modülleri 
oluşturulması 
Uzaktan eğitim 
modelleri geliştiril-
mesi 

Mevcut hastalık izleme 
sistemlerinin (sürve-
yans) hepsinde meteo-
rolojik verilerin dikkate 
alınmaması 

İklim deği-
şikliğine yö-
nelik erken 
uyarı sis-
temlerinin 
sağlık sek-
törü ile iliş-
kili okun-
ması, değer-
lendirilmesi 
ve uygula-
maya yansı-
tılması 

Meteoroloji Ge-
nel Müdürlüğü 
ve Sağlık Ba-
kanlığı Halk 
Sağlığı Genel 
Müdür-
lüğü’nün bir-
likte “halk sağ-
lığı erken uyarı 
sistemi” geliş-
tirmesi 

Ulusal, il ve ilçe 
düzeyinde, son alı-
cısı halk olan “halk 
sağlığı erken uyarı 
sistemi”nin faali-
yete geçirilmesi; ik-
lim değişikliği sin-
yali ile birlikte sağ-
lık etkisi, korunma 
ve önlemler, hiz-
mete ulaşım bilgi-
lerinin dâhil edil-
diği mesajların top-
luma ulaştırılması 

İklim değişikliği etkile-
rinin hangi hastalıklara 
yol açtığının, sağlık ku-
ruluşlarına başvuru-
lara ve ölümlere etkisi-
nin bilinmemesi 

İklime du-
yarlı hasta-
lıklar listesi 
oluşturul-
ması 

Dünya Sağlık 
Örgütü Ulusla-
rarası Hastalık 
Kodlama Sis-
temi (ICD)’nin 
iklimle ilişkili 
hastalıklar ko-
dunu oluştu-
runcaya kadar, 
iklimle ilişkili 
hastalıkları ulu-
sal, bölgesel, 
yerel düzeyde 
takip etmek 

İklim ve sağlık iliş-
kisi çalışan, araştı-
ran, raporlayan uz-
manlardan oluşan 
uzmanlar havuzu 
oluşturulması 
 

Türkiye iklime du-
yarlı hastalıklar lis-
tesi hazırlanması 
ve il, ilçe düze-
yinde hastalık veri-
lerinin toplanması 
 

ICD iklime duyarlı 
hastalıklar kodla-
ması amacıyla Tür-
kiye verilerinin 
DSÖ’ne kanıt ola-
rak sunulması 

 

DSÖ, COVID-19 pandemisi ve COP26 öncesi yayınladığı projek-
siyonlarda, yaklaşık on yıl sonra, her yıl iklim değişikliğinin beklenen 
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tehlikeleri sonucunda, yıllık beklenen ölüm sayılarına %38,0’i mal-
nutrisyon, %24,00’ü sıtma, %19,2’si ishal ve %15,2’si sıcak stresi ne-
deniyle “artı” ölümler ekleneceğini belirtmekteydi. 2021 yılında ya-
yınladığı, iklim ve sağlık araştırmaları derlemesinde yeni trendleri 
ortaya koymaya çalışmıştır (World Health Organization, 2021e). Der-
lemenin önemli bulguları şunlardır: 
 İklim değişikliği ve insan sağlığı üzerine araştırmalar hızla bü-

yüyen bir alandır. Son on yılda, her yıl yayınlanan makale sa-
yısı altı kattan fazla artmıştır. 

 Makalelerin sayısındaki önemli artışa rağmen, iklim ve sağlık 
üzerine araştırmalar düzensizdir. Mevcut çalışmaların çoğu, 
iklim değişikliğine karşı sağlık açıklarını değerlendirmeye 
odaklanırken, azaltım ve uyum eylemlerinin sağlık üzerindeki 
etkileri, uyum önlemlerinin etkinliği ve ayrıca potansiyel sağ-
lık yararları hakkında araştırma eksikliği sürmektedir. 

 Araştırma, coğrafi bölgelere eşit olmayan bir şekilde dağılmış-
tır. Düşük ve orta gelirli ülkelere kıyasla yüksek gelirli ülke-
lerde yürütülen çalışmalar ön plandadır.  

 Kişisel beslenme seçimi gibi bireysel faaliyetlerin iklim üzerin-
deki etkisi ve sağlık sistemlerinin karbon ayak izinin değerlen-
dirilmesi üzerine araştırmalar ortaya çıkmaktadır. 

 İklim ve sağlık etkilerine ilişkin mali tahminlerin daha fazla 
araştırılması gerekmektedir. 

 Cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler ve iklim değişikliğinin has-
sas toplulukların sağlığı üzerindeki etkilerinin daha iyi değer-
lendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Bu bulgular ışığında; sağlık sektörü iklim değişikliğiyle ilgili 
geleceğine şekil verebilmek için 2022 itibariyle aşağıdaki alan-
larda araştırmalar yapmalıdır. 

 Eşitliği ve sosyal adaleti teşvik etmek 
 İklim değişikliğinin savunmasız topluluklar (çocuklar ve yaş-

lanan nüfuslar, düşük gelirli insanlar gibi) üzerindeki orantısız 
etkilerine ilişkin araştırmaları geliştirmeye ihtiyaç vardır. 

 Cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin toplanması 



168  E. Didem EVCİ KİRAZ 

 

 İklim değişikliğine karşı kırılganlıklar çok boyutludur ve top-
lumsal cinsiyet önemli sağlık belirleyicisidir. Ancak, sağlıkla il-
gili cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerle, iklim değişikliğinin 
sağlık üzerindeki etkileri ve uyum önlemleri analizleri eksiktir. 

 Ekonomik değerlendirmelerin yapılması 
 İklimin ekonomik etkilerine sağlık göstergelerinin eklenmesi 

ve azaltım-uyum eyleminin (ve ayrıca eylemsizliğin) sağlık 
maliyetlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Sektörler arası araştırmalar için işbirliğini teşvik etmek 
 Gelecekteki kararlara rehberlik etmek için, çeşitli azaltım ve 

uyum önlemlerinin sağlığa ortak faydaları ve sağlık etkileri, il-
gili tüm sektörlerle yakın işbirliği içinde, dikkatlice analiz edil-
melidir. 

 Bilgi ve eylem boşluğunu kapatmak 
 İklim ve sağlık ilişkisi hakkında bilgi ve bilimsel veriler arasında 

büyük bir tutarsızlık olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, ilim 
ve sağlık ilişkisinin genellenemeyecek olmasıdır. Bölgesel dağı-
lımlar dikkate alınmalıdır. Kanıta dayalı iklim ve sağlık eylem-
leri ile azaltım ve uyum öncelikleri gerçekleştirilebilir. Politika 
yapıcılar, karar vericiler için bilimsel çalışmaların okunabilir 
hale getirilmesi önemlidir. Akademik dil ile halk dili arasındaki 
uçurumlar en aza indirilmeldir. Araştırmalara bütçe ayrılma-
sında da önceliklendirmeler önemlidir. Kanıtlara erişimde ge-
rekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Savunuculuğu ve iletişimi geliştirmek 

İklimle ilgili sağlık riskleri ve potansiyel çözümler hakkında etkili 
iletişim, sera gazlarının azaltılması ve iklim değişikliği-sağlık uyumu 
ile ilgili seçimleri ve yatırımları teşvik etmek ve yönlendirmek için 
çok önemlidir. İletişim de kanıta dayalı olmalıdır. Eşitlik, iklim deği-
şikliği ve sağlık iletişiminde de göz ardı edilmemelidir. 
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