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EĞİTİM MODÜLÜ HAKKINDA 

Bu eğitim modülü, “İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri Konusunda Belediyelerin 

Bilgi Düzeyi ve Farkındalığının Arttırılması, Yerel İklim Değişikliği Planlamalarında İklim 

Değişikliğinin Sağlık Etkileri Bölümünün Yer Alması İçin Bölüm Yazım Kılavuzu 

Hazırlanması” başlıklı tez çalışması kapsamında belediyelerin Çevre Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanlıklarında/Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerinde görevli personelin; iklim 

değişikliğinin sağlık etkileri konusundaki farkındalık ve bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla 

uzman görüşü doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Eğitim modülü dört ana konudan oluşmaktadır. Konular; iklim değişikliğinin etkileri 

ve uyum, iklim değişikliği ve sağlık, sağlıklı kentler birliği üyesi kentlerin iklim değişikliğine 

uyum kapasitelerinin belirlenmesi, iklim değişikliğinin sağlık etkileriyle ilgili yerel çalışmalar 

başlıklarına sahiptir. Bu başlıklar altında uyumu anlamak, bilim ne diyor, küresel, Avrupa 

Birliği, Türkiye ve kent düzeyinde iklim değişikline uyum, temel tanımlar, sağlığın sosyal 

belirleyicileri, sağlık göstergeleri, iklim değişikliğinin sağlığa ait tehditleri, maruziyet, 

etkilenebilirlik, risk, azaltım, uyum, hastalık yükü iklim değişikliğinin sağlık etkileriyle ilgili 

ulusal ve uluslararası politikalar-çalışmalar, yerelde mevcut uyum kapasitesi, uyum planlarında 

sağlık bölümünün olmasının önemi, sağlığın yerel iklim değişikliği planlamalarına dahil 

edilmesi konuları yer almaktadır. Bu modülün “SUNUMLAR” kısmında 261 slaytlık sunum 

görseli bulunmaktadır.
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Yönetici Özeti 

1.İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum 

Dr. Nuran Talu 

İklim değişikliği 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana, en önemli küresel sorunlardan 

biri olarak dünyanın gündemine yerleşmiş bulunmaktadır. Sera gazlarının atmosferdeki 

birikimlerinin insan faaliyetleri nedeniyle sanayi devriminden bu yana hızlı bir ivme ile artması 

sonucunda kuvvetlenen sera etkisinin sonucu olarak, yerkürenin enerji dengesi üzerinde ek bir 

ısınma oluşmuş ve bu durum dünya ikliminin daha sıcak ve daha değişken olmasını getirmiştir. 

Küresel ısınmanın temel nedeni olan fosil yakıt kaynaklı sera gazlarının karbon dioksit 

(CO2), metan (CH4), azot dioksit (NO2), hidroflorokarbonlar (HFC), perfloro karbonlar (PFC), 

sülfür hegzaflorid (SF6) emisyonlarının azaltılması yönünde önlem alınmaya devam edilse dahi 

iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda etkilerini artırmaya devam edeceği bilimsel olarak 

kanıtlanmış bulunmaktadır. Bugün iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, yaşanan meteorolojik 

afetlerle birlikte daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Hali hazırda hissedilen ve yakın 

gelecekte daha da şiddetli hissedilecek olan bu etkilerin ekonomik sektörlere, topluma ve 

doğaya maliyeti katlanarak artmaktadır. 

İklim etkilerinin oluşturduğu risk; beşerî ve doğal sistemlerin tehlikeye maruziyeti 

(exposure) ve etkilenebilirliği/savunmasızlığı (vulnerability) arasındaki etkileşimden 

oluşmaktadır. İklim değişikliği sonucu artması beklenen aşırı hava olaylarının gezegenin 

hidrolojik döngüsünü değiştirerek tüm doğal süreçleri, doğal hayatı ve insanlığın yaşamını 

etkilemeye başladığı şimdiden görülmektedir. Artan sıcaklıkların; dünyada bazı bölgelerde 

yağışların, sellerin fazlalaşmasına ve sellerin sıklaşmasına ya da diğer bölgelerde yağışların 

azalmasına ve kuraklıklara sebep olacağı tahmin edilmektedir. Her iki durumda da tarımsal 

alanlarda ve ürünlerde değişiklik yaşanacak, su sorunu büyüyecek, ticaret dengeleri değişecek, 

dünya ekonomileri etkilenecektir. Fırtına, kasırga, hortum gibi artan doğa olayları ve afetler, 

içme suyu sorunları, sağlık sorunları, tahrip edilmiş ekosistemler ve deniz suyu seviyesinin 

artışları ve göçler doğal kaynakların paylaşımı sorunlarını da beraberinde getirecektir. 

İklim değişikliği artık kaçınılmazdır ve etkilerine uyum sağlamak için emisyonların 

azaltılmasını tamamlayıcı politikalar ve eylemler gerekmektedir. Bu durum iklim değişikliğinin 
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etkilerine uyum sağlamanın emisyonlarının azaltılması kadar önemli olduğunu açıkça 

göstermektedir. Nitekim, iklim etkilerine uyumun önemi tüm dünyada günden güne artmaya 

başlamış ve uyum, yenilenen uluslararası anlaşmalar (2016 Paris Anlaşması, Madde 7) 

nezdinde de emisyon azaltım politikaları karşısında eş değer kazanmıştır. 

İklim değişikliğinin etkilerine uyumun genel tanımı; değişen iklime ayak uydurmak, 

iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve aynı zamanda olumsuz etkileri fırsata 

dönüştürebilmek demektir. Uyum, temelde farklı sektörler (tarım, gıda, balıkçılık, su, sağlık, 

turizm, afet, sigorta, altyapı, ekosistem, enerji, finans, kentleşme, ulaşım, göç ve diğer) 

arasındaki iş birliğini, iklimle ilişkili karmaşık ve zorlu konuları, makro-ekonomik politikalarda 

dönüşümü, altyapı yatırımlarını, toplumsal sorunları içeren dinamik bir süreçtir. Bu noktada, 

önceden gerçekleştirilecek iklim değişikliğinin etkilerine uyum önlemlerinin ekonomik 

maliyetinin, iklim değişikliğinin vereceği zararın maliyetinden çok daha düşük olacağı önemle 

dikkate alınmalıdır. 

Buradan bakıldığında, uyum politikalarının başarısının ülkelerin kalkınma modelleri 

ile doğrudan ilgili olduğu görülmektedir. Kentleşme, afet, tarım, sağlık, turizm, ekosistemler 

ve su kaynaklarının yönetimi gibi iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalan/etkilenen önemli 

sektör alanları dikkate alınmadan hazırlanan kalkınma modelleri, iklim değişikliğine uyum 

sağlama açısından ciddi kısıtlar ve darboğazlar oluşturabilmektedir. Kalkınmadan kasıt, iklim 

değişikliğine uyum politikalarının önceliğinde, ekonomik, ekolojik ve sosyal kalkınma 

çalışmalarını bir arada gerçekleştirmektir. 

Uyum sağlamak aynı zamanda; ihtiyaçların, öncelikli seçeneklerin ve önlemlerin 

farklı yönetim ölçeklerinde (ulusal/bölgesel/yerel) bütünleştirilmesini içerdiğinden, ilgili tüm 

paydaşlar arasında sürekli bir iş birliğine ve eşgüdüme ihtiyaç duymaktadır. 

Genelde iklim değişikliğine uyum sağlamak kısa ve uzun vadeli uyum yöntemleri ile 

iki kanattan yapılmaktadır. Birincisi uzun vadeli, genellikle daha geniş ölçeklerde (ulusal, 

bölgesel ve hatta uluslararası) uygulanan ve mutlaka stratejik planlama gerektiren dönüşümsel 

uyum yöntemleri, ikincisi ise yerel bilgi ve deneyimlere dayanarak ve daha çok özerk olan kısa 

vadeli ve yerel tabanda yapılan (mekânsal/konum tabanlı) uygulama yöntemleridir. 
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İklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için ilk aşamada iklim değişikliğinden 

olumsuz etkilenebilecek su kaynakları, tarım ve gıda güvenliği, halk sağlığı, doğal ekosistemler 

ve biyolojik çeşitlilik, kıyı bölgeleri vb. sektörlere ilişkin “etkilerinin belirlenmesi” 

çalışmalarının yapılması gereklidir. İkinci aşamada bu etkilere bağlı olarak yaşanacak su 

sıkıntısı, kuraklık, çölleşme, afetlerdeki artış, tarımsal üretimde düşüş, gıda güvenliği, halk 

sağlığında bozulma, kara ve deniz ekosistemlerindeki bozulma, enerji, turizm ve balıkçılığın 

olumsuz etkilenmesi, deniz seviyesindeki yükselmeye bağlı kıyı bölgelerinde yaşanacak 

tehditlere ilişkin “etkilenebilirlik değerlendirilmesi” yapılmalıdır. Sonraki adım uyum 

ihtiyaçlarını, öncelikli seçenekleri ve önlemleri içeren “uyum eylemi planlaması” aşamasıdır 

ki, uyum eylemi planlama sürecinin mutlaka ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde sektörel 

gelişme planlarına “entegre edilmesi” gerekmektedir. 
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Öğrenim Hedefleri 

 

 İklim değişikliği kavramını kavrayabilme 

 İnsan faaliyetlerinin iklimi nasıl etkilediğini açıklayabilme 

 İklim değişikliğinin etkilerini anlayabilme 

 İklimde gözlemlenen ve öngörülen eğilimlerin neler olacağını kavrayabilme 

 Neden iklim değişikliğine uyum sağlanması gerektiğini anlayabilme 

 İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlamanın nasıl olabileceğini 

anlayabilme 

Yöntem 

 Çevrimiçi senkronize sunum 

 Soru cevap, tartışma 

 Deneyim paylaşımı 

Araç-Gereç 

 Bilgisayar 

 Zoom uygulaması 

 Mentimeter uygulaması 
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 “İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum” Konusunda Ana Başlıklar 

Uyumu anlamak 

İklim değişikliğine uyum, iklim olaylarının etkileriyle mücadele etmek, etkileri 

yönetebilmek ve fırsatlar yaratmak için stratejilerin geliştirilmesini ve uygulanmasını kapsayan 

bir süreçtir (1). İklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için emisyonların azaltılmasını 

tamamlayıcı politikalar ve eylemler gerekmektedir. Çünkü iklim değişikliğine sebep olan 

kaynaklar azaltılsa ve hatta tamamen kesilse bile atmosferdeki sera gazları, iklim olaylarını 

değiştirmeye devam edecektir (2). 

Bilim ne diyor? 

 1,5°C’de kent ısı stresi olan metropolitan kent sayısı iki kat olacak ve 2050 yılına 

kadar 350 milyondan fazla insan buna maruz kalacak. 

 Kentlerde iklim değişikliğinin etkileri bakımından bahse konu ısı stresi, kara ve kıyı 

selleri, yeni hastalık vektörleri, hava kirliliği ve su kıtlığı bir arada yaşanacak. 

 Küresel ısınmadan yüzyılın ortasına kadar her yıl 70 milyon yeni kent sakini 

etkilenecek. 

 En az 136 büyükşehir deniz seviyesinin yükselmesinden kaynaklanan sel riski 

yaşayacak. 

 Küresel ısınma, artan insan nüfusu, kirlilik ve vahşi yaşam alanlarının tahrip edilmesi 

gibi faktörler hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık (zoonotic disease) risklerini 

artıracak (3). 

Küresel bakış, Avrupa Birliği (AB) 

1992 yılında küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı düzenlenen Birleşmiş 

Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya açılan Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ile uluslararası alanda ilk ve en önemli adım 

atılmıştır (4,5). Daha sonra Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması ile uluslararası çabalar devam 

etmiştir (6,7). 2012 yılında Avrupa Komisyonu ve Avrupa Çevre Ajansı tarafından Avrupa 

İklim Değişikliğine Uyum Platformu (Climate-ADAPT) kurulmuştur (8). 2013 yılında AB, 
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“İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi”ni yayınlamıştır. Bu strateji belgesi Avrupa’yı iklime 

daha dirençli hale getirmeyi amaçlamaktadır. 

Türkiye, kent 

Türkiye 2004 yılında BMİDÇS’ye taraf olduktan sonra BMİDÇS’ye ulusal 

bildirimlerde bulunmuştur (9). Türkiye, 2011 yılında “İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve 

Eylem Planı”nı hazırlamıştır. “İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı” Su 

Kaynakları Yönetimi; Tarım ve Gıda Güvencesi; Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve 

Ormancılık; Doğal Afet Risk Yönetimi; ve İnsan Sağlığı olmak üzere beş önemli konu ve alt 

hedefler üzerinde durmaktadır (10). 

İklim değişikliğinin etkilerinde en riskli nokta kentlerdir (1).  Kentlerde yerel iklim 

politikası ve planlaması dünyada 2007’den beri gündemdedir. BMİDÇS’nin yürürlüğe girdiği 

1994 yılından itibaren ise her yıl taraflar konferansı “conference of parties (COP)” yapılmıştır. 

2007 yılında COP 13, Bali- BM Yerel Yönetimler İklim Yol Haritası (Local Government 

Climate Roadmap) toplantısında BM İklim Müzakereleri çerçevesinde, yerel iklim eylem 

planlamasına dair küresel düzeyde ilk karar alınmıştır (11). 

2009 yılında COP 15’te, Kopenhag belediyeler iklim değişikliğiyle mücadelede 

azaltım ve uyum politikalarında önemli planlama aktörleri olarak yerlerini almıştır (12). 

20 yıllık periyotlarda toplanan BM Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim 

Konferansları’nın (BM-Habitat) ilki Kanada/Vancouver’da 1976 yılında, ikincisi 1996’da 

Türkiye/İstanbul’da ve üçüncüsü 2016 yılında Ekvador/Quito’da yapılmıştır. Quito’daki BM-

Habitat III Konferansı’nın iklim değişikliği ile mücadele konuları açısından özel önemi vardır. 

BM-Habitat III Konferansı Paris Anlaşması’nın 2015 yılı Aralık ayında imzaya açılmasından 

hemen sonra 2016 yılında düzenlenmiştir. Bu durum yerleşim alanlarına dair planlama 

politikalarına küresel iklim değişikliği hedeflerinin yansımasına fırsat vermiştir. Bu çerçevede 

Habitat III’ün sonuç belgeleri olarak kabul edilen Yeni Kentsel Gündem’de, içerdiği ‘Herkes 

için Sürdürülebilir Şehirler ve İnsan Yerleşimleri için Quito Bildirgesi’nde ve Yeni Kentsel 

Gündem için Quito Uygulama Planı’nda; özellikle sürdürülebilir ve kalıcı gelişmeler için 

planlama, yönetim ve uygulama aşamalarında iklim değişikliğiyle mücadele kapsamlı olarak 

ele alınmıştır (13). 
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Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından, 

Bakanlığın 2019-2023 yıllarına dönük Stratejik Planı’nda 30 Büyükşehir belediyesinin Yerel 

İklim Değişikliği Eylem Planı’nın (YİDEP) 2023 yılına kadar hazırlanması hedefine yer 

verildiği görülmektedir (10). 

ÇŞİDB yerel yönetimlerin, iklim değişikliğiyle daha etkin şekilde mücadele 

edebilmesini, karar alma süreçlerini hızlandırmasını, iklim değişikliği ve sıfır atık gibi ulusal 

ve küresel sorumluluklarını yeni bir kurumsallaşma üzerinden tekrar yorumlamalarını sağlamak 

amacıyla 8 Nisan 2020 tarihinde “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliğini” yayınlamıştır. Yapılan değişiklikle yerel yönetimlere Sıfır Atık Dairesi 

Başkanlığı ile İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı ve şube müdürlükleri kurulması talimatı 

verilmiştir (14). 

YİDEP, kentin iklim değişikliği ile mücadele taahhüdünü nasıl gerçekleştireceğini 

gösteren stratejik bir belgedir. YİDEP’in kilit bileşenlerini emisyon azaltımı, iklim 

değişikliğine uyum, kapsayıcılık ve birlikte çalışmanın sağlanması oluşturmaktadır. 

YİDEP’lerde temel olarak iki bölümün bulunması hedeflenmektedir. Bunlardan biri sera gazı 

azaltımı hedefleri diğer kısım ise sağlık sektörünün de kapsamında yer aldığı iklim 

değişikliğine uyum eylemlerine ilişkin bölümdür. Bu iki kısım birbiriyle etkileşim halindedir. 

YİDEP’lerin uyum bölümü kapsamında iklim değişikliğinin o kente etkileri ve bu etkiler 

karşısında kentin kırılganlıkları sektörel olarak sınıflandırılarak belirlenmekte, riskler 

tanımlanmakta ve bu risklerin azaltılmasına yönelik çeşitli eylemler adımlardan oluşan bir 

çerçeveye oturtulmaktadır (15). 

Ek 1: Dr. Nuran Talu, İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum sunumu 

“İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum” sunumu “EKLER” kısmında yer almaktadır. 
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Yönetici Özeti 

2.İklim Değişikliği ve Sağlık 

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Arş. Gör. Dr. Esra Çelik 

İklim krizi tüm hızıyla devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl 2020’ye baktığımızda 

Avustralya’da toplam ormanlık alanın %15’inin yok olduğu bir orman yangını meydana 

gelmiştir. Çok uzun süren kuraklık ve sıcak dalgalarının ardından başlayan bir yangın serisiydi 

bu. Avustralya’dan sonra Kaliforniya, Kuzey Amerika’nın batısı gibi pek çok yerde ciddi orman 

yangınları yaşanmıştır. Orman yangınlarının ötesinde görülmemiş sayıda tropikal fırtına, 

kasırga görülmüştür. Türkiye de en başta kuraklık olmak üzere iklim değişikliğinin birtakım 

etkilerini yaşamış ve yaşamaktadır. Meydana gelen yangınlar, kasırgalar ve sıcak hava 

dalgaları, gelişmiş ülkelerin bile bu gibi aşırı hava olaylarına karşı yeteri kadar hazır durumda 

olmadığını göstermektedir. İklim değişikliğinin sağlık etkilerine karşı bütün ülkeler (aynı 

oranda olmasalar bile) risk altında bulunmaktadır. 

Sanayi devriminden bu yana CO2 emisyon eğrisine bakıldığında, atmosferde biriken 

CO2 miktarının sürekli artmakta olduğu, bu eğrinin henüz pik noktasına ulaşmadığı 

görülmektedir. Bu nedenle de eğri altında kalan alan artmakta yani atmosferde biriken CO2 

miktarı artmaktadır. Paris Anlaşmasında küresel ısınma için 1,5°C’lik bir sınır değer 

konmuştur. Bu sınırı aşmamak için her yıl bir önceki yıla göre sera gazı emisyonlarının %7 

düşmesi gerekmektedir. Bu sağlanamazsa ne yazık ki iklim değişikliğinin etkileri 

azalmayacaktır. 

İklim değişikliği ile ilgili yapılan projeksiyonlara bakıldığında, gidişat eğer bugünkü 

gibi devam ederse 2100 yılına kadar 4°C civarında bir ısınmanın gerçekleşeceği 

öngörülmektedir. Paris Anlaşması’nda verilen ulusal taahhütler yerine getirilse bile 2,5-3°C’lik 

bir ısınma garanti edilmektedir. 

Peki bu bizi nereye götürecek. Bilindiği gibi 2015 yılında yeryüzünün ortalama 

sıcaklığı sanayi öncesi döneme göre 1°C’yi geçmiş durumdadır. Yine yapılan projeksiyonlara 

göre 2030’larda sınır değer olan 1,5°C’ye, 2060’larda da 2°C’ye ulaşılacağı öngörülmektedir. 

Dolayısıyla CO2 emisyon eğrisindeki artışı istenen düzeyde azaltmak, uzun süreli fosil 

yakıta dayalı bütün altyapıyı karbon sıfır hale getirerek mümkün olacaktır. Bu da ciddi, sert 
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politikalar uygulanmasını gerektirmektedir. Bu politikaların uygulanması ülkeler açısından 

zorluklar oluşturacaktır. Çünkü el değmemiş doğal yaşamın sürdürülebilir bir ekonomi ile 

bağdaşması olanaksızdır. 

İşte bu noktada iklim değişikliğine uyum politikaları önem kazanmaktadır. Birçok 

alanda uyum politikaları hazırlanmalıdır. Bunların en başında iklim değişikliğinin insan 

sağlığına etkileri konusunda uyum gelmektedir. 

İklim değişikliğinin sıcaklık uç değerlerinin etkisinde kalma, aşırı hava olaylarının 

sıklık ya da şiddetinde değişme ve deniz seviyesi değişiklikleri gibi doğrudan etkilerinin 

yanında ekolojik sistem bozuklukları, vektör ve enfeksiyon hastalıklarının dağılımında ve 

etkinliğinde değişme, hava kirliliği, ekim alanları ve böcek ekolojisine bağlı besin üretiminin 

düşmesi, göçler ve ruhsal hastalıklara neden olma gibi dolaylı etkileri de vardır. 

İklim değişikliğine bağlı olarak vektör yoluyla bulaşan hastalıkların yayılımı 

artmaktadır. İklim değişikliğiyle birlikte su kaynaklarında azalma ve kıyı eko-sisteminde 

bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Bunun neticesinde ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar ise 

kontamine olmuş içme sularının içilmesi, kullanımı ve bu sularla temas etmiş yiyeceklerin 

yenilmesi ile insana bulaşabilmektedir. Sıcaklıktaki değişimler, yağışların artması ve sel gibi 

doğal olaylar su kaynaklı enfeksiyonların yayılmasını arttırmaktadır. 

Bu değişikliklere maruz kalma sonucunda; sıcak hava dalgaları, sel, fırtına, yangın ve 

kuraklık gibi hava olaylarından kaynaklı yaralanma, hastalık ve ölüm sayısının artması, sıcak 

iklim kuşaklarının kuzeye doğru kaymasının bazı bulaşıcı hastalıkların vektörlerinin yer 

değiştirmesine sebep olması, sıtma hastalığının coğrafi dağılımının değişmesi, ishalli 

hastalıkların artması, özellikle ozon (O3) düzeyinin yükselmesi nedeniyle kalp ve solunum 

hastalıkları ve bu hastalıklardan kaynaklı ölümlerin artması, Dang humması hastalığından 

etkilenen insan sayısının artması, yetersiz beslenmenin çocukların büyümesi ve gelişmesi 

üzerindeki etkisinin artması gibi olumsuz etkiler öngörülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

verilerine göre 2030-2050 yılları arasında iklim değişikliğine bağlı olarak her yıl ek 250000 

ölümün meydana geleceği öngörülmektedir. Avrupa’da iklim değişikliği uyum çalışmalarına 

gereken hız verilmezse, 2080 yılında sellerden etkilenen kişi sayısının 775 bin–5,5 milyon 

olacağı tahmin edilmektedir. Bu olumsuz etkilerin 2030’a kadar sağlığa doğrudan hasar 

maliyeti yılda 2-4 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. 
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İklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesine dünyanın her yerinde ihtiyaç 

duyulmaktadır. İklim değişikliğinin sağlık etkileriyle ilgili toplumsal farkındalığın ve bilgi 

düzeyinin arttırılması, erken uyarı sistemlerinin oluşturulması ve acil cevap ile uyum 

süreçlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

İklim değişikliğinin küresel bir sorun olması, yol gösterici çalışmaların ağırlığını 

uluslararası düzeyde ele alınmasını gerekli kılmakla birlikte, mücadelenin ulusal ve yerel 

düzeylerde ve çok çeşitli toplum kesimleriyle birlikte yapılması esastır. Uluslararası ve ulusal 

politikaların iklim ve sağlık ilişkisine etkileri, ulusal çalışmaların geleceğe katkısı önemlidir. 
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Öğrenim Hedefleri 

İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri 

 Sağlıkla ilgili temel kavramları kavrayabilme 

 İklim değişikliğinin insan sağlığını nasıl etkileyebileceğini açıklayabilme 

 İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkilerinde ve bu etkilerin maliyetinde 

gözlemlenen ve öngörülen eğilimleri kavrayabilme 

 İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkilerinin nasıl ölçüldüğünü kavrayabilme 

İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileriyle İlgili Uluslararası Politikalar ve Çalışmalar 

 İklim değişikliği ve sağlık ile ilgili uluslararası politikaların neler olduğunu 

kavrayabilme 

 Sağlık ve ilgili sektörlerde uyum ve savaşım politikalarının ve önlemlerinin sağlık 

yararlarını açıklayabilme 

 Sağlığı değerlendirmek, iklim değişikliği politikaları ve stratejileri ile 

bütünleştirmek için çeşitli araçlar belirleyebilme ve iklim değişikliğini sağlık 

politikaları ve stratejilerine entegre edebilme 

 İklim değişikliği ve sağlık ile ilgili küresel çalışmalar ve iyi uygulamalara örnekler 

verebilme 

İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileriyle İlgili Ulusal Politikalar ve Çalışmalar 

 Türkiye’nin iklim değişikliği ve sağlık ile ilgili ulusal politikaların neler olduğunu 

kavrayabilme 

 Türkiye’nin iklim değişikliği ve sağlık ile ilgili ulusal çalışmalarına örnekler 

verebilme 

Yöntem 

 Çevrimiçi senkronize sunum 

 Soru cevap, tartışma 

 Deneyim paylaşımı 
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Araç-Gereç 

 Bilgisayar 

 Zoom uygulaması 

 Mentimeter uygulaması 
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 “İklim Değişikliği ve Sağlık” Konusunda Ana Başlıklar 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ETKİLERİ 

İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri (16) 

1. Aşırı hava olaylarının sağlık etkileri 

2. Sıcak ve soğukla ilişkili hastalıklar 

3. Ultraviyole radyasyonun yan etkileri 

4. Hava kalitesinin değişiminin yol açtığı sağlık sorunları 

5. Gıda ve su ile ilişkili hastalıklar 

6. Vektörlerle ilişkili hastalıklar 

7. Ruhsal sorunlar 

8. Yeniden ortaya çıkan ve yeni hastalıklar 

İklim değişikliğinin sağlık etkileri neden önemli? 

İklim değişikliğinin olumsuz sağlık etkilerine karşı bütün ülkeler risk altındadır. İklim 

değişikliği, temiz hava, temiz içme suyu, yeterli gıda ve güvenli barınak gibi sağlığın sosyal ve 

çevresel belirleyicilerini etkilemektedir (17). Yapılan tahminlere göre; sıcak hava dalgaları, sel, 

fırtına, yangın ve kuraklık gibi hava olaylarından kaynaklı yaralanma, hastalık ve ölüm 

sayısının artması, sıcak iklim kuşaklarının kuzeye doğru kaymasının bazı bulaşıcı hastalıkların 

vektörlerinin yer değiştirmesine sebep olması, sıtma hastalığının coğrafi dağılımının değişmesi, 

ishalli hastalıkların artması, özellikle O3 düzeyinin yükselmesi nedeniyle kalp ve solunum 

hastalıkları ve bu hastalıklardan kaynaklı ölümlerin artması, Dang humması hastalığından 

etkilenen insan sayısının artması, yeni hastalıkların ortaya çıkması, yetersiz beslenmenin 

çocukların büyümesi ve gelişmesi üzerindeki etkisinin artması gibi olumsuz etkiler 

beklenmektedir (3,16,18–20). DSÖ verilerine göre 2030-2050 yılları arasında iklim 

değişikliğine bağlı olarak yalnızca yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve sıcak stresi nedeniyle her 

yıl ek 250000 ölümün meydana geleceği öngörülmektedir. Bu olumsuz etkilerin 2030’a kadar 

sağlığa doğrudan hasar maliyeti yılda 2-4 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır (21). 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ETKİLERİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI 

POLİTİKALAR VE ÇALIŞMALAR 

İklim değişikliği ve sağlık ilişkisi, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 

(IPCC) 1990 yılında yayınladığı ilk raporunda gündeme gelmeye başlamıştır. IPCC’nin bu 

raporunda; iklim değişikliğinin insan ve toplum sağlığına var olan etkileri, ileride insan 

sağlığını ne derecede etkileyebileceği ve insanların iklim koşullarına büyük bir uyum sağlama 

kapasitesi olduğu yer almaktadır (22). 

COP 24’te DSÖ tarafından açıklanan rapor, sağlık konularının iklim eyleminin 

geliştirilmesindeki hayati önemini vurgulamakta ve politika yapıcılar için anahtar nitelikte 

öneriler sunmaktadır. Rapora göre hava kirliliği dünyada her yıl 7 milyon ölüme ve 5,11 trilyon 

dolar değerinde ekonomik hasara neden olmakta ve en yüksek seragazı emisyonu değerlerine 

sahip 15 ülkede hava kirliliğinin ortaya çıkardığı sağlık maliyetinin, ülkelerin Gayri Safi Yurt 

İçi Haslıla’larının %4’üne tekabül ettiği tahmin edilmektedir. Rapor, dünyanın dört bir 

yanından ülkelerin insan hayatını iklim değişikliğinin etkilerinden korumak için yaptıkları 

iklim eylemlerini anlatmaktadır. Ancak bu eylemlerin özellikle de gelişmekte olan küçük ada 

ülkeleri ve en az gelişmiş ülkeler açısından yetersiz kaldığını da gözler önüne sermektedir. 

Ayrıca rapor, iklim değişikliği ile mücadele sırasında sağlık faydalarının nasıl elde 

edilebileceğine ve bu küresel sorunun olumsuz sağlık etkilerinin nasıl önlenebileceğine dair 

tavsiyeler içermektedir. (19). 

COP 25’te ise, DSÖ iklim değişikliğine yönelik yeni raporunda, aşırı sıcaklıklar, stres, 

sıtma ve kolera gibi hastalıklarla insan sağlığına doğrudan zarar veren iklim değişikliğinin, 

21’inci yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olabileceği uyarısında bulunmuştur. DSÖ’nün 101 

ülkede yaptığı araştırma sonuçlarına göre hazırlanan raporda, pek çok ülkenin iklim 

değişikliğine karşı hazırladıkları planları hayata geçirmediklerinin altı çizilmiştir. “İklim 

değişikliğinin etkilerinden insan sağlığını korumak her zamankinden daha acildir.” ifadesine 

yer verilen raporda, ülkelerin gittikçe artan bir şekilde iklim değişikliğine önem vermesinin 

yeterli olmadığına vurgu yapılmıştır. Raporda, iklim değişikliğine yönelik plan ve stratejileri 

hayata geçirebilmesi için ülkelerin gerekli finansmanın sadece % 38’ini tedarik edebildiği, bu 

durumun da endişe verici olduğuna işaret edilmiştir (23). 
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DSÖ 2020 yılında “Düzensiz Bir Dünya-World in Disorder” başlıklı bir rapor 

yayınlamıştır. Bu raporda COVID-19 pandemisiyle ilgili sert bir değerlendirme yaparak, tüm 

dünyayı bir daha böyle bir olay yaşanırsa yeniden hazırlıksız olmayı göze alamayacağı 

konusunda uyarmıştır. Sağlıkla ilgili acil durumlara hazırlıklı olmanın önemini vurgulamıştır 

(24). 

Paris Anlaşması doğrultusunda hükümetler tarafından verilen taahhütlerin yerine 

getirilmesinin bağımsız bir değerlendirmesini sağlamak amacıyla Lancet Geri Sayımı 

başlatılmıştır. Lancet Geri Sayımı, iklim değişikliği ve sağlık ilişkisi konusunda raporlar 

sunmaktadır (25). Lancet Geri Sayım 2020 raporu, sıcak hava dalgasına bağlı en fazla yaşlı 

ölümünün görüldüğü bölgelerin başında Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve bazı 

Avrupa ülkelerinin geldiğini, son 20 yılda yaşlı nüfusta aşırı sıcaklara bağlı ölüm oranının 

yaklaşık yüzde 54 arttığını göstermiştir (26). 

2021 Ekim ayında yayınlanacak olan IPCC’nin altıncı raporunun kapsamı 

belirlenmiştir. Bölüm 6’da şehirler, yerleşimler ve temel altyapı, Bölüm 7’de sağlık, esenlik ve 

toplumların değişen yapısı başlıkları yer almaktadır. Küresel ısınma, artan insan nüfusu, kirlilik 

ve vahşi yaşam alanlarının tahrip edilmesi gibi faktörler hayvanlardan insanlara bulaşan 

hastalık risklerini arttırmaktadır. Bu tür hayvan hastalıklarından, IPCC’nin beşinci raporunda 

bahsedilmiş ancak salgın hastalığa dönüşme potansiyeli üzerinde durulmamıştır. IPCC’nin 

altıncı raporunda koronavirüs faktörünü de dahil ederek küresel salgından çıkarılan derslere yer 

verileceği belirtilmektedir (27). 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ETKİLERİYLE İLGİLİ ULUSAL 

POLİTİKALAR VE ÇALIŞMALAR 

Türkiye’de Halk Sağlığı Kurumu tarafından 2015 yılında oluşturulan “İklim 

Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem 

Planı” hazırlanmıştır. Bu eylem planı ile iklim değişikliğinin getirdiği olumsuzluklardan halkın 

korunması, aşırı hava olaylarının (sel, aşırı sıcak ve soğuk havalar, hava kirliliği) insan sağlığına 

olan etkisinin azaltılması, iklim değişikliği sonucu Türkiye’de görülen ve/veya artan 

hastalıkların takibi için kurumsal altyapının güçlendirilmesi kurum içi ve kurumlar arası iş 

birliğinin artırılması, su ve gıda güvenliği ile su ve gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele 

edilmesi, hassas grupların iklim değişikliğinin olumsuzluklarından etkilenmemesi için gerekli 
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çalışmaların yapılması, sağlık kuruluşlarının iklim değişikliğine olan olumsuz katkılarının 

azaltılması, iklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerinden daha etkin korunma için 

halkın bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir (28). 

AB tarafından finanse edilen, ÇŞİDB tarafından yürütülen, İklim Değişikliği Alanında 

Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (iklimin) kapsamında, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin temsilcilerine 

yönelik olarak İklim Değişikliği Eğitimleri düzenlenmiştir (29). Bu konulardan biri olan “İklim 

Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri” eğitim modülleri arasında yer almaktadır. Modülde 

iklim değişikliği, sağlık etkileri, uluslararası çalışmaları ve Türkiye’de konuyla ilgili yapılacak 

ve yapılmış olan iklim değişikliği sağlık etkileri uyum çalışmalarına değinilmektedir (16). 

2019 yılında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından 

desteklenen ve iklim krizi ile mücadelede ortak bir dil kurulmasını hedefleyen İklimce 

Sohbetler isimli bir program başlatılmıştır. İklimce sohbetler, iklim krizi mücadelesindeki 

sorun ve çözümlere dair deneyimlerin paylaşıldığı, bu konuda çalışan farklı uzmanlık alanlarına 

sahip taraflar ile ortak bir dilin ve bütüncül yaklaşımın geliştirilmesinin hedeflendiği toplantılar 

dizisidir. Bu toplantılardan biri olan “İklimce Sağlık” başlığı altında iklim krizine karşı 

toplumsal yapımızın ve günlük yaşamlarımızın dayanıklılık ve sürdürülebilirliği, iklim 

değişikliğinin olası etkileri ve bu etkilere karşı tepkilerimiz, insanların sürece katılımları 

konuları işlenmiştir (30). 2021 yılında AB tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu 

ÇŞİDB olan “İklim Değişikliğine Uyum için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimi” 

projesi yapılmıştır. Proje kapsamında İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon 

Kurulu üyesi kuruluşların iklim değişikliğine uyum konusunda kapasitelerinin geliştirilmeleri 

amaçlanmıştır (31). 

Ek 2: Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Uzm. Dr. Esra Çelik, İklim Değişikliği ve 

Sağlık sunumu 

“İklim Değişikliği ve Sağlık” sunumu “EKLER” kısmında yer almaktadır. 
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İKLİM VE SAĞLIK MODÜLÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONU 3: SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ ÜYESİ 

KENTLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM 

KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ 
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Yönetici Özeti 

3. Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi Kentlerin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitelerinin 

Belirlenmesi 

Prof. Dr. Cengiz TÜRE 

Günümüzde iklim olayları ve şehirlerle ilgili bilimsel çalışmalar, kentleşme ile iklim 

değişikliği arasındaki bağlantının kent sağlığı ve ekolojik sürdürülebilirlik üzerinde önemli 

olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Son yıllarda artan ekonomik faaliyetler, hızlı 

kentleşme ve nüfus artışı, şehirleri iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha riskli hale 

getirmektedir. Dünya nüfusunun yarısından fazlası ve AB’nin %75’i şehirlerde yaşıyor. AB 

için kısa sürede %80’i aşacağı tahmin ediliyor. Türkiye şimdiden %90’ı geçti. Gerçekte, iklim 

değişikliği ile şehirler arasında iki yönlü bir etkileşim vardır. Kentsel faaliyetler doğal çevre ve 

iklim değişikliği üzerinde olumsuz etkilere neden olurken, diğer yandan iklim değişikliğinin 

beklenen olumsuz etkileri kent koşullarını tehdit etmektedir. Küresel iklim değişikliğinin 

şehirler üzerindeki artan ekolojik baskısı, altyapı, çevre, sağlık, ekonomi ve sosyal yaşam gibi 

konularda yeni politikalar gerektirecektir. 

Kentsel alanlar; yapılı çevre, altyapılar, sosyal, doğal ve üretim sistemleri gibi alt 

sistemlerden oluşur. Bu kentsel alt sistemler ve iklim olayları arasındaki etkileşimlerin 

şehirlerin hasar ve direnç kapasitelerini şekillendirdiği düşünülmektedir. Bu sorunun çözümü, 

şehirlerin iklim değişikliği etkilerine “hızlı uyum sağlamasına ve direncine” bağlıdır. Aksi 

takdirde barınma, enerji sistemleri, ulaşım sistemleri, sağlık sistemleri ve hastaneler, su, 

kanalizasyon sistemleri ve hatta gıda dağıtım sistemleri kent sağlığını olumsuz etkileyecektir. 

İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki artan etkileri şehirleri daha savunmasız hale 

getiriyor. Bu nedenle, kanıta dayalı yeni kentsel politikaların geliştirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle iklim değişikliğinin insan ve şehir sağlığı üzerindeki artan etkileri onları 

daha savunmasız hale getirmektedir. 

Dünya Bankası gibi birçok uluslararası kuruluş, bunu acil bir sorun olarak görerek 

dünya gündemine taşımaktadırlar. Bu nedenle iklim değişikliği ile ilgili yeni politikaların 

geliştirilmesi tüm dünya için çok önemlidir. Bu konuda önemli çalışmalar ve uyarılar yapan 

diğer uluslararası kuruluş ise Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler, Dünya Sağlık Örgütü 

Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’dır. IPCC’ye göre; şehirlerde iklimle ilgili kırılganlık 

değerlendirmeleri, daha sonra yapılacak kentsel uyum çalışmalarının yapılması için önemli bir 
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başlangıç noktasıdır. Bu bağlamda, kentsel kırılganlık değerlendirmelerinin, afet risk yönetimi 

ve değişen iklime karşı dayanıklılığın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtilmektedir. 

Türkiye’de, iklim değişikliği ile mücadele vurgusu ile ülke şartlarında ve küresel iklim 

sistemi ülkelerinin korunması gerektiğini fark eden ülkelerden biridir. 2004’te BMİDÇS’ye ve 

2009’da Kyoto Protokolüne ortak oldu. Türkiye, BM’nin yanı sıra AB üyelik sürecinde de 

konuyla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor. Aynı zamanda WHO-EHCN’nın bir üyesidir. 

Bu bağlamda, dünyada pek çok araştırma yapılmasına rağmen, Türkiye’de kentsel 

iklim kırılganlığını değerlendirmeye çalışan çok az kent yönetimi bulunmaktadır. Oysa bu 

durum, Türkiye’deki iklim değişikliğinin etkileri için her şehir için özel bir kentsel kırılganlık 

değerlendirmesi gerektirmektedir. Ancak, iklime de katkıda bulunan çeşitli faktörler nedeniyle 

mevcut iklim değişkenliğine karşı kentsel savunmasızlığı değerlendirmenin bazı zorlukları 

vardır. 

İklim değişikliğinin savunmasızlık değerlendirmeleri, doğal ve sosyal bilim 

perspektiflerini birleştirir. Yerel topluluğun bu tür değerlendirmeler için iş birliği yapma 

kapasitesi ve belediyelerin iklim konularında sınırlı bilgisi en önemli engellerden bazılarıdır. 

İklim değişikliği için savunmasızlık değerlendirmesi bir olay değil, devam eden bir sosyal ve 

kültürel öğrenme sürecidir. Daha sürdürülebilir bir topluma doğru dönüşümde belediyeler 

genellikle kilit aktörler olarak adlandırılır. Bu, iklim değişikliğiyle mücadelede belediyelerin 

sorumluluklarını artırmaktadır. Bununla birlikte, iklim değişikliğiyle mücadele ve bunların 

nasıl organize edileceği konusunda bilgi eksikliği, yerel yönetimler için en büyük sorundur. Bu 

bilgi eksikliğinin üstesinden gelmek için ölçüme ve çok seviyeli izlemeye dayalı eylem ve 

kapsayıcı yönetişim sistemleri gereklidir. 

Şehirlerde niteliksel ve niceliksel güvenlik açığı değerlendirmesi için birçok araç ve 

yöntem vardır. Bununla birlikte, şehirlerdeki iklim etkilerine karşı savunmasızlığı 

değerlendirmek ve uyum politikalarının geliştirilebilmesi için “İndikatörlere Dayalı Zarar 

Görebilirlik Değerlendirmeleri” önerilmektedir. Çoğunlukla zarar görebilirlik 

değerlendirmeleri, başlangıçta ayrı ayrı indikatörler üzerinden değerlendirilir ve daha sonra 

toplu sentetik savunmasızlık endeksleri veya puanları olarak birleştirilerek yapılmaktadır. Bu 

yöntemden yararlanarak ülkemizde ilk olarak Türkiye Sağlıklı Şehirler Birliği’ne üye bazı 

şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasızlığı değerlendirilmiştir. Önemli bir 
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örnek olan bu çalışmanın, ülkemizdeki kentlerin iklim etkilerine uyum planlarını 

geliştirmelerine katkı sağlayacağı kanısındayım. 
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Öğrenim Hedefleri 

 İklim değişikliği kavramını kavrayabilme 

 Kentlerin iklimi nasıl etkilediğini açıklayabilme 

 İklim değişikliğinin kentlere olan etkilerini anlayabilme 

 Kentlerin iklim değişikliğine uyum sağlaması için değerlendirilmesi gereken 

indikatörleri açıklayabilme 

 Kentlerde iklim değişikliğine uyum kapasitelerini açıklayabilme 

 Kentlerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlamanın nasıl 

olabileceğini anlayabilme 

Yöntem 

 Çevrimiçi senkronize sunum 

 Soru cevap, tartışma 

 Deneyim paylaşımı 

Araç-Gereç 

 Bilgisayar 

 Zoom uygulaması 

 Mentimeter uygulaması 
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 “Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi Kentlerin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitelerinin 

Belirlenmesi” Konusunda Ana Başlıklar 

Sağlıklı Kentler Birliği, iklim değişikliğinin olası etkileri karşısında kentlerin 

taşıdıkları risk düzeylerini belirlemek amacıyla üyesi olan belediyelerle birlikte bu çalışmayı 

tasarlamıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilen bilgilerin, kentlerin iklim değişikliği ile 

mücadele ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama konusunda, güçlü ve zayıf yanlarını 

görerek, sağlıklı bir kent olma yolunda uygulayacakları politikalara rehberlik edeceği 

düşünülmektedir (32). 

Metodoloji 

2015–2016 yılları yapılan bu çalışmaya Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye 64 belediyeden 

40 belediye katılım sağlamıştır. Çobanyılmaz ve Duman Yücel tarafından “World Bank (2010) 

ve Earth Day Network (2006)” çalışmalarından yararlanarak hazırlanan anket sorularından 

faydalanılmıştır. 

Anket formu; sosyal, ekonomik, çevresel, kurumsal ve mekânsal boyutları olan kent 

ekosistemlerini, ulusal veri tabanına uygun göstergelere göre tanımlayan ve ölçmeye yarayan 

niteliksel ve niceliksel özelliklere sahiptir. Her bir ana kritere bağlı olarak tüm kentler için 

puanlama yapılmıştır. Bu puanlar kentlerin iklim değişikliğinden zarar görebilirlik düzeylerini 

ortaya koymaktadır. Kentin aldığı puan arttıkça iklim değişikliğinden zarar görme riski 

artmaktadır. 

Tüm kentler için her bir ana kriterden alınan puanların toplamı sınıflandırılarak 4 farklı 

risk değerlendirme kategorisi oluşturulmuştur. 

0-25: Esnek 

25-50: Risk altında 

50-75: Zarar görebilir 

75-100: Tehdit altında 

Sağlıklı Kentler Birliği üyesi kentlerin katıldığı, iklim değişikliğinden etkilenebilirliği 

sorgulayan bu araştırmanın ana kriterleri ve kapsamları şu şekildedir. 
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Araştırmanın Ana Kriterleri ve Kapsamları 

Kentin Genel Özellikleri; kentin konumu, yerleşik nüfus, kişi başına GSYİH vb. 

Sosyo-Ekonomik Yapı; işsizlik oranı, çocuk/engelli/muhtaç ve yaşlı oranları vb. 

Yapılı Çevre; gecekondulaşma oranı, yeşil alan miktarı, taşkın riski vb. 

Fizik Altyapı; içme suyu, katkı atık, enerji, sağlık vb. 

Çevre; hava kalitesi, su kalitesi, iklim, biyolojik çeşitlilik vb. 

Kurumsal Yapı; iklim değişikliği yönetimi ve stratejileri, risk yönetimi, afet yönetimi vb. 

Bulgular 

Ana Kriterlerin Ayrı Ayrı Ele Alınarak Kentlerin Durumunun Değerlendirilmesi 

Ana kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, her kentin farklı artı ve eksilerinin 

olduğu saptanmıştır. 

Kentlerin Genel Olarak Her Bir Ana Kritere Bağlı Olarak Aldıkları Toplam Puanlara 

Göre Değerlendirmesi 

Araştırmaya konu olan kentlerin olası iklim etkileri karşısındaki en büyük risklerinin 

“fiziksel altyapıdaki” yetersizliklerden kaynaklandığı saptanmıştır. 

Bunu kentte bulunan tüm paydaş kurum ya da kuruluşlar le toplumun farkındalık 

düzeyini de ifade eden “kurumsal yapıdan” kaynaklanan yetersizlikler izlemektedir. 

Bu kriterleri sırasıyla “kentin genel özellikleri, yapılı çevre, çevre ve sosyo-ekonomik” 

durum izlemektedir. 

Kentlerin Genel Olarak Her Bir Ana Kritere Bağlı Olarak Aldıkları Toplam Puanlara 

Göre Risk Değerlendirmesi 
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Risk değerlendirme kategorisine göre birlik üyesi belediyeler değerlendirildiğinde; 3 

kentin “esnek”, 29 kentin “risk altında” ve 8 kentin de “zarar görebilir” risk değerlendirme 

sınıfında yer aldıkları saptanmıştır. 

Sonuç 

Ana kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilgili kentlerin bu sonuçları 

dikkate alarak yapacakları çalışmalar, kentin iklim etkilerine karşı uyum sağlamasında etkili 

olacaktır. 

Araştırmaya konu olan kentlerin olası iklim etkileri karşısındaki en büyük risklerinin 

“fiziksel altyapıdaki” yetersizliklerden kaynaklandığı için yerel yönetimlerin yapacakları yeni 

yatırımları bu durumu dikkate alarak yapmaları, kent sağlığı açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

“Kurumsal yapıdan” kaynaklanan yetersizlikler parametresinin yüksek çıkması, kente 

ait bir “iklim değişikliği eylem planının” olmadığını, bilgi eksikliği ve dar seviyede nasıl 

organize olunacağının bilinmediğini ortaya koymaktadır. Aslında tüm ana kriterlerdeki 

başarının temelinde, kurumsal yapıdaki yetersizlikler yatmaktadır. 

Değiştirilmesi en zor ana kriter ise “kentin genel özellikleri” den kaynaklanan 

etkilerdir. Çünkü bu durum, geçmişte yerleşim alanı olarak seçilen kentin coğrafik ve ekolojik 

koşullarıyla ilgilidir. Ancak kentin bundan sonraki büyüme yönü için kentin genel özelliklerinin 

dikkate alınması yararlı olacaktır. Yapılı çevre ve çevre konusu kentin bina stokuyla ilgili 

olduğu için yapılaşmada iklim dostu mimari projelerin ve kentsel planlamaların öncelikle tercih 

edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Ek 3: Prof. Dr. Cengiz Türe, Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi Kentlerin İklim Değişikliğine Uyum 

Kapasitelerinin Belirlenmesi sunumu 

“Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi Kentlerin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitelerinin 

Belirlenmesi” sunumu “EKLER” kısmında yer almaktadır. 
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İKLİM VE SAĞLIK MODÜLÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONU 4: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK 

ETKİLERİYLE İLGİLİ YEREL ÇALIŞMALAR 
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Yönetici Özeti 

4. İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileriyle İlgili Yerel Çalışmalar 

Murat Ar 

Yaklaşık 30 yıllık geçmişi bulunan ilk küresel tema ağı olarak kurulan DSÖ Sağlıklı 

Şehirler Ağı kent sağlığını ilgilendiren tüm konularda şehir ve belediyeleri bir araya getiren ve 

giderek gelişen bir yerel yönetimler ağıdır. Sağlıklı Şehirler Ağının ardından başkanlar 

sözleşmesi, sürdürülebilir şehirler, akıllı şehirler, dirençli şehirler, yavaş şehirler yaratıcı 

şehirler gibi farklı temalarda birçok ağ kuruldu. 

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağının Avrupa Bölgesinde çalışan ofisi her beş yılda üyelik 

kriterlerini yenilemektedir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, üyelik kriterlerini yerine getirerek 

bu ağın Avrupa Bölgesindeki 21 üyesinden biri olmuştur. Birliğin üyeliğinin kabulü ile üye 

belediyelerimiz de Sağlıklı Şehirler Ağına üyelik başvurusunda bulunabilmektedir. 

2019-2024 yıllarını kapsayan üyelik kriterleri 7.Faz Uygulama Çerçevesi başlığında 

tanımlandı. 14 üye belediyemiz 7. Faz Uygulama Çerçevesi formlarını doldurarak başvuruda 

bulundu. Formların içeriğinde belediyeler tarafından yapılan ve yapılması planlanan 

çalışmaların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, iklim 

değişikliğine adaptasyon ile ilgisi ve uyumu sorulmaktadır. 7.Faza üyelik için başvuruda 

bulunan belediyelerin şehir sağlık profili, şehir sağlık gelişim planı, kentsel karbon ayak izi 

envanteri, kentsel sürdürülebilir enerji eylem planı çalışmalarının olması istenmektedir. 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, tüm politikalarda sağlık ve sürdürülebilir kentsel 

çevre oluşturulması ilkeleri doğrultusunda üye belediyeleriyle birlikte çalışmalar yapmaktadır. 

Bu ilkeleri hayata geçirebilmek için kent sağlığına etki eden faktörler konularında eğitimler, 

anketler, konferanslar düzenleyerek rehberlik yapmakta, farkındalık çalışmaları ve yarışmalar 

düzenlemektedir. Eğitim çalışmaları, anket raporları ve konferans sunumları yayın haline 

getirilmekte, kentsel karbon ayakizi envanteri ve kentsel sürdürülebilir enerji eylem planı 

çalışmalarını hazırlayan üye belediyeler sertifika ile teşvik edilmektedir. 

Birlik, her yıl üye belediyelerin sağlıklı şehir projeleri üretmelerini teşvik etmek 

amacıyla sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, şehir planlaması ve sağlıklı çevre kategorilerinde 

yarışma düzenlemekte, şehircilik için sürdürülebilir örneklerin ortaya çıkarılmasını 

desteklenmektedir. 
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Sağlıklı çevre kategorisine başvuran belediyelerin projelerinden hava, su, toprak ve 

katı atık kirliliğini önlemeleri, sürdürülebilir çevre yönetimi uygulamaları yapmaları, katı atık 

ve su kirliliğini önleyen, geri dönüştüren/yeniden kullanım olanaklarını araştıran uygulamalar, 

iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmalar, görüntü, ışık ve gürültü kirliliği ile 

mücadeleye yönelik çalışmalar yürütmeleri beklenmektedir. 

2020 yılında çevre kategorisinde ödüle layık görülen iki üye belediyemizin iklim 

değişikliği ile mücadele çalışmaları ve sağlık üzerine etkilerinden başlıklar sunulacaktır. 
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Öğrenim Hedefleri 

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı 

 İlk küresel tema ağı olarak DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağının yapısı, fazları, üye şehir ve 

belediyelerini kavrayabilme 

 DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz Uygulama Çerçevesinin hedefleri, stratejik 

yaklaşımları ve iklim değişikliği çalışmalarına katkısını anlayabilme 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 

 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin misyonu ve vizyonu, üye belediyelerine 

sundukları imkanları anlayabilme 

 Birliğin üye belediyelerin kentsel karbon ayak izi envanteri veya kentsel 

sürdürülebilir enerji eylem planlarını hazırlamalarına yönelik rehberliği ve teşvik 

çalışmalarını kavrayabilme 

 İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileriyle ilgili üye belediyelerin çalışmalarını 

anlayabilme 

Yöntem 

 Çevrimiçi senkronize sunum 

 Soru cevap, tartışma 

 Deneyim paylaşımı 

Araç-Gereç 

 Bilgisayar 

 Zoom uygulaması 

 Mentimeter uygulaması 

  



31 

 

 “İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileriyle İlgili Yerel Çalışmalar” Konusunda Ana 

Başlıklar 

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağının yapısı, fazları, üye şehir ve belediyeleri (33) 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz Uygulama Çerçevesinin hedefleri, stratejik 

yaklaşımları ve iklim değişikliği çalışmalarına katkıları (34) 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin misyonu ve vizyonu, üye belediyelerine sundukları 

(35) 

Birliğin üye belediyelerin kentsel karbon ayak izi envanteri veya kentsel sürdürülebilir 

enerji eylem planlarını hazırlamalarına yönelik rehberliği ve teşvik çalışmaları (36) 

Ek 4: Murat Ar, İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileriyle İlgili Yerel Çalışmalar sunumu 

“İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileriyle İlgili Yerel Çalışmalar” sunumu “EKLER” 

kısmında yer almaktadır. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ 

ve UYUM

Dr. Nuran Talu



Akış

Uyumu anlamak

Bilim ne diyor?

Küresel bakış, AB 

Türkiye, kent



UYUMU ANLAMAK



Meseleyi iyi anlamamız lazım, ilk algı 

•Küresel ısınma deyince sıcaklığı algılıyoruz 

geleneksel kabul gören bilindik sektör enerji 

sektörü ve bilindik kod sera gazı emisyonu 

azaltımı.

• İklim değişikliği ile hava durumunu 

karıştırmamak... iklim modelleri hava tahmin 

modeleri değildir. yarın yağış var şemsiye almak 

lazım bilgisini vermez.



Meseleyi iyice anlamamız lazım

• İklim değişikliğinin başlangıçta çevre sorunlarının 

çözümüne odaklı bilimsel ve teknik bir konu olduğunu 

zannederken, artan bilgiler ve araştırmalarla/olaylarla 

etkilerinin çok daha kapsamlı olduğunu görüyoruz.

• İklim değişikliği yalnızca sıcaklık ve yağış rejimlerini 

değil, ekonomik ve sosyal politikaları ve piyasaları da 

çok etkiliyor.

• Bilim dünyasını, politikacıları ve uluslararası diplomasiyi 

harekete geçiren önemli bir alan bu.



İklim değişikliğine uyum,

iklim olaylarının etkileriyle mücadele 

etmek, ve etkileri yönetebilmek ve 

fırsatlar yaratmak için stratejilerin 

geliştirilmesini ve uygulanmasını 

kapsayan bir süreçtir (IPCC, AR4).



Uyumun sistematik yapısı

1İklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için ilk 

aşamada iklim değişikliğinden olumsuz etkilenebilecek 

su kaynakları, tarım ve gıda güvenliği, halk sağlığı, doğal 

ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik, kıyı bölgeleri vb. 

sektörlere ilişkin “etki analizi» çalışmalarının yapılması 

gereklidir. 

2Bu etkilere bağlı olarak yaşanacak su sıkıntısı, kuraklık, 

çölleşme, afetlerdeki artış, tarımsal üretimde düşüş, gıda 

güvenliği, halk sağlığında bozulma, kara ve deniz 

ekosistemlerindeki bozulma, enerji, turizm ve balıkçılığın 

olumsuz etkilenmesi, deniz seviyesindeki yükselmeye 

bağlı kıyı bölgelerinde yaşanacak tehditlere ilişkin 

“etkilenebilirlik/risk değerlendirilmesi” yapılmalıdır. 

3Uyum seçenekleri, ihtiyaçları, öncelikleri ve önlemleri 

içeren “uyum eylem planlaması” aşaması. 

4Uyum eylem planlamasının mutlaka ulusal, bölgesel 

ve yerel ölçeklerde sektörel gelişme planlarına “entegre

edilmesi” gerekmektedir.

İklim değişikliğine uyum, 

kentsel ve yerel koşullara 

ve sektörlere göre 

farklılık gösteren ve 

çeşitlenen bir yapıya 

sahiptir.



Uyum Adımları

1 Uyum seçenekleri (adaptation options) derken; dönüşümsel bir uyum 

(transformational adaptation/dönüşümsel uyum, iklim değişikliği ve etkilerine 

karşılık olarak bir sistemin temel özelliklerini değiştirmek anlamına gelir) 

politikasından, doğa tabanlı çözümlerden, gıda ve su güvenliğinin sağlanmasından, 

sosyal kırılganlıklar için adalet, eşitlik gibi temel prensiplerden bahsediyoruz. 

2 Uyum ihtiyaçları (adaptation needs); her sektör için etki ve etkilenebilirlik, 

analizlerini, afet risk yönetimini, bölgesel yaklaşımları, bilginin yönetilmesini, 

azaltım-uyum sinerjisinin kurulmasını, insan ve finansman kaynaklarının 

geliştirilmesini, ilerlemelerin izlenmesi/değerlendirilme süreçlerini ve tüm bu 

konularda paydaşların ortaklığını içerir. 

3 Uyum önlemleri (adaptation measures); kıt su kaynaklarının verimli kullanılması, 

kent ısı adasına karşı inşaat sektöründe dönüşüm, kentlerde uyum planlama 

çözümleri (kent sellerinin yönetimi, erken uyarı sistemleri yeşil/mavi altyapı 

uygulamaları vb.), kuraklığa dayanıklı tarım ürünlerinin seçilmesi, sellere karşı 

bentlerin yükseltilmesi gibi doğrudan uygulamalardır. 



Uyum neden gerekli?

• İklim değişikliğine sebep olan kaynaklar azaltılsa ve hatta 

hemen simdi kesilse bile atmosferdeki sera gazları, iklim 

olaylarını değiştirmeye devam edecek

• “İklim değişikliğinden kaynaklanan «Kayıp ve Zararlar» 

dünya gündeminin ön sıralarında artık (20 yıl önce başlayan 

bir tartışma, 2012’den bu yana uluslararası müzakerelere 

resmen eklendi)

• Risk yönetiminde yeri büyük. Uyum ve azaltım çabaları 

birleştirildiği takdirde risk ölçeği daralacaktır. 

• Etkilere uyum önlemlerinin ekonomik maliyeti dikkat çekici. 



Uyum: Tanımlar, Genel Kavramlar
• Uyum (Adaptation): Doğal veya insan sistemlerinde, yeni veya değişen 

ortama göre gerçekleşen intibak. Uyum sağlama, doğal sistemlerde 

veya insan sistemlerinde gerçek veya öngörülen iklim değişikliği ve 

değişkenliğinden etkilenebilirlik düzeyinin azaltılmasını veya 

fırsatlardan yararlanılmasını amaçlayan düzenlemeleri belirtir.

• Dönüşümsel uyum (Transformational Adaptation): İklim değişikliği ve 

etkilerine karşılık olarak bir sistemin temel özelliklerini değiştirmek 

anlamına gelmektedir. IPCC 1,50 C Özel Raporu’nda dönüşümsel

uyum temelde iki unsur ile tanımlanmıştır. Bunlar; i) azaltım-uyum 

sinerjisini yaratılması ve ii) iklim değişikliğinin etkilerinin faydaya 

dönüştürülmesidir.  

• Direnç (Resilience): Bir sosyal veya ekolojik sistemin, aynı temel 

yapıyı ve işlev biçimlerini, organize olma kapasitesini ve gerilim ve 

değişikliğe uyum sağlama kapasitesini muhafaza ederken rahatsız 

edici durumları tolere etme kabiliyeti.  

• Etkilenebilirlik (Vulnerability): Bir sistemin iklim etkilenebilirliği ve aşırı 

iklim durumları dahil olmak üzere iklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerinden ne ölçüde etkilendiği ve bununla ne ölçüde başa 

çıkamadığını belirtir. Etkilenebilirlik, bir sistemin maruz kaldığı iklim 

değişikliğinin ve değişkenliğinin özelliği, boyutu ve hızının, 

duyarlılığının ve uyum sağlama kapasitesinin bir fonksiyonudur.   

• Duyarlılık (Sensitivity): Duyarlılık, bir sistemin iklim değişkenliği veya 

değişiminden olumsuz veya olumlu şekilde etkilenme derecesidir. Bu 

etki, doğrudan (örneğin ortalama sıcaklık, sıcaklık aralığı veya 

değişkenliğindeki bir değişiklik sonucunda rekoltede bir değişiklik gibi) 

veya dolaylı (örneğin deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle 

kıyılardaki sellerin sıklığındaki artışın neden olduğu hasar) olabilir. 

• Belirsizlik (uncertainty) Muhtemel iklim değişikliği etkilerinin kesin 

olarak belirlenmesi zor. Neden risk diyoruz çünkü bilimsel belirsizlikler 

var.

• Uyumsuzluk (Maladaptation): İklimsel olaylardan etkilenebilirliği kasıtlı 

olmadan artıran doğal veya sosyal sistemlerdeki bir değişiklik. 

Etkilenebilirliği azaltmak yerine bunu artıran bir intibak süreci. 

• Uyum Sağlama Kapasitesi (Adaptive Capacity): Bir sistemin, iklim 

değişikliği, değişkenliği ve muhtemel aşırı ve orta düzeydeki zararlara 

uyum sağlama, fırsatlardan yararlanma veya bunun sonuçları ile başa 

çıkma kabiliyeti. 

• Uyum Önlemleri Genel Çerçevesi (General Framework for 

Adaptatıon Measures)

• Yumuşak uyum: (soft adaptation). Yumuşak uyum sağlama 

önlemleri; bilgi, kapasite oluşturma, politika ve strateji belirleme ve 

kurumsal düzenlemelere ağırlık vermektedir. 

• Sert uyum (hard adaptation): Sert uyuma ‘somut uyum’ da 

denmektedir. Sert uyum sağlama önlemleri setler, deniz duvarları ve 

takviye edilmiş binalar gibi sermaye mallarını içeren belirli teknolojilerin 

ve önlemlerin uygulanmasını kapsar.

• Uyum Sağlama Tipleri (Types of Adaptation)

• Öngörüye Dayalı Uyum Sağlama (Anticipatory Adaptation): İklim 

değişikliğinin etkilerinin gözlemlenmesinden önce gerçekleşen ve bu 

nedenle ekonomide meydana gelmesi muhtemel maliyetleri ve 

zararları önleyen uyum sağlamadır. Proaktif uyum sağlama olarak da 

adlandırılır.  

• Tepkisel Uyum Sağlama (Reactive Adaptation): öngörüye dayalı 

uyum sağlama etkilerin meydana gelmesinden önce gerçekleşirken, 

tepkisel uyum sağlama, iklim değişikliğinin etkilerinin farkına varılması 

sırasında gerçekleşir. 

• Özerk Uyum Sağlama (Autonomous Adaptation): İklimsel dürtülere 

karşı bilinçli bir tepki olmayan ve doğal sistemlerdeki ekolojik 

değişikliklerin ve piyasada veya sosyal sistemlerdeki refah 

değişikliklerinin harekete geçirdiği uyum sağlamadır. Spontane uyum

sağlama olarak da adlandırılır. 

• Planlanan Uyum Sağlama (Planned Adaptation): Koşulların değiştiği 

veya değişmek üzere olduğunun ve arzu edilen duruma dönülmesi, 

sürdürülmesi veya gerçekleştirilmesi için önlem alınması gerektiğinin 

farkında olarak bilinçli bir politika kararının sonucu olan uyum 

sağlamadır.



Uyumsuzluk önemli…
kaş yapacağım derken göz çıkarmak, ya da bile bile lades…

Bazı durumlarda “her zamanki gibi kalkınma”, 
etkilenebilirliği farkında olmadan artırabilir. 

Örneğin; sel sigorta programları; tüketicilerin riskleri 

tamamen üstlenmeleri ve bu nedenle daha fazla riskten 

kaçınan bir tutum takınmalarını sağlamak yerine, sel 

riskine karşı evleri sigortalayarak, selden etkilenebilir 

bölgelerde yapılaşmayı teşvik edebilir.



BİLİM NE DİYOR?



IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
Kentler ve İklim Değişikliği (2018)

• Kentler-iklim değişikliği alanında 

bilimsel literatürdeki önemli 

eksikleri tespit etmek

• Bilim-politika-uygulama 

bağlantıları üzerine sistemli 

olarak bilgi toplamak, bilimsel 

bilgiler, üretmek, 

değerlendirmek, analiz etmek 

ve yaymak için ortaklığa dayalı 

bir platform kurmak.

• Yerel araştırma çalışmalarına 

ilham vermek, teşvik etmek

• 1.5°C’de kent ısı stresi olan mega 

kent sayısı iki kat olacak ve 2050 

yılına kadar 350 milyondan fazla 

insan buna maruz kalacak.

• Kentlerde iklim değişikliğinin etkileri 

bakımından bahse konu ısı stresi, 

kara ve kıyı selleri, yeni hastalık 

vektörleri, hava kirliliği ve su kıtlığı 

bir arada yaşanacak. 

• Küresel ısınmadan yüzyılın 

ortasına kadar her yıl 70 milyon 

yeni kent sakini etkilenecek.

• En az 136 büyükşehir deniz 

seviyesinin yükselmesinden 

kaynaklanan sel riski altında. 

1,50 C Özel 
Raporu 

Kentler ve İklim Değişikliği 
Özel Raporu 

IPCC, AR 7- hazırlanıyor



IPCC Altıncı Değerlendirme Raporu (AR6) Ana Hatlar 

(Politikacılar için özet. 2021 Ekim, 2021-2022 kademeli yayın) 

Bölüm 1: İklim değişikliğinden etkilenen sistemler için 

riskler, uyum ve sürdürülebilirlik

Bölüm 2: Karasal ve tatlı su ekosistemleri ve hizmetleri

Bölüm 3: Okyanus ve kıyı ekosistemleri ve hizmetleri

Bölüm 4: Su

Bölüm 5: Gıda, lif ve diğer ekosistem ürünleri

Bölüm 6: Şehirler, yerleşimler ve temel altyapı

Bölüm 7: Sağlık, esenlik ve toplumların değişen yapısı



IPCC Altıncı Değerlendirme Raporu (AR6) 
Ana Hatlar (2021 Ekim)

Bölüm 6: Şehirler, yerleşimler ve temel altyapı

• AR5'ten bu yana yerleşimler için uluslararası politika 

mimarisindeki değişiklikler (SKA’lar dahil)

• İklim risklerinin gıda-enerji-su-sağlık bağlantısı (örneğin 

hava kalitesi) dahil kentsel ve kırsal değişim süreçleriyle 

etkileşimleri

• Risk azaltıcı altyapı ve hizmetler (ekolojik ve sosyal 

dahil), bunların açıkları ve özellikle aşırı olaylar 

bağlamında savunmasızlık, maruziyet ve uyum için etkileri

• Şehirler ve yerleşim yerleri ve ilgili altyapı için alternatif 

senaryolar altında iklim değişikliğinden gözlemlenen 

etkilerin ve müdahalelerin ve öngörülen risklerin tespiti ve 

ilişkilendirilmesi

• Uyum seçenekleri, uyum kapasitesi, yanıtlar ve sonuçlar, 

eşitlik konuları ve azaltım bağlantıları dahil

• Yerleşim yerlerinde, şehirlerde ve önemli altyapılarda 

dayanıklılığı artıran ve uyumu mümkün kılan kurumsal, 

mali ve yönetişim yapıları

• Örnek olay incelemelerinden alınan dersler

Bölüm 7: Sağlık, esenlik ve toplumların değişen yapısı

• Tespit ve ilişkilendirme dahil olmak üzere sağlık ve refah 

üzerindeki etkiler

• Gıda-enerji-su-sağlık bağlantısı dahil olmak üzere alternatif 

senaryolar altında sağlık ve refah için öngörülen riskler

• Savunmasız topluluklar ve toplumlar

• Sürdürülebilir kalkınma bağlamında uyum seçenekleri, 

uyum sınırları ve bunların sosyal, çevresel ve ekonomik 

sonuçları

• Göç, yerinden edilme ve mahsur kalan nüfuslarda 

gözlemlenen etkiler ve öngörülen değişiklikler ve uyumla 

bağlantılar

• Psikolojik, sosyal ve kültürel boyutlar

• Örnek olay incelemelerinden alınan dersler



IPCC Altıncı Değerlendirme Raporu (AR6) ve Pandemi
(bilim tespitlere başladı)

• Küresel ısınma, artan insan nüfusu, kirlilik ve vahşi 
yaşam alanlarının tahrip edilmesi gibi faktörler 
hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık (zoonotic
disease) risklerini artırıyor. 

• Bu tür hayvan hastalıklarından, Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli’nin (IPCC, AR5, 2014-2015) son 
toplantısında bahsedildi ancak salgın hastalığa 
dönüşme potansiyeli üzerinde durulmadı.

• Koronavirüs ve iklim değişikliği krizleri arasında bilime 
dayalı kararlar alma ihtiyacı konusunda benzerlikler 
bulunuyor. 

• AR6, koronavirüs faktörünü de dahil ederek küresel 
salgından çıkarılan derslere yer verecek.



İklimin faturası 

ağırlaşıyor 

Avustralya Yangınları 5 milyar dolar zarara neden oldu. 

34 kişi oldu. 65 bin kişi göç etti. (Ocak)

Doğu Afrika Çekirge İstilası 8.5 milyar dolarlık zarara 

neden oldu. (Ocak-Haziran)

Avrupa’daki Fırtınalar 5.9 milyar dolarlık hasar bıraktı. 30 

kişi öldü. (Şubat-Ekim)

Amphan Siklonu Bengal Körfezi’nde 13 milyar dolarlık 

maddi zarar oluştu. 128 kişi öldü. 4.9 milyon kişinin göç 

etmesine neden oldu. (Mayıs)

ABD Kasırgaları 41 milyar dolarlık zarara yol açtı. 400’den 

fazla can aldı. 200 bin insanın yer değiştirmesine neden 

oldu. (Mayıs-Kasım)

ABD Yangınları 20 milyar dolar hasara neden oldu. 42 kişi 

öldü (Temmuz-Kasım)

Çin Selleri Ortaya çıkardığı maddi hasar 32 milyar dolar. 

278 kişi ise canından oldu. 3.7 milyon kişi de yer değiştirdi. 

(Haziran-Ekim)

Hindistan Selleri 10 milyar dolarlık zarar verdi. 2 bin 67 

kişi hayatını kaybetti. 4 milyon kişi yer değiştirmek zorunda 

kaldı. (Haziran-Ekim)

Japonya Selleri 8.5 milyar dolarlık zarar oluştu. 82 kişi 

öldü. 3.6 milyon kişinin yaşam alanı zarar oldu (Temmuz)

Pakistan Selleri 1.5 milyar dolar zarar ortaya çıktı. 410 

kişi öldü. 68 bin kişi yer değiştirdi. (Temmuz-Eylül)

• Felaketlerle geçen 
2020, fatura 
milyarlarca doları 
buldu. Çekirge 
istilasının maliyeti 8.5 
milyar dolar, 
Amerika’daki 
kasırganın maliyeti 
41 milyar dolar, 
Avustralya’daki 
orman yangının 
maliyeti 5 milyar dolar 

Kaynak: Counting the Cost 2020: A Year of Climate 
Breakdown/2020 için Maliyet Hesabı: İklim Yıkımıyla 
Dolu bir Yıl. 



Politika müdahalesi 
2 temel alan

Azaltım (Mitigasyon)

İklim değişikliğine neden olan insan kaynaklı sera 

gazlarının kontrol altına alınması, azaltılması ve 

tutulmasına yönelik önlemler

Uyum (Adaptasyon)

İklim olaylarının (risklerinin) etkileriyle mücadele etmek, 

dirençli olmak, fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek 

için stratejileri güçlendirmek, geliştirmek ve uygulamak

«0» Emisyon Açığı:

Antropojenik emisyonlar 

ve 

yutak kapasitesi 

arasında denge yaratmak 



KÜRESEL BAKIŞ, AB 



Doğrudan ilgili uluslararası akitler

BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi

• Kabul 1992 (Rio de 
Jenerio)

• Yürürlük 1994, 

• Amaç: Atmosfere 
salınan sera gazlarının 
miktarını sınırlamak ve 
iklim sistemindeki 
olumsuz etkileri 
önlemek

• TR 2004’te taraf

Kyoto Protokolü

Kabul 1997 (Kyoto) 

Yürürlük 2005 

2012 Doha Değişiklikleri: 
2020 sonrası yeni iklim 

antlaşması (COP18, Doha)

Sera gazlarında %55’i 
oranında emisyona sahip 
yapan ülkeler tarafından 

imzalanması şartı. Uyum 
Fonu- GEF bağı

•TR 2009’te taraf

Paris 
Anlaşması

• 12/12/2015’te kabul 
(COP21, Paris)

• 22/4/2016’da imzaya 
açıldı. 

• 4/11/2016’da yürürlüğe 
girdi.

• TR 2016’da imzacı.



Uluslararası Duraklar...
Taraflar Konferansları Kararları 

• Nairobi Çalışma Programı 2006

• Bali Yol Haritası 2007

• Cancun Adaptation Framework 2010

Uyun Komitesi kuruluyor (Nairobi Çalışma Programının 

revizyon kararı).

• Durban Uyum Şartı 2011
• Doha 2012 -“İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Kayıp ve 

Zararlar” kavramının kabulü

• İklim Değişimiyle Etkileriyle ilişkili Kayıp ve Zarar için 

Varşova Uluslararası Mekanizması 2013 (2016 yılında 

gözden geçirme süreci ve devamlılık)

• Lima İklim için Eylem Karar Belgesi 2014 - Uyum için 

Paris Anlaşmasının altında ayrı/yeni bir hukuk enstrümanı 

ya da yasal gücü/bağlayıcılığı olan bir madde uyum 

eylemlerinin güçlendirecektir. Böyle bir karar Aralık 
2015’de alınmalı. Ulusal taahhütler güçlenmeli.

• Kopenhag 2015

• Paris A, Uygulama Kuralları, Küresel Uyum Komisyonu 

2018

• UNEP Adaptatıon Gap Report 2020 (Kenya, 14 Ocak 

2021)

• UN  Climate Adaptation Summit 2021 (Hollanda, 25-26 

ocak 2021)



UNEP Uyum Açığı Raporu 2020

• Ülkeler planlama konusunda ilerleme kaydetti, 

neredeyse dörtte üçünün bazı uyum planları var, 

ancak finansman ve uygulama çok geride.

• Gelişmekte olan ülkelerdeki yıllık uyum maliyetlerinin 

70 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

rakamın 2030'da 140-300 milyar ABD Doları'na, 

2050'de 280-500 milyar ABD Dolarına ulaşması 

bekleniyor.

• Bu yüzyılda küresel ısınma 1,5 ° C - 2 ° C bandında 

tutulsa dahi, iklim değişikliğinin etkileri, savunmasız 

ülkeleri ve toplumları en çok şiddetli vuracak.

• Uyum için doğa temelli çözümler büyük katkı 

sağlayabilir

• Ülkeler INDC Raporlarında yeşil pandemik iyileşme 

ve yeni net sıfır karbon taahhütleri vermeli.

• COVID-19 salgınının ülkelerin iklim değişikliğine 

uyum sağlama yeteneğini vurması kaçınılmaz.

• Uyuma yatırım yapmak en sağlam/güvenli ekonomik 

karardır.

• Yeşil İklim Fonu (GCF) toplam portföyünün yüzde 

40'ını adaptasyona ayırdı ve özel sektör yatırımlarını 

giderek daha fazla yoğunlaştırıyor.



• (2005-2015) - Hyogo Eylem Çerçevesi (Hyogo Framework 
for Action/United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction/UNISDR): Ulusların ve Toplulukların Afetlere 
Karşı Direncinin Oluşturulması.

• 2015-2030) - Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi: Hyogo
Çerçevesinin halefi aracıdır. Çerçeve: Afet risk yönetimi 
iklim değişikliği kaynaklı afet riskleri için de kapsayıcıdır. 
İklim değişikliği afet riskini etkileyen dinamiklerden biridir, 
dolayısıyla iklim değişikliğine dair vurgular belgenin 
tamamında geçmektedir. Çerçeve Paris Anlaşması ve 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile birlikte işleyecek 
göstergelerle desteklenmiştir. 

Dolaylı küresel…



2050 YOLCUSU KALMASIN…



Paris Anlaşması (Kasım 2016 -

Anlaşmanın «uyum» ruhu
• Anlaşma ile iklim değişikliğinin etkilerine uyumun iklim 

politikası içindeki ağırlığı artmıştır.

• Uyuma Yaklaşım: Uyum çalışmaları ülkelerce 

yönlendirilmiş, toplumsal cinsiyeti gözeten, katılımcı ve 

tümüyle saydam bir yaklaşımla, kırılgan grupları, 

toplulukları ve ekosistemleri dikkate alarak, en iyi 

bilimsel bilgiye, uygun olduğu ölçüde geleneksel bilgiye, 

yerli halkların bilgisine ve yerel bilgi sistemlerine 

dayanarak gerçekleştirilmelidir.

• 7. Madde uyum eyleminin ilke ve esaslarını da 

belirlemiştir. Buna göre uyum çalışmaları ülkelerce 

yönlendirilmiş, toplumsal cinsiyeti gözeten, katılımcı ve 

tümüyle saydam bir yaklaşımla, kırılgan grupları, 

toplulukları ve ekosistemleri dikkate alarak, en iyi 

bilimsel bilgiye, uygun olduğu ölçüde geleneksel bilgiye, 

yerli halkların bilgisine ve yerel bilgi sistemlerine 

dayanarak gerçekleştirilecektir.

• Uyumun Anlaşmada düzenlenme biçimi iklim değişikliği 

politikaları ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

arasındaki bağı güçlendirmiştir. 

• Küresel Uyum Amacı (Global Adaptation Goal)  - Küresel 

Durum Değerlendirmesi bileşeni olarak uyum: Uyum 

önlemleri ve desteğinin yeterliliği ve etkililiği ile küresel uyum 

amacına ulaşmada kaydedilen ilerlemenin gözden 

geçirilmesi.

Uyum önlemleri iklim 

değişikliğiyle küresel 

mücadelenin parçasıdır. 

Anlaşma uyum eylemini üç 

düzeyde ele almaktadır: 

1) Müşterek küresel amaç, 

2) Bu amaca dönük işbirliği ve 

tarafların ortak sorumluluklar ile 

3) Tek tek tarafların 

sorumlulukları.



Paris Anlaşması 
Uyum (hükümler, kararlar) 
• MADDE 2/1b: İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum kabiliyetini 

arttırmak, iklim direncini ve sera gazı düşük emisyonlu büyümeyi gıda 

üretimini tehdit etmeyecek şekilde güçlendirmek,

• MADDE 4/7: Tarafların uyum faaliyetlerinden ve/veya ekonomik 
çeşitlendirme planlarından kaynaklı ek faydalar işbu Madde kapsamındaki 

azaltım sonuçlarına katkıda bulunabilir.

• MADDE 7/1: İşbu Anlaşma Tarafları uyum kapasitesinin arttırılması, 
dirençliliğin güçlendirilmesi ve iklim değişikliği karşısında kırılganlığın 

azaltılması için, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma ve Madde 2 

kapsamında tanımlanan sıcaklık hedefi açısından uygun bir uyum tedbiri 
alınmasını sağlamak üzere uyum konusunda küresel bir hedefi 

belirlemektedirler. Cancun Uyum Çerçevesini dikkate alarak 

geliştireceklerdir:….
• KAPASİTE ARTTIRMA (MADDE 1 1/1): İşbu Anlaşma çerçevesindeki 

kapasite geliştirme çabaları gelişmekte olan ülke Tarafların, özellikle en az 

gelişmiş ülkeler ve ayrıca küçük ada gelişmekte olan devletleri gibi iklim 
değişikliğinin olumsuz etkileri karşısında özel hassasiyete sahip Tarafların 

uyum ve azaltım faaliyetlerini hayata geçirmek gibi etkin iklim değişikliği 

eylemlerine girişmek yönünde kapasite ve yeteneklerini güçlendirmeli ve 
teknoloji geliştirme, dağıtım ve kullanımını, iklim finansmanına erişimi, eğitim, 

öğretim ve toplum bilincinin ilgili yönlerini ve bilginin şeffaf, zamanında ve 

doğru içerikte aktarılmasını kolaylaştırmalıdır.
(MADDE 1 2):  Taraflar uygun şekilde iklim değişikliği eğitimini, öğretimini, 

toplum bilincini, halkın katılımını ve bilgiye açık erişimi bu adımların işbu 

Anlaşma kapsamındaki eylemleri güçlendirmek için öneminin bilinciyl
güçlendirecek tedbirler alınmasında işbirliği yapacaklardır.

MADDE 1 3/1): Karşılıklı güven tesis etmek ve etkin uygulamayı desteklemek 

için eylem ve destek konularında, Tarafların farklı kapasitelerini dikkate alan 
ve kolektif deneyimler üzerine inşa edilen, içsel esnekliğe sahip bir 

güçlendirilmiş şeffaflık çerçevesi işbu Anlaşmayla oluşturulmaktadır.

MADDE 1 3/8): Ayrıca her bir Taraf Madde 7 kapsamında iklim değişikliği 
etkilerine ve uyuma ilişkin bilgileri uygun şekilde sunacaktır.

• ŞEFFAFLIK ÇERÇEVESİ (MADDE 1 3/4): Sözleşme kapsamındaki şeffaflık 

düzenlemeleri, bu kapsamda ulusal bildirimler, iki yıllık raporlar ve iki yıllık 

güncelleme raporları, uluslararası değerlendirme ve inceleme ile uluslararası istişare 

ve analiz işbu Madde fıkra 13 gereğince şekiller, usuller ve yönlendirici 

düzenlemelerin oluşturulmasında esas alınacak deneyimin parçası olacaktır.

MADDE 13/5: Faaliyet şeffaflık çerçevesinin amacı iklim değişikliği eylemini Madde 

2 hükmünce belirtilen Sözleşme amacının ışığında, Tarafların Madde 4 

çerçevesindeki bireysel ulusal katkılarını gerçekleştirme yönünde ilerlemenin netliği 

ve takibi ile Madde 14 tarafından belirtilen küresel envantere veri teşkil edecek iyi 

uygulamalar, öncelikler, gereksinimler ve boşluklar dâhil olmak üzere Tarafların 

Madde 7 kapsamındaki uyum eyleminin net şekilde anlaşılmasını sağlamaktır.

• KÜRESEL ENVANTER (MADDE 1 4/1): Paris Anlaşması Taraflarının buluşması 

olarak Taraflar Konferansı işbu Anlaşmanın amacının elde edilmesi ve uzun vadeli 

hedefleri yönünde ortak ilerlemeyi değerlendirmek için işbu Anlaşmanın 

uygulanmasının envanter kaydını periyodik olarak tutacaktır (“küresel envanter” 

olarak adlandırılır). Bunu azaltmayı, uyumu ve uygulama ve destek araçlarını dikkate 

alarak, hakkaniyet ilkesi ve eldeki en iyi bilimsel veriler ışığında kapsayıcı ve 

kolaylaştırıcı bir tutumla gerçekleştirecektir.

• ANLAŞMAYI ETKİLİ KILACAK KARARLAR (45. Karar): Tarafların uygun 

hallerde uyum hakkında bölgesel işbirliğini güçlendirmek ve gerekli hallerde, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde bölgesel merkezler ve ağlar oluşturarak 1/CP.16, 

fıkra 13 hükmünü dikkate almasını talep eder;

• 2020 ÖNCESİ İÇİN DAHA ETKİN TEDBİRLER (125. Tedbir):  2016-2020 yılında, 

uyum üzerine bir teknik inceleme süreci başlatılmasını kararlaştırır; teknik inceleme 

sürecinin aşağıdaki amaçlarla yürütüleceğini kararlaştırır; Uyum faaliyetlerinin, bu 

kapsamda ekonomik çeşitlendirmeyi destekleyebilecek ve azaltım yan faydaları 

getirebilecek faaliyetleri önemli ölçüde güçlendirecek faaliyetlerin tanımlanması;…

• ANLAŞMAYI ETKİLİ KILACAK KARARLAR (48 Karar): İklim Değişimiyle Etkileriyle 

ilişkili Kayıp ve Zarar için Varşova (COP 19/2013)Uluslararası Mekanizmasının 2016 

yılındaki gözden geçirme sonrasında sürdürülmesini kararlaştırır;…

(52. Karar): Anlaşmanın 8. Maddesinin herhangi bir borç veya tazminatla ilgili 

olmadığını ve herhangi bir borç veya tazminata dayanak teşkil etmediğini kabul eder;

(MADDE 8): ….Taraflar için işbirliği ve kolaylaştırma alanları: ( a ) Erken uyarı 

sistemleri, (b) Acil durumlara hazırlılık, ( c ) Yavaş başlayan iklim olayları, ( d ) Geri 

döndürülemez ve kalıcı kayıp ve zarar içerebilen olaylar, ( e ) Kapsamlı risk 

değerlendirmesi ve yönetimi, ( f ) Risk sigortası kaynakları, iklim riski havuz sistemi 

ve diğer sigorta çözümleri,  g ) Ekonomik olmayan kayıplar, ( h ) Toplulukların, geçim 

kaynaklarının ve ekosistemlerin esnekliği.



Paris Anlaşması
Uyum eylemi 

Paris Anlaşması ile uyum eylemi 

çerçevesinde tarafların iki yeni prosedürel

görevi bulunmaktadır:

1. Uyum Eylem Planlaması (Madde 7.9). Bu 

bağlamda Türkiye’nin de kendi uyum 

planlaması yöntemine karar vermesi 

gerekmektedir. 

2. Uyum Bildirimleri. Anlaşmanın 7. 

maddesinin 10., 11. ve 12. paragraflarında 

ülkelerin uyum konusundaki önceliklerini, 

uygulamaya yönelik ihtiyaçlarını, plan ve 

eylemlerini BMİDÇS Sekretaryasına düzenli 

olarak Uyum Bildirimleri şeklinde 

raporlamaları beklenmektedir. Uyum 

Bildirimleri’nin çerçevesi Paris Kural 

Kitabı’nda belirlenmiştir.

• Kurumsallaşma: Uyum Çerçevesi, Uyum Komitesi

• Uyum planlamasına geçilmesi

• Uyum politika ve önlemlerinin güçlendirilmesi

• Uyum politikalarının oluşturulması ve 

uygulanması süreçlerine katılım

• Uyum ihtiyaçlarındaki farklılığının tanınması 

• Tarafların Ulusal Katkı Belgelerinde sundukları 

uyum eylemleri Anlaşma tarafından tanınmıştır. 

190 Ulusal Katkı belgesinden 137’si uyum 

bileşeni içermektedir (UNFCCC, 2016a). Ulusal 

katkısında (2015) uyuma yer vermeyen az 

ayıdaki ülke arasında Türkiye de bulunmaktadır.

• Uyum bildirimleri (raporlaması): Taraflar bildirimi 

farklı şekillerde yapabilecektir

• Gelişme yolundaki ülke taraflarının uyum 

eylemlerinin yeni iklim rejimi tarafından tanınması

• Uyumun sağlanan iklim finansmanı içindeki 

payının arıtılmasına dönük önlemler



Küresel Uyum Komisyonu (Ekim 2018- Ocak 2021) 

Paris Anlaşması’nın üst yönetim araçlarından biri 

• Uyumun siyasi görünürlüğünü artırarak ve somut 
çözümlere odaklanarak uyumu hızlandırma misyonunu 
aldı. Komisyon uyum ekonomisini ülkelerin ulusal 
gündemlerinde tutmak ve sosyo-ekonomi politikaları 
kapsamında ele almalarını sağlamak 

• Ülkelerin uyum yatırımları için gereken finansal 
kaynaklarını, önlem alınmamasının ekonomik 
maliyetlerini de dikkate alarak, ulusal finansal sistemleri 
ile koordineli bir şekilde planlaması gerektiği 
vurgulamak, değerlendirmek.

Küresel Uyum Merkezi Komisyonun kurumu.



Paris Anlaşması 
İklim değişikliği kaynaklı «kayıp ve zararlar»

• Anlaşma ile iklim değişikliğiyle bağlantılı kayıp ve zararlar uyumdan 
ayrı olarak kendi başına düzenlenmiştir

• Kayıp ve zarar bileşeni Varşova Uluslararası Kayıp ve Zarar 
Mekanizması’na referansla ele alınmıştır; Böylece Mekanizma 
süreklilik kazanmıştır.

• Kayıp ve zararlar hukuki sorumluluk ve tazminat konusu 
edilemeyecektir.

• Kayıp ve zararlar iklim finansmanı ile ilişkilendirilmemiştir

• Paris Kurallar Kitabı kayıp ve zararların Saydamlık Çerçevesi ve 
Küresel Durum Değerlendirmesi içinde ele alınmasına olanak 
vermektedir.



AB’nin iklim değişikliğine uyum politikaları 

• 2012 Mart - Avrupa Komisyonu ile Avrupa Çevre Ajansı ortak girişimiyle Avrupa 

İklim Uyum Platformu (Climate-ADAPT) kuruldu. 

• 2013 Mart - AB «Avrupa Uyum Stratejisi» yayınlandı. 

• (2013-2023) - AB Yedinci Çevre Eylem Programı (Ekolojik Direnci Güçlü bir 

Avrupa/ Doğal kaynak etkin bir Avrupa. ÖNEMLİ: «AB Komisyonu 2017’ye kadar 

üye ülkelerin ulusal uyum stratejilerin kapsamı ve kalitesinde ilerlemeyi yetersiz 

bulursa hukuken bağlayıcı bir araç teklif etmeyi düşünecektir». 

• 2013 - Yeşil Altyapı Stratejisi

• (2014-2020) AB Birleşme Politikası (EU Cohesion Policy), Ortak Tarım Politikası, 

Sağlık Programı (dolaylı)

• (2015-2020) Orman Stratejisi ve Çok-yıllık Uygulama Planı (dolaylı)

• 2021 - Yenilenmiş AB Uyum Stratejisi

• 2020-2021 Avrupa Yeşil Düzeni, AB İklim Yasası (bağlayıcılık burada) 



Uyum ekonomisi ve finansmanı

• İklim etkilerine uyum sağlamak da kalkınma meselesi
• Yeşil iyileştirmenin bu tükenme döngüsüne dur diyebilmesinin tek çıkar yolu iklim 

değişikliğine uyum sağlamak ve hemen şimdi sağlamak. 

• Yeşil ‘yeni’ dünya iklim değişikliğine uyum sağlamamanın ağır maliyetini karşılayamaz 

artık. Dünya bu konunun öneminin daha öncelerden farkında aslında. 

• İklim uyumuna yatırım yapmanın ekonomide yeri güçlü.

• İklim risklerini hesaba katmak, kamu finansmanını daha etkin bir şekilde büyütmek ve 

dağıtmak, afet riski finansmanını ve sigortayı ölçeklendirmek için yatırım kararlarının 

alınma şeklini değiştirmek lazım.

• Özel sermayeyi kullanmak ayrıca önemli. 

https://gca.org/programs/climate-finance/

https://gca.org/about-us/our-team/

https://gca.org/programs/climate-finance/
https://gca.org/about-us/our-team/


TÜRKİYE, KENT



Avrupa (ana biyocoğrafik bölgeler), Akdeniz bölgesindeki riskler 
(gözlemlenen/öngörülen temel iklim değişikliği ve etkileri )

• Aşırı sıcaklıklarda büyük artış

• Artan kuraklık riski

• Yağış ve nehir akışında azalma
• Sıcaklık değişince ısınan havanın nem 

tutma kapasitesini artıyor (şiddetli ve 
sık yağışlar, hortumlar…) Biyolojik 

çeşitlilik kaybı riskinin artması

• Tarım için artan su talebi

• Mahsul veriminde azalma

• Hayvancılık için artan riskler

• Artan orman yangını riski

• Farklı su kullanıcıları/sektörler 

arasında artan rekabet

• Sıcak hava dalgalarından ölüm oranlarında artış

• Güney hastalık vektörleri için habitatların genişlemesi

• Yaban hayata müdahale nedeniyle bulaşıcı hastalıklar riski

• Enerji üretimi için azalan potansiyel

• Soğutma için enerji talebinde artış

• Yaz turizminde azalma ve diğer mevsimlerde potansiyel artış

• Deniz seviyesinin yükselmesi kıyı bölgelerinde özellikle 

deltalara zarar veriyor. IPCC, geçen yüz yılda deniz 

seviyesinin küresel ölçekte 10-20 cm yükseldiğini ve bunun 

ağırlıklı olarak küresel ısınmadan kaynaklandığını, bu 

yüzyılda ise 40-60 cm daha yükseleceğini belirtti (Maldiv, 

Tuvalu vb. gibi küçük ada devletleri geliyor. Bu devletler 

denizden sadece 2-5 metre kadar yüksekteler -hayatta 

kalma savaşı) Öngörülere göre deniz su seviyesinin 

yükselmesi Bangadeş’te, toplam ülke alanın %12-28 sinin 

kaybına neden olacak.

• Deniz suyunun ısınması yüksek sıcaklıkta yaşayan 

bakterilerin artmasına ve dolayısıyla  hastalık oluşturma 

kapasitelerinin daha da artmasına neden oluyor. (denizel 

istilacı türler...)



Türkiye risk grubu ülkeler arasında

Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, 2011.

Etkilenebilirlik Alanları 

1. Su Kaynakları ve Su Kaynakları 

Yönetimi (kıyı alanları nehir yatakları…)

2. Tarım (iklime bağlı en kritik sektör) ve 

Gıda Güvenliği (bitki üretimi, 

hayvancılık, balıkçılık…)

3. Doğal Afet/İklim Değişikliği Risk 

Yönetimi (Kent ağırlıklı)

4. Ekosistem Servislerine Baskı 

(ormanlar, biyolojik çeşitlilik, diğer 

karasal ekosistemler vb) 

5. Aşırı Hava Olaylarının İnsan Sağlığı 

Üzerine Etkileri, Bulaşıcı Hastalıklar, 

Tropikal Hastalıklar

Su kaynakları yönetimi Havza yönetimi zayıf

Su yönetiminde iklim

değişikliği dikkate alınmıyor

Ormancılık, Biyoçeşitlilik ve

Ekosistem

Doğa korumanın ekonomik ve

toplumsal sisteme

entegrasyonu yok

Tarım ve Gıda Yatırımlar iklim dostu değil 

(sulama). 

Halk Sağlığı Aşırı hava olaylarının insan

sağlığına etkisi çalışılmıyor. 

Kayıp ve Zararlar Kentlerde iklim afetleri risk 

yönetimi

Afet zararlarının karşılanması

Sigorta sektörü iklim

değişikliğini henüz tanımıyor



IPCC 5. Değerlendirme Raporu (AR5, 2014) yazarlarından Prof. Dr. 
John Morton’un iklim değişikliğinin Türkiye'deki olası olumsuz 

etkilerine dair yorumu; 

"2035'e gelince tahminler Türkiye'de sıcaklığın 1 ila 2 
derece kadar çıkacağını gösteriyor. 2065'te ise bunun 3-
4 hatta bazı tahminlere göre ise 5 ila 9 dereceye kadar 

çıkacağı belirtiliyor. 21.yüzyıl sonlarına doğru sıcak hava 
dalgalarında büyük artışlar olacak. Yaz yağmurlarında 
artış bekleniyor. Kuraklık ve kurulukta da orta düzeyde 

artış olacak."



Türkiye hızla etkileniyor…

• Kışın yağış miktarında büyük oranda azalma, buharlaşma 

yüksek

• Yağış düzeni değişiyor, yağışlar kışın azalırken yazın 

artıyor ve şiddetleri değişiyor. 

• Kar yağış ve erime dönemlerinin değişimi nedeniyle sel ve taşkın 

gibi doğal afetler artıyor

• Sıcak hava dalgaları insan sağlığını etkiliyor, sıtma ve kene gibi 

hayvanlardan insanlara geçen ve tropikal hastalıklarda 

artışlar olmaktadır.

• Aşırı sıcak hava dalgaları 

• Akarsuların sadece debisi azalmıyor, pik zamanları da 

değişiyor. 

• Yağış düzeninin değişmesi su sıkıntısına yol açıyor

• “Su stresi” artıyor. 

• Kuraklığın sıklığı ve şiddeti, Karadeniz bölgesi dahil yurt 

genelinde artıyor.

• Yüksek basınç kuşağının Kuzeye kayması ile çöl iklimine 

benzer uzun süreli kuraklıklar gündemde. 

• Orman yangınları artıyor.

• İklime bağımlı tarım ve hayvancılık, balıkçılık gibi 

sektörlerde çalışan kesimlerin geçim kaynakları 

tehdit altında.

• Su, toprak gibi doğal kaynaklara dayanan tarımsal yapı ve 
ürün deseni etkileniyor

• Artan sıcaklıklar bitkisel üretim dönemlerini değiştirip 
gıda güvenliğini tehdit ediyor 

• Hassas ekosistemlerin ve türlerin yok olmasına sebep 
oluyor, orman yangınlarının sıklığı artıyor. Kuş cenneti 

ve benzeri milli parklarda ekosistemler 

farklılaşmakta, kuşların göç yolları ve konaklama 

yerleri değişti/değişiyor

• Buzulların eriyerek, zirvelere doğru çekilmesi ile 

birlikte yüksek dağların tepelerindeki buzullar ve kar 

örtüsü azalıyor ve hatta bazı yerlerde yok oluyor

• Sıcak havayı ve sıcak suyu seven tropikal bitki ve 

balıklar ülkemizde de artış gösteriyor

• Ani sellerde, özellikle şehir sellerinde artışlar 

• Kentlerimiz dirençsiz -yanlış planlama, parçacıl

yönetim, beton ve asfalta boğulmuş yerleşmeler, 

yetersiz çağdaş altyapı gibi nedenlerle giderek artan 

kent seller, kuraklık, susuzluk.. 

İklim göçleri kapıda. 



Türkiye’nin «uyum» gündemi

kuraklık

su yönetimi 

selden korunma

şehir planlama tedbirleri



İklim değişikliğine uyumun sektör politikalarındaki yeri
Sektörler nezdinde iklime uyum politikaları yeterince geliştirilemiyor?

• Temel nedenlerinden biri gerek mal üreten gerekse hizmet üreten olsun, 

sektörler üzerindeki etki ve etkilenebilirlik analizlerinin yapılmaması, 

geleceği görmek için ayrıntılı senaryoların oluşturulamaması ya da bu 

araştırmaların çok genel olması. 

• İklim değişikliğinin, başat sektörlerin büyümelerine olan etkilerini sadece 

onların sera gazlarını azaltmak ya da kontrol etmek sorumluluklarına 

kilitlemek eksik bir bakış açısı. 

• Bir diğer boşluk bilinç ve bilgi eksikliği. Sektör aktörleri iklim değişikliği ile 

mücadeleye sadece sera gazı emisyonlarının azaltılması gözlüğünden 

bakıyorlar, yani daha çok suçlu oldukları bir alanda at koşturuyorlar, oysa 

onlar aynı zamanda kurban. 



Nasıl etkileniyorlar?

• Sektörleri üretimlerinin sürdürülebilirliği açısından 

sorgulamaya başladığımızda, örneğin, burada enerji 

sektörümüz iklime dayanıklı mı? esas soru olmalı. Üstelik 

ister fosil yakıt ekonomisinin kurallarıyla beslensin, ister 

yenilenebilir enerji kaynaklarıyla. Bu alanda hemen her sektör 

için edinilmiş birçok tecrübe var. Örneğin termik santrallerin

soğutma suyu olarak kullandıkları kaynakların sıcaklığının

artış göstermesi veya hidroelektrik santrallerin üzerine

kurulduğu su kaynaklarının debilerinin veya akış hızlarının

azalması, bu tesislerin faaliyetlerini son derece olumsuz

etkileyebiliyor. Yağış rejimindeki değişiklikler açısından

bakıldığında da, daha yağışlı bir iklimde kömürün nem oranı

daha yüksek oluyor, bu da kömürün taşınması ve kömürden

elektrik enerjisi üretilmeden önce uygulanan kurutma

işlemlerinin maliyetini önemli ölçüde artırıyor.

• Yenilenebilir enerji sektörüne bakalım. Yağışlarda gözlenen 

dalgalanmalar, hidroelektrik santralleri de (HES) iklim 

değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan yapıyor. Santralin üzerine 

kurulu olduğu su kaynağının akımının azalması elektrik 

üretimini doğrudan azaltıyor. Örneğin, iklim değişikliğinin 

etkilerine bağlı olarak Rusya’nın hidroelektrik potansiyelinin 

bilimsel tahminler ışığında 2070 yılıyla birlikte %15-20 

oranında azalması bekleniyor. 

• Atıksu sektöründen bir örnek verelim. İzmir Çiğli Atıksu Arıtma

Tesisinin iklim değişikliğine bağlı oluşacak deniz seviyesi

yükselmesi ve fırtına kabarmasına bağlı olarak tesisin bu

tehditlerden nasıl etkileneceğine dair akademik bir araştırmada

CBS tabanlı analizler sonucunda, deniz seviyesinin 0,3 m 

yükselmesi ve 1,0 metrelik bir fırtına sebebiyle deniz kabarması

(toplam 1,3 m mertebesindeki su yükselmesi) sonucu tesise su

girmeye başlayacağı öngörülüyor. 

• Spor sektörü de iklim krizinden etkilenen sektörlerden biri. 

İngilizleriz 30 yıl içerisinde İngiliz ligi futbol alanlarının dörtte

birinin her sezon yükselen deniz seviyelerinden hasar

görebileceği üzerine güncel araştırmaları var.  Kış

Olimpiyatlarının artan sıcaklıklar sebebiyle iptal edilmesi de bu

sektörün kırılganlıklarından biri. Türkiye’de Doğu Anadolu’da

halen devam eden “Yukarı Fırat Havzası Kar Erimeleri ve İklim 

Değişikliğine Uyum” başlıklı  bir projede  bir yandan havzada 

iklim değişikliğinin kar kütleleri ve erimesi üzerindeki etkileri ve 

buna bağlı olarak dere akışındaki değişiklikler 

değerlendirilirken, öte yandan karla kaplı alanların yüksek 

rakımlara kayması sonucu su hacminin ve karla kaplı alanların 

azalacağı, dolayısıyla bölgenin kış turizminin bu durumdan 

olumsuz etkileneceği hakkında önemli bulgular var. 



Çözümler
• Sektörlere özgü bu gibi etkilenebilirlik değerlendirmeleri, bazı ülkelerin sektör-spesifik iklime

uyum stratejileri hazırlamalarına neden olmuş, yani her sektörün kendine özgü iklim

değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planı var. Örneğin Slovenya’da tarım sektörüne özel

uyum stratejisi var.

• Sektörlere özel iklime uyum stratejilerinin olmasının dışında bir başka yöntem, iklim

değişikliğine uyumu mevcut sektör stratejilerinin yatay kesen bir unsuru olarak ele almak ve

içselleştirmek. Şu anda bizim tarım sektörü böyle.

• Bizim 2011 tarihli “Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planımız bu ayrıntıda bir

yaklaşıma sahip değil. Stratejide sektörler tek tek ele alınıp, her biri için farklı iklime uyum

adımları belirlenmemiş durumda. Ancak Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem

Planında, çok önemli ve ileri bir yaklaşım olarak iklim değişikliğinin etiklerine maruz kalacak

sektörlerde uyum-azaltım sinerjisini dikkate alan bütünleşik fayda-maliyet analizlerinin

yapılmasının tavsiye edilmişti. Buradan anladığımız hangi sektörde olursa olsun, emisyon

azaltım politikaları ile iklime dayanıklılık politikalarını birlikte belirlememiz, varsa kısıtlarını

ve/veya ortak faydalarını çıkarmamız gerektiği.

• IPCC 1,50 C Özel Raporu «dönüşümsel uyum»u temelde iki unsur ile tanımlar: 1- azaltım-

uyum sinerjisini yaratılması, 2 - iklim değişikliğinin etkilerinin faydaya dönüştürülmesi.



Türkiye’de iklime uyum ile
ilgili sektörel politika
belgelerinin dağılımı

Türkiye’de iklime uyum ile ilgili
sektörel politika belgelerinin
dağılımına baktığımızda da tarım
sektörünün önde olması da 
şaşırtıcı değil, bir çok ülkede
olduğu gibi ülkemizde de iklim
değişikliğinin tarımsal üretime
etkileri en çok baş ağrıtan
konulardan biri olmaya devam
ediyor. 



Sektörlere göre iklim değişikliği uyum faaliyeti örnekleri

Gıda – Tarım 

Orman 
Su Kaynakları Kentler Enerji, Sanayi Halk, Birey Sağlığı 

Sosyal Adalet

Su kıtlığı/kuraklık 

Kuraklığa dayanıklı 

tarım ürünleri 

Su kayıp kaçaklarının 

azaltımı

Gelişme planlarına 

iklim değişikliği 

etkilerini dahil etme 

Uyum kapasitelerinin 

geliştirilmesi 

Temiz içme suyu 

temini 

Geçim kaybı, 

üretim hakkı

Aşırı yağış/taşkın

Ekim ve hasat 

zamanı değişimi 

Tahmin ve uyarı 

sistemlerinin 

geliştirilmesi 

Taşkına dayanıklı 

yapılar 

Taşkın risk haritaları 

ve uyarı sistemleri 

Erken uyarı 

sistemleri 

Barınak, konut 

hakkı, evsizlik, 

geçim kaybı, iş 

kaybı, kayı ve 

zarar
Sıcak hava 

dalgası/ısınma

Isıya duyarlı 

tohumlar 

Miktar ve 

fiyatlandırma esaslı su 

talebi yönetimi 

Kentsel ısı adalarının 

ısısını azaltma 

çalışmaları 

Güneş enerjisi 

sistemleri 

Sağlık merkezleri ve 

sistemlerinin 

güçlendirilmesi 

Yoksul yaşlıların, 

kronik hastalıkları 

olan yoksulların 

kırılganlığı
Rüzgar/hortum/fırtına Rüzgar dirençli 

tarım ürünleri 

Kirlenmeye karşı sahil 

savunma yapıları 

Esnek yapılar Risk yönetimi Erken uyarı 

sistemleri 

Konut hakkı 



Kalkınma politikalarında uyum 

Dokuzuncu Kalkınma Planı 

(2007-2013)

• Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi/İDES 
(DPT/YPK,2010-2023)

• İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı/İDEP 
(2011 -2023) 

• Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi 
ve Eylem Planı (2011 -2023).

• Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve 
Eylem Planı (KENTGES/2010-2023)

Onuncu Kalkınma Planı 

(2014-2018)

• Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir 
Çevre”, Çevre ve Afet Yönetimi hedefleri: 

«İklim değişikliği ile mücadele ve uyum 

çalışmaları sürdürülecektir».
• Habitat III Ulusal Raporu 2014

• Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı 

(INDC/Intended Nationally Determined

Contributions), 2015, uyum yok.

• Çevre ve Şehircilik Şurası, 2017 (Tema: 

“Şehircilikte Yeni Vizyon).



11. Kalkınma Planı (2019-2023)
Kentsel Yaşam Kalitesi ÖİK, 2018

• Afet risklerinin ve iklim değişikliğinin şehir planlarına hangi ölçekte nasıl 

eklemlenebileceğini anlatan bir kılavuz hazırlanmalıdır. Kentsel güvenlik kapsamında, afet 

riski sakınımını ve yönetimini sağlayan, dirençli planlama yapılmalı, analiz, tasarım ve 

uygulama süreçlerine aktarılmalıdır. 

• Yaşam kalitesine yönelik bileşik endeksi tanımlarken fiziki altyapı, ekonomik canlılık ve 

etkinlik, asayiş ve güvenlik, kültür ve sanat, kadın-erkek eşitliği, doğal varlıklar, çevre 

etkisi ve iklim olarak belirtmektedir.

• Konut, altyapı, üstyapı vb. yapım süreçlerinde mahalle ölçeğinden başlamak üzere kentin 

ekolojik değerlerinin korunması önemsenmelidir. Bu çerçevede, mahalle ölçeğinde “ağaç 

envanteri” belirlenmeli ve periyodik olarak izlenmelidir. Benzer biçimde, mahalle 

ölçeğinden başlamak üzere açık yeşil alan durumu tespit edilerek bu hususta mahalle 

düzeyinden başlayarak kısa-orta-uzun vadeli peyzaj master planları oluşturulmalı, yeşil 

altyapı ve iklim değişikliği eylem planları yaygınlaştırılmalıdır.

• Afet Risk Faktörlerinin Mekânsal Planlara Yansıtılması Araştırması: Afet risklerinin ve iklim 

değişikliği verilerinin şehir planlarına hangi ölçekte nasıl eklemlenebileceğini anlatan bir 

kılavuz hazırlanmasına yönelik araştırma yapılmalıdır.



11. Kalkınma Planı
Kentleri iklim değişikliğine karşı dirençli kılmak amaçlı politika hedefleri (“Yaşanabilir 

Şehirler, Sürdürülebilir Çevre”) 

• “Kentlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım 

sisteminin kurulması, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve tüketim 

mekanizmasının oluşturulması, uzun vadeli bütünleşik kentsel planlama ve tasarım yapılması ve etkin 

afet yönetiminin uygulanması gibi çalışmalar, tüm paydaşların katılımını ve kapsamlı bir iş birliğini gerekli 

kılmaktadır (paragraf 666). 

• Şehirlerimiz kalkınma vizyonuyla eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı destekleyen, 

özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin 

sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır 

(paragraf 674).

• Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen

şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır (paragraf 676). 

• Dar gelirliler başta olmak üzere, herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik 

olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta 

erişiminin sağlanması temel amaçtır (paragraf 685).

• İklim değişikliğine uyumun sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bölge ve şehir ölçeğinde 

ihtiyaçlar tespit edilerek çözüm önerileri belirlenecek, başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere 7 Bölgemiz 

için İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacaktır (paragraf 714.3)”. 



2021 Bütçe Kanunu
Programları

• Yerel Yönetimlerin 

Güçlendirilmesi

• Şehircilik ve Risk Odaklı 

Afet Yönetimi

• Sürdürülebilir Çevre ve 

İklim Değişikliği

2021 Yılı Bütçe Gerekçesi :

Program Adı: Sürdürülebilir Çevre ve İklim 

Değişikliği

Program Koordinasyonundan Sorumlu 

İdare: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Programın Amacı: Çevre ve Doğal 

Kaynakların Korunması, Kalitesinin 

İyileştirilmesi, Etkin, Entegre ve 

Sürdürülebilir Şekilde Yönetiminin 

Sağlanması, Her Alanda Çevre ve İklim 

Dostu Uygulamaların Gerçekleştirilmesi, 

Toplumun Her Kesiminin Çevre Bilinci ile 

Duyarlılığının Artırılması (Katı atık, Atık su, 

Sıfır atık) 



Türkiye’de yasal, yönetsel durum
• İklim değişikliğine uyumu destekleyen çok sayıda yasamız, stratejimiz, planlarımız ve 

bakanlıklarımız, üst kurullarımız var.

• Kurumsal yapılanmada birçok bakanlığın (ve bağlılarının/enstitülere kadar), merkezi üst düzey 

merkezi kurulların ve kurumların iklim değişikliğine uyum konularında doğrudan ya da dolaylı olan 

görevleri ve yetkileri var. Ancak bu karar kurumları genelde tekil çalışıyor. Oysa bu devasa 

süreçte rol paylaşımı son derece önemli.  Uyum bariyerlerinden biri bu durum, çünkü uygulamayı 

kilitliyor. 

• Sektörel alanlarda yürürlükte olan kanunlar iklim değişikliğine uyumu destekleyen anlamlı sayıda 

ilgili hükümler içeriyor. Yeter ki istisnai uygulamalar ve hak ihlalleri olmasın. 

• Genelde paydaşlar, kendi faaliyet alanları ile iklim değişikliğine uyumun konuları arasındaki 

ilişikleri kuramıyorlar. Oysa mevcut kesişmeleri tespit etmek, bize zaman ve kaynak kazandıracak 

ve geleceği doğru planlamamızı sağlayacak. 

• Karar vericileri  de rahatlatacak işlevsel karar araçlarını uygulamaya sokmak lazım. Sert uyum 

önlemleri zamanı geldi geçiyor. 

• Uyum eylemi için karar verme süreçlerini zorlayan en önemli darboğazlardan biri bilgilerin 

buluşturulamaması ve yetersizliği 

• Uygulamada uyumsuzluk (maladaptasyon) risklerini önlemek amacıyla sektörlerin iklim

değişikliğinden karşılıklı etkilenme (altyapı sektörü ile afet risk yönetiminin örtüşmesi gibi) 

durumunu entegre bir bakış açısıyla ele almak lazım. 



TÜRKİYE… 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
SONUÇLARINA (KURAKLIK, KENT SELLERİ, 

TARIMDA VERİMSİZLİK, HASTALIKLAR VB) 

DEĞİL, NEDENLERİNE ÇÖZÜM 
ÜRETMELİ 



KENTLERİN DAYANIKLILIĞI

Dünya nüfusunun yarısı ve TUİK verilerine 

göre Türkiye nüfusunun

yaklaşık %92,8’ı kentlerde yaşıyor



Kentlerde yerel iklim politikası ve planlaması 

dünyada epeydir  gündemde 

2007 (COP 13, Bali) - BM Yerel Yönetimler İklim Yol Haritası/Local

Government Climate Roadmap. BM İklim Müzakereleri çerçevesinde, 

yerel iklim eylem planlamasına dair küresel düzeyde ilk karar.

2009 (COP 15, Kopenhag) - Özellikle metropollerde ve mega kentlerde

politikaları iklim mücadelesinde vazgeçilmez ve belirgin uluslararası iklim

müzakere politikası oldu. Belediyeler iklim değişikliğinin olumsuz

etkilerine (afetler ve diğer) karşı savaşmak bir yana, azaltım ve uyum

politikalarını canlandıran ve bu bağlamda yerel ekonomileri güçlendiren

(enerji verimliliği, tasarrufu) önemli planlama aktörleri olarak yerlerini

aldı.

2016 (Kito, Ekvator)  - HABITAT III (2016), “Yeni Kentsel Gündem”de

kentlerde iklim eylem planlamalarının yapılması ve kentlerin direncine 

dair (uyumla doğrudan ilgili) çok önemli kararlar alındı.



HABITAT III - Yeni Kentsel Gündem
Herkes için Sürdürülebilir Şehirler ve İnsan Yerleşimleri Konusunda 

Quito Deklarasyonu (Ekim 2016)

“İklim değişikliği konusundaki Paris Anlaşması taahhütlerimizi tam 

olarak dikkate alıyoruz. İklim değişikliği uyum ve etkilerin hafifletilmesi 

dahil olmak üzere uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel önlemleri 

teşvik etmekte ve şehirleri ve insan yerleşimlerini, burada oturanları 

ve bütün yerel paydaşları önemli uygulayıcılar olmaları konusunda 

destekleme taahhüdünde bulunuyoruz. Ayrıca dayanıklılığın 

artırılması ve sera gazı emisyonları yanı sıra kısa süreli iklim 

kirletici emisyonlarının bütün ilgili sektörlerde azaltılması 

konusunda taahhütte bulunuyoruz. Orta ve uzun vadeli uyum 

sağlama planlama süreci yanı sıra uyum sağlama planları, 

politikaları, programları ve eylemlerini yönlendirecek şehir 

düzeyindeki iklim etkilenebilirlik ve etki değerlendirmelerini ve 

ekosisteme dayalı uyum dahil olmak üzere kentlerde yaşayanların 

direncini artıran önlemleri destekleme taahhüdünde bulunuyoruz”. 



Kent yönetimleri iklim mücadelesinde çok önemli aktörler

• BM Yerel Yönetimler İklim Yol Haritası’nın (2007) o dönemki 

mesajı şöyle: Yerel iklim eylemlerinin ulusal iklim politikalarının 

bir uzantısıdır!

• Ancak bugün (2019) iş değişiyor. Yavaş hareket eden merkezi 

hükümetlerle karşılaştırıldığında şehirler, daha hızlı yenilik 

yapabilmekte ve vatandaş baskısına daha hızlı tepki 

verebilmektedir.

• Gerektiğinde yerel inisiyatifler ulusal siyasetlere kılavuzluk 

edebilir. Devletler, ulusal politikalarında yerel yönetimlerin 

geliştirdiği iklim politikalarını dikkate almaya başladılar. 



Kentler kurban…
Riskler ve oranlar (1,50C üstünde, 2018)

• Son 100 yılda 40 milyon 

kentli sel baskınına maruz 

kaldı, 2070 yılına kadar 150 

milyon kişiye çıkacak.

• 2007 yılında 400 milyar dolar 

civarında hesaplanan 

kentlerde ekonomik hasarın 

2070 yılına kadar 35 trilyon 

dolara yükseleceği tahmin 

ediliyor.

• Bu yüzyılın ortasına kadar 

150-200 milyon kişi 

yaşadıkları kentlerden başka 

yerlere göç etmek zorunda 

kalacak.

% 52 seller ve deniz 

seviyesinde yükselme 

% 38 aşırı yağışlar

% 30 su kıtlığı ve 

kuraklık

% 29 biyolojik riskler 

% 27 aşırı sıcaklar 

% 25 fırtınalar ve 
rüzgar



Kıyı kentleri de kurban
İklim Değişikliği Sahil Kentlerini Vuruyor…

• Nüfusu beş milyondan fazla olan üç mega kentten ikisi kıyı 

şeridinde yerleşik. 

• 2100 yılında Avrupa’daki 19 mega kentte (İstanbul ve İzmir 

dahil) deniz seviyesindeki yükselme sebebiyle yıllık 40 milyar 

dolarlık hasar görülebilir.

• İstanbul ve İzmir iklim değişikliği yüzünden en çok mali kayba 

maruz kalacak ilk üç şehir arasında gösteriliyor.İstanbul ve 

İzmir’de yılda 15 Milyar dolarlık hasar ortaya çıkabilir.

• İzmir 2030 yılında iklim değişikliği yüzünden yıllık 132 milyon 

dolar kaybedecekken, bu rakam 2100 yılında 6 milyar dolara 

çıkıyor.



Kentlerimiz dirençsiz
Türkiye’de kent afetlerinde üzerine gidilmesi gereken öncelikli sorunlar

• İklim değişikliği kaynaklı afetler için risk yönetimi ve afet etkilerinin 

azaltılması için yasaların güçlü değil. Mevcutlarında da 

uygulama/denetleme eksikliği var. 

• Sağlıklı etki/etkilenebilirlik/risk ve uyum çözümlemelerinin yapılması için 

gerekli güvenilir sosyo-ekonomik etkilenmişlik verileri yok/eksik, varolan

veriler kullanılabilir/erişilebilir değil. 

• Özellikle büyükşehirlerde iklim afetlerinde yerel düzeyde kurumsal 

sorumluluk zayıf. 

• Kentsel altyapının zarar görmesi ve aşırı iklim koşulları (aşırı sıcaklar, aşırı 

soğuklar, sel felaketleri, kasırgalar vb.) halk sağlığını tehlikeye sokuyor. 

• Kötü yönetim, yanlış planlama, beton ve asfalta boğulmuş yerleşmeler, 

yetersiz çağdaş altyapı vb. nedenleriyle giderek artan kent sellerinden ders 

çıkarılmalı. 



Kent iklim afetlerinin çözümüne dar bakmak…

• Kentlerde gri altyapıyı güçlendirirsek iş çözülür mü?

• Oysa kent ekonomilerini besleyen bir dizi sektör var, inşaat, ulaştırma, turizm gibi. 

Bu sektörlere dair etki analizleri ve etkilenebilirlikleri hesaplamadan kentleri iklime

dayanıklı yapmak mümkün mü?

• Kıyı ketleri ayrıca mercek altına alınmalı: Üstelik kıyı kentlerinin iklim değişikliğine 

uyumuna destek sağlayacak yasa ile belirlenmiş önemli yönetim araçlarımız var, 

bunlardan biri de “bütünleşik kıyı alanları yönetim planları. Yapmamız gerek bu 

planlara iklim değişikliğinin etkilerini ele alan parametreleri yerleştirmek ve 

uygulamalarda dikkate almak.  

• Yağmur suyu hasadı yöntemleri uygulanmıyor, düşen her damladan 

faydalanılmıyorsa

• Kentlerde suyu tutma görevi gören «yeşil alanlar/sistemleri arttırılmıyor, yanlış 

yöntemlerle yürünüyorsa.

• Su kaynakları için kentlerin içinde yeraldığı havzada/havzalarda havza bazlı 

yönetim anlayışları ve politikalar geliştirilmemiş ise. 

• Kolektif çaba ihtiyacı anlaşılamamışsa…(Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği…)



Türkiye’de mahalli idare birliklerinin iklim mücadelesi ile 

kesişmesi (resmi ve gönüllü yapılanmalar)

• Kıyı Ege İklim Ağı (Sosyali İklim Derneği tarafından 

oluşturdu)

• Katı Atık Belediyeler Birlikleri, Turizm Altyapı Hizmet 

Birlikleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, 

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, 

• Türkiye Sağlıklı Kentler Belediyeler Birliği (üye 

kentlerinde “Kentlerin İklim Değişikliğine Uyum 

Kapasitelerinin Belirlenmesi” başlıklı bir araştırma) 

• Yöre özelinde Van Gölü ve Çevresi Belediyeler Birliği

• Tekil olarak bazı büyükşehir belediyelerinin 

kurdukları birlikler vardır. Örneğin Samsun 

Belediyeler Birliği’ne Samsun Büyükşehir Belediyesi 

ile Samsun’un ilçeleri üyedir. 

• Kasım 2019 itibariyle 11 büyükşehir belediyesiyle 

(Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, 

İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Tekirdağ) birlikte 

başlatılan Kent tarımı İnisiyatiftir. 

• Enerji Kentleri Birliği

• Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı

• «İklim için Kentler Deklarasyonu» (25 BB, il, ilçe 

belediyesi2019)

• Marmara Belediyeler Birliği ile 350 Türkiye, Yereliz, SDSN 

Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 

ortaklığında Mayıs 2020 itibariyle başlatılan “Sürdürülebilir 

Şehirler ve İklim Değişikliği Online Eğitim Programı”, 

Marmara Belediyeler Birliği’nin tarafından üye belediyeler 

için hazırlanan “Afet Koordinasyon ve İş Birliği Planı”. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin desteğiyle 2015 İstanbul 

Karbon Zirvesi 

• Ege ve Marmara Belediyeler Birliği

• Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği 

arasında “Akıllı Şehirler Projelerinin Gerçekleştirilmesine 

İlişkin İş Birliği Protokolü” (Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 

14.02.2020 tarih ve 264 sayılı Meclis Kararı).

• Kızılırmak Deltası’nda sosyo-ekonomik denge, ekolojik 

denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla “Samsun 

Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği-SAMKUŞ 

(2015)” ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında ilgili 

konularda 2019 yılında yürürlüğe girmiş ortak bir protokol 

vardır. 

• Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) ve diğer.



Dünyaya bakalım… Belediyelerin iklim mücadelesi işbirliği 
zeminleri; birlikler, ağlar, ittifaklar (Yerel/Bölgesel, Uluslararası)

• Sürdürülebilir Kentler Birliği (Local Governments for Sustainability/ICLEI)

• Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Örgütü (United Cities and Local

Governments/UCLG)

• Kentlerin İttifakı (Cities Alliance, Almanya, 1990)

• Kentlerin Yasası (The Cities Act)

• Tek Gezegen Kentleri (One Planet Cities, WWF)

• İklim Politikaları İnisiyatifi (Climate Policy Initiative/CPI)

• İklim Koruma için Kentler (Cities for Climate Protection

• BM-Habitat, İklim Değişikliği ve Kentler Girişimi (UN-Habitat, Cities and Climate 

Change Initiative)

• Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi (Compact of Mayors/ComM)

• AB Belediye Başkanları Sözleşmesi (EU Covenant of Mayors/COMs)

• Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant of 

Mayors for Climate and Energy)

• Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu (C40 Cities Climate Leadership Group/C40)

• Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project/CDP)

• Yerel Yönetimler Yönetim Birliği (Local Government Management 

Association/LGMA)

• Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (Council of European Municipalities and 

Regions/CEMR)

• Avrupa Kentleri Ağı (Eurocities Network)

• Kentler İklim Finansmanı Liderliği İttifakı (Cities Climate Finance Leadership

Alliance/CCFLA)

• Yerel Yönetimler Uluslararası İttifakı (International Alliance of Local

Governments/FMDV)

• Binalar ve Altyapılar Küresel İttifakı (Global Alliance for Buildings and 

Constructions)

• İklim Değişikliği Uyumu AB Belediye Başkanları Sözleşmesi (EU Covenant of 

Mayors Initiative on Adaptation to Climate Change)

• AB Belediye Başkanları Uyum İnisiyatifi (EU Mayors-ADAPT Initiative)

• Avrupa Yeşil Sermayesi (European Green Capital)

• Yavaş Şehirler (Cittaslow)

• Rockefeller Vakfı, İklim Değişikliği İnisiyatifi (Rockefeller Foundation Climate 

Change Initiative)

• Dünya Belediye Başkanları İklim Değişikliği Konseyi (World Mayors Council

on Climate Change /WMCCC)

• Meksika Kent Paktı/Küresel Kentler İklim Sözleşmesi (The Mexico City 

Pact/Global Cities Covenant on Climate)

• Temiz Enerji ABD Eyaletleri İttifakı (U.S. Clean Energy States

Alliance/CESA)

• Birleşik Devletler Belediye Başkanları İklim Koruma Anlaşması (U.S. Mayors

Climate Protection Agreement, 2005)

• Birleşik Devletler ve Kanada Bölgesel İklim İnisiyatifleri (Regional Climate 

Initiatives in the U.S. and Canada)

• Kentler için Enerji (Energy Cities)

• Kentlerde İklim Koruma Kampanyası (Cities for Climate Protection

Campaign/CCP Campaign)

• İklim için Belediye Başkanları (Climate Mayors, USA, 2014)

• Metropol Kentler Birliği (Metropolis)

• Sürdürülebilir Kalkınma için Bölgeler/4 Kıta (Regions4 Sustainable

Development)

• Küresel Sözleşmesi Şehirler Programı (Global Compact Cities Programme)

• C40/COVID-19 Mücadelesi için Küresel Belediyeler Görev Gücü (C40/Global 

Mayors COVID-19 Recovery Task Force) 

• Nisan 2020’de kurulmuştur. 



Yerel İklim Eylem Planları Tipleri

1.Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 

2.Azaltım Eylem Planı 

3.Uyum Eylem Planı 

4.Azaltım ve Uyum Entegre 

(Bütünleştirici) Eylem Planı 



Yerel Uyum Eylem Planı
• Uyum eylem planları iklim değişikliği ile bağıntılı geçmişe (belirli zaman dilimlerine) dair veriler ve geleceğe yönelik projeksiyonlar temelinde 

hazırlanmaktadır. 

• Kent uyum eylem planlarında en başta değişikliğinin o kente etkileri ve bu etkilere karşı etkilenebilirlikler/kırılganlıklar (sektörel ve tematik alanlar 

sınıflandırılarak) belirlenmekte, riskler tanımlanmakta ve bu risklerin azaltılmasına yönelik çeşitli eylemler bir zaman planına oturtulmaktadır. 

• Bu tip kalitatif uyum eylem planlama çalışmalarının başarısı; seçilen risk değerlendirme metodolojisinin tutarlılığına, iklim kırılganlıklarının ne kadar sağlıklı 

değerlendirildiğine ve eylemlerin nasıl önceliklendirildiğine göre değişebilmektedir.

• Kent uyum eylem planlarının hazırlanmasında yol gösteren metodolojiler AÇA- Kent Uyum Destek Aracı (Urban Adaptation Support Tool/UAST)” yerel 

yönetimler tarafından çokça kullanılan rehberlerdendir. UAST’ın 6 adımda kentsel uyum eylem planı hazırlama süreci aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır:

1. Başlangıç

2. İklim değişikliğinden etkilenebilirlik ve risk değerlendirmesi

3. Uyum seçeneklerinin belirlenmesi

4. Uyum seçeneklerinin değerlendirilmesi

5. Uygulama

6. İzleme ve değerlendirme.

• Kent iklim uyum eylem planlarının oluşturulmasında ülkelere özgü metodolojiler de kullanılmaktadır. Örneğin bunlardan biri “Birleşik Krallık İklim Etkileri 

Programı’dır (United Kingdom Climate Impact Program/UKCIP). UKCIP daha çok belediyelerin iç yönetim uygulamalarına cevap veren ve karar verme 

süreçlerine yol gösteren, UAST ile karşılaştırıldığında daha yalın bir modeldir. UKCIP metodolojisinde 5 adım (aşama) tanımlanmıştır: 

1. Başlangıç

2. Mevcut İklimsel Kırılganlık

3. Gelecekteki İklimsel Kırılganlık 

4. Uyum Tedbirleri 

5. İzleme ve Gözden Geçirme 

• Her iki metodolojide de iklim değişikliğinin etkilerine karşı bölgesel ölçekte kırılganlıkları belirlemek amacıyla senaryoların, modellerin, projeksiyonların 

hazırlanmasının ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan verilerin üretilmesinin gerektiği ve ancak böylece kentlerin iklim uyum planlarının uygulanabilir olacağı 

belirtilmektedir. Bölgesel modellemelerin yapılmadığı hiçbir kent iklim uyum planı başarılı olmamaktadır. 

http://www.iklimin.org/wp-content/uploads/egitimler/seri_10.pdf

http://www.iklimin.org/wp-content/uploads/egitimler/seri_10.pdf


Azaltım ve Uyum Entegre Kent İklim Planı 
Kentler için entegre bir iklim planı stratejik olarak 3 boyutlu ele alınır

1) Yatay Entegrasyon (Sektörel): Yatay entegrasyon kent hizmet sektörlerinin iklim 

eylemleri ile bütünleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu hizmetler atık su arıtma, atık 

yönetimi, kent içi ulaşım, su temini ve imar planı gibi belediyelerin doğrudan sorumlu 

olduğu hizmetlerdir. 

2) Dikey Entegrasyon (Sektörler Arası): Dikey entegrasyon; kentin gelişmesi için farklı 

sektörel ve tematik alanlar da hazırlanmış olan (örneğin belediye stratejik planı, kent 

atık yönetim planı, kent ulaşım makro planı, doğal afet mücadele planı, kent temiz 

hava eylem planı, kent kuraklık planı, kent ekonomisi ve yatırım programı gibi) çok 

sektörlü politika planlarına iklim değişikliği ile mücadele unsurlarının eklenmesi 

demektir.

3) Azaltım-Uyum Entegrasyonu: Entegre bir iklim eylem planının kentlerdeki stratejik 

üçüncü boyutu  “azaltım-uyum entegrasyonu”dur. Burada belediyelerin, azaltım ve 

uyum faaliyetlerini (hizmetlerini) aralarında ilişki ve uyum kurarak hayata geçirmeleri 

önemlidir. Bu süreçlerde dikkate alınması gereken önemli hususlardan biri, 

uyumsuzlaşma (maladaptasyon) uygulamalarının kentlerin iklim dayanıklılığını 

azalttığını görebilmektir. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE 
SAĞLIK

Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz

Arş. Gör. Dr. Esra Çelik
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ETKİLERİ

3



Öğrenim Hedefleri

o Sağlıkla ilgili temel kavramları kavrayabilme

o İklim değişikliğinin insan sağlığını nasıl etkileyebileceğini 

açıklayabilme

o İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkilerinde ve bu etkilerin 

maliyetinde gözlemlenen ve öngörülen eğilimleri kavrayabilme

o İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkilerinin nasıl ölçüldüğünü 

kavrayabilme
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Sağlık

• 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü sağlığı “yalnızca hasta ya da 
sakat olmama durumu değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir 
iyilik halidir”

• "Sosyal yönden tam iyilik hali" kavramı ise sağlığın sadece bireye 
bağlı olmadığını, toplumsal yönünün de bulunduğunu açıklamakta
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Halk Sağlığı

• İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanılan çevrenin ve toplumun 
sağlığı etkilediği anlaşılmış

• Koruyucu önlemlere öncelik verilmesi gerektiği saptanmış

• Hekimlik ve sağlık uygulamalarını halkın içine yayma ilkesi “halk 
sağlığı anlayışı”

• Günümüzde koruyucu sağlık anlayışı  sağlığı geliştirme kavramına 
doğru ilerlemiştir
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Halk Sağlığı Misyonu

• “Fulfilling society’s interest in assuring conditions in 

which people can be healthy.” —Institute of Medicine 

• "İnsanların sağlıklı olabileceği koşulları güvence altına 

alma konusunda toplumun çıkarını yerine getirmek."

• -İlaç Enstitüsü

• “Public health aims to provide maximum benefit for the 

largest number of people.” —World Health Organization 

• "Halk sağlığı, çok sayıda insan için maksimum fayda 

sağlamayı hedefler- DSÖ
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Halk Sağlığı Tanımı    Winslow-1923
Charles-Edward Amory Winslow (1877 – 1957)

«Halk sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları 
sonunda çevre sağlık koşullarını düzelterek, bireylere 
sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, 
hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlayarak, 
sağlık örgütleri kurarak, toplumsal çalışmaları her 
bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini 
sağlayacak biçimde geliştirerek hastalıklardan 
korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh 
sağlığı ile çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan bir 
bilim ve sanattır»
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Halk Sağlığı Tanımı 
Donald Acheson, 1988

• “Halk sağlığı, toplumun örgütlenmiş çabaları ile hastalıklardan 
korunmayı, yaşamı uzatmayı ve sağlığı geliştirmeyi amaçlayan 
bilim ve sanattır.”
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Halk Sağlığı Tanımı (Nusret Fişek)

• " Kişiyi tüm çevresi ile ele alarak, onun sağlığını ana rahmine düştüğü 
andan ölümüne kadar kendi sorumluluğu içinde gören, hastalıkların 
oluşumunda rol oynayan fiziki, biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve 
psikolojik çevredeki olumsuz etmenlerin giderilmesine ve olumlu bir çevre 
yaratılmasına uğraşan, hasta olanları olanakların elverdiği ölçüde erken 
dönemde bulup tanı koymaya ve tedavi etmeye çalışan bir hizmet dalı ve 
bunun öğretisini yapan bir bilim dalıdır"
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Halk Sağlığının Diğer Bazı Tanımları 

• Halk sağlığı, toplumun sağlığını tıp, biyoloji, kimya ve mühendislik bilimini sistematik biçimde, uygun
koşul ve kuruluşları oluşturarak uygulayıp, kişilerin ve toplulukların sağlıklarını korumak ve
geliştirmektir. (George W. Fuller)

• Halk sağlığı, hastalıkları elimine etmek, sağlık ve iyilik hali standartlarını yükseltmek ve yaşam
süresini uzatmak için toplumun örgütlü biçimdeki uygulamalarıdır. (E.L. Bishop)

• Halk sağlığı, tıp bilgilerini uygulayarak toplumların sağlık durumlarını korumayı ve yükseltmeyi
amaçlayan bir tıp uzmanlık dalıdır. (H.S. Cumming)

• Halk sağlığı, insanoğlunun bilinçli bir şekilde fiziksel ve ruhsal olarak çevresi ile uyumlu olmasını
amaçlayan bilim ve sanattır. (H.W. Hill)

• “Halk sağlığı, bireyin sağlığından çok, bütün toplumun sağlığı ile ilgilenir. Halk sağlığının özellikleri;
sağlığı geliştirme, hastalıkları ve sakatlıkları önleme, epidemiyolojik verilerin toplanması ve
kullanımı, toplumsal sürveyans ve diğer nicel değerlendirme biçimleri, sağlığın belirleyicilerinin çok
boyutlu doğasının anlaşılması ve etkili müdahaleleri geliştirmede – biyolojik, davranışsal, toplumsal
ve çevresel – birçok etmenin karmaşık etkileşimleri üzerinde durmayı kapsar.” (Childres – 2002)
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Çevre

• İnsanın dışındaki tüm fiziksel, kimyasal, biyolojik faktörler ve tüm ilgili 
davranışlar (DSÖ)

• İnsan dışındaki her şeydir; çevredeki varlıklar, bu varlıklar arasındaki 
etkileşimli ilişkiler ve bu ilişkilerin sürdürülebilme gücü

• İnsan dışındaki her şey. Bu; nüfusun sağlık durumunu etkileyen; 
fiziksel, biyolojik, sosyal, kültürel, herhangi biri veya tümü olarak 
ayrılabilir
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Çevre Sağlığı

• «İnsanın içinde yaşadığı çevresinde bulunan ve sağlığa zararlı 
etkiler yapan ya da yapabilme durumunda olan tüm koşulların 
düzeltilmesi işidir» (DSÖ)

13



Şehir Sağlığı

• ‘Şehir Sağlığı’ Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) ‘Herkes İçin 
Sağlık Stratejisi’ nin bir ürünüdür 

• 1986 yılında yayınlanan 
‘Sağlığın Geliştirilmesi Ottawa 
Bildirgesi’de sağlıklı ortamlar
şeklinde altı çizilmiştir
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Sağlıklı 
Şehir

• Şehir; yaşayan, nefes alan, büyüyen, sürekli değişen bir iç dinamiğe 
sahip karmaşık bir organizma

• Sağlıklı şehir çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen 
şehirdir

• Sağlıklı kent yalnızca belirli bir sağlık düzeyine ulaşmış şehir değil, 
sağlık bilincine sahip ve onu geliştirmek için çaba harcayan şehirdir

• Sağlıklı şehir kavramı bir sonuç değil, aynı zamanda bir yöntemdir 

• İstihdam sağlayıcı, doğal ve tarihi çevreyi koruyan, kimlikli olan ve bu 
kimliği korunan, doğal afetlere ve diğer afetlere karşı güvenli, satın 
alınabilir ve yaşam kalitesi yüksek konut çevrelerinin yer aldığı,  eğitim, 
sağlık gibi hizmetleri güçlü, yeterli açık alanı sağlamış, bölgede 
yaşayanlar arasında sosyal ilişkileri güçlendiren ve planlı olarak gelişen 
bir kent sağlıklı bir kenttir   
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Sağlıklı Şehir

Sağlıklı şehir anlayışı; kişisel, toplumsal, özel ve gönüllü kuruluşlar ve 
yerel yönetimlerde sağlık alanında düşünme anlama ve karar verme 
düzeylerinde değişiklik yaratmayı amaçlar

Bunun için de; politik, çevresel ve sosyal alanda davranış ve tıp 
stratejilerinin halk sağlığı anlayışıyla bütünleştirilmesi yolunu izler

Sağlıklı bir yaşam tarzı için, iyi konut, güvenli iş olanakları, temiz 
su, temiz hava, kaliteli ve güvenli gıda, yeterli ulaşım imkanları, 
katı atık bertarafının uygun olarak yapılması gibi faktörler gereklidir
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Şehir sağlığı profili

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ağı tarafından “Herkes için Sağlık” 
kapsamında yürütülen “Sağlıklı Kentler Hareketi” çerçevesinde 
Şehir Sağlık Profili oluşturulması fikri ortaya çıkmıştır

Şehirlerin sağlıklı bir kent olabilmesine hizmet edilmesi amacıyla 
kent idarecilerinin bu bağlamda stratejiler geliştirebilmesi için 
kapsayıcı bir zemin hazırlanmasında önemli bir role sahiptir
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Şehir sağlığı profili

Şehrin içinde yaşayan insanların sağlık durumlarının ve bu 
durumları etkileyen faktörlerin niteliksel ve niceliksel olarak 
açıklaması

❑Sorunları tanımlar

❑Gelişim için önerilerde bulunur

❑Rehberlik hizmeti verir
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• Bu göstergeler 
sağlıklı bir şehirde 
olması gereken 
niteliklerin 
standardizasyonunu 
sağlamada 
belediyelere yol 
gösterici olmaktadır
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İklim Değişikliğinin Etkileri

•Sağlık
• Tarım 

• Hayvancılık

• Çevre 

• Enerji 

• Ulaşım

• Ekonomi
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NASA tarafından 
sunulan verilerde:

• Küresel sıcaklığın 1880’den bu yana 10C 
arttığı

• Kayıtlara geçen en sıcak 20 yılın 19’unun 
2001’den bu yana gerçekleştiği

• Kuzey kutbu buzlarının her on yılda 
%13.1 azaldığı

• Deniz seviyesinin her yıl 3.3 milimetre
arttığı

• Havadaki CO2 düzeyinin 650 bin yıllık 
süreçte en yüksek düzeyine ulaştığı 
görülmektedir

• Kuzey yarımkürede en sıcak yaz ve en 
sıcak ağustos ayı 2020 yılında 
yaşandı.(WMO, 2020)
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Küresel Yüzey Sıcaklığı
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Neden Önemli?

• «Her yüzyılın kendi halk sağlığı sorunları vardır, iklim değişikliği 
yüzyılımızın mücadelesidir»

Dr. Margaret Chan, DSÖ Genel Direktörü

1970'lerden 2004'e kadar yılda tahmini 140.000 fazla ölüm

2030 ile 2050 arasında yılda 250.000 ek ölüm 

2030'a kadar sağlığa doğrudan hasar maliyeti 2-4 milyar ABD Doları / yıl 

Avrupa’da iklim değişikliği uyum çalışmalarına gereken hız verilmezse, 2080 yılında sellerden 
etkilenen kişi sayısı 775 bin – 5,5 milyon kişi
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5 yaş altı ölüm oranı, 2015 (1000 canlı 
doğumda)

24



İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNiN 

SAĞLIK 
ETKİLERİ
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İklim değişikliğinin sağlık etkileri
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İklim 
Değişikliğinin 
Sağlık Etkileri

• Aşırı hava olaylarının sağlık etkileri

• Sıcak ve soğukla ilişkili hastalıklar

• Ultraviyole radyasyonun yan etkileri

• Hava kirliliğinin yol açtığı sağlık 
sorunları

• Gıda ve su ile ilişkili hastalıklar

• Vektörlerle ilişkili hastalıklar

• Ruhsal sorunlar

• Yeniden ortaya çıkan ve yeni hastalıklar
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Kırılgan Gruplar

• Yaşlılar   Yalnız yaşayan yaşlılar    Yatağa bağımlı olanlar

• Bağımlılar Çocuklar Şeker hastaları

• Hamileler Açıkta çalışanlar Evsizler

• Sporcular Aşırı kilolular Sokak çocukları

• Kalp-damar, akciğer, böbrek hastalığı olanlar 

• Barınma koşulları, sosyo-ekonomik koşulları yeterli olmayanlar

• Yeti yitimi ve fonksiyon kaybı olanlar
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DOĞRUDAN 
ETKİLER

•Sıcak ve 
Soğuk Hava 
Dalgaları

•Aşırı Hava 
Olayları

DOLAYLI 
ETKİLER

•Hava ve 
Toprak Kalitesi 

•Gıda ve Su 
Kalitesi

•Göç
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ETKİLERİ

Doğrudan etkilenim
• sel hasarı
• fırtına etkilenebilirliği
• Isı stresi

Dolaylı etkilenim
Doğal sistemler aracılığıyla
• Alerjenler
• Hastalık vektörleri
• Artmış su / hava kirliliği

Ekonomik ve sosyal bozulma yoluyla
• Gıda üretimi / dağıtımı
• Ruhsal stres

Sosyal altyapı

Arabulucu faktörler

Halk Sağlığı Kapasitesi 
Ve Uyumu
• Uyarı Sistemleri
• Sosyo-ekonomik 

durum
• Sağlık ve beslenme 

durumu
• Birinci basamak 

sağlık hizmeti

Çevre Koşulları
• Coğrafya
• Temel hava 

durumu
• Toprak / toz
• Temel hava / 

su kalitesi

İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ

• Yağış
• Sıcaklık
• Sel
• Fırtınalar

SAĞLIK ETKİLERİ
• Yetersiz 

beslenme
• Boğulma
• Kalp hastalığı
• sıtma
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Risk kavramı

Etkilenebilirlik

Etkilenim

Tehlikeler

Etkiler

Doğal 
çeşitlilik

İklim
sosyoekonomik 
süreçler

sosyoekonomik 
yollar

uyum ve 
azaltım
eylemleri

Yönetim

EMİSYONLAR ve 
arazi kullanım 
değişikliği

insan kaynaklı 
iklim değişikliği

RİSK
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Sıcak ve Soğukla İlişkili Hastalıklar

-Sıcak gün ve gecelerin 

sayısının artması

-Sıcak dalgalarının sıklığının ve 

yoğunluğunun artması

- Yağışlarda azalma ile birlikte 

yangın riskinin artması

Sıcaklığa bağlı ölümlerde artış

Sıcak çarpması ve güneş çarpması sayısındaki artış

Özellikle dışarıda çalışan işçiler, atletler, yaşlılarda daha

şiddetli dolaşım, kalp-damar, solunum ve böbrek hastalıkları

Ozona bağlı prematüre ölümlerinde artış

Özellikle sıcak hava dalgaları sırasında çıkan yangınlardan kaynaklanan yaralanma, hava 

kirliliği sonucu hastalık, ölüm oranlarında artış

PM10 düzeyinin artışına bağlı solunum hastalıkları

-Deniz yüzeyi ve tatlı sularda 

sıcaklığın artması

Parazitlerde çoğalma ve zarar verme gücünde artış

Uzamış mevsimsel geçiş dönemleri

Eski hastalıkların yeniden ortaya çıkması

Hastalık etkenlerinin değişen dağılımları ve sıklığı

Vektörlerle bulaşan hastalıklar riskinin artması
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Sıcak ve Soğukla İlişkili Hastalıklar

- Aşırı ve uzun süreli

sıcaklık

Sıcak krampları

Sıcağa bağlı senkoplar

Sıcak bitkinliği

Sıcak çarpması

Sıcak ve Soğuk Hava, Riskler, Sağlık Etkileri, Risk Grupları (Evci Kiraz, 2018)

- Sıcaklık ve nemin artması

- Buharlaşmada yaşanan 

değişim ve artma eğilimi

- Deniz yüzeyi ve tatlı sularda 

sıcaklığın artması

Patojenlerin üreme, sağ kalma, direnç, yayılma ve hastalığa neden olma 

kabiliyetlerinin artması/hızlanması

Kolera, şistozomaizis, zararlı deniz yosunu tiplerinin coğrafik ve mevsimsel dağılımında 

farklılaşma

Su azlığı ve kişisel/toplumsal hijyen sorunları

Sellerin yol açtığı su ve alt yapı hasarı sonucunda su kirliliğinde artış ve gıda ve su ile 

bulaşan hastalıklar riskinin ortaya çıkması

Tropik bölgelerde gıda üretiminin azalması

Azalan arz ve artan fiyatlar nedeniyle gıdaya ulaşımda zorluk

Yetersiz beslenme ve enfeksiyonların birleşik etkisi

Bodur ve zayıf çocuklar

Üretkenlik ve üretimde azalma
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Sıcak ve Soğukla İlişkili Hastalıklar

- Sıcaklığın düzensiz
ve aşırı artması

Ölümlerde artma
Hastalıklarda artma

1- Kuş gribi
2- Kene kaynaklı hastalıklar

3- Kolera

4- Ebola
5- Parazitler

6- Veba

7- Lyme
8- Zararlı deniz yosunları

9- Kızıl humma, sıtma

10- Uyku hastalığı
11- Verem

12- Sarıhumma

13- Sıtma
14- Batı Nil Virüsü

15- Chikungunya

16- Dang humması

-CO2 ve sıcaklığın
artması

Polen üretiminde artma ve buna bağlı sağlık risklerinde 
artış

-Sıcaklıkların
yükselmesi ve düzensiz
yağış dağılımı

Hastalığa neden olan tehlikenin dağılımında değişim

-Soğuk hava tehdidi
altında olmak

Hipotermi riskinde artış
Yaralanmalar
Ölümlerde artma
Hastalıklarda artma
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Sıcaklığa bağlı ölüm

Sıcak günler ile ölüm oranlarındaki artış 

arasındaki ilişki çok güçlüdür (Honda ve diğerleri, 

2013).

İklim değişikliği ile ilgili mevcut durum devam 

ederse, daha yoğun ısı dalgaları nedeniyle daha 

büyük yaralanma, hastalık ve ölüm riskinin 

artacağına dair güçlü kanıtlar vardır (IPCC, 

2014).
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Aşırı sıcaklar ve nüfus yaşlanması

36



Kentsel Isı Adaları

• Kentsel alanlar, kırsal alanlara 
göre daha yüksek sıcaklıklara 
sahiptir:

• Azaltılmış bitki örtüsü ve yeşil 
alan

• Kaplama gibi ısı emici yüzeyler

• Birçok yapı malzemesi dahil 
olmak üzere ısıyı yansıtan 
yüzeyler

• Serbest hava akışını engelleyen 
gökdelenler
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Ultraviyole Radyasyonun Yan Etkileri
• Atmosferde UV-B radyasyonu emen temel faktör ozondur. 

• Yer yüzeyine ulaşabilen UV-B radyasyon miktarı, tamamen toplam ozon kalınlığı 

ile orantılıdır.
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Ultraviyole Radyasyonun Yan Etkileri

• Cilt deformasyonu, kırışıklık

• Melanom

• Aktinik keratoz

• Sıcaklarla ortaya çıkan hastalıklar

• Katarakt

• Piterjium

• İmmun sistem bozukluğu
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Ultraviyole Radyasyonun Yan Etkileri

• Malign melanom UVR nedeniyle Dünya’da artış gösteren deri kanserlerinden birisidir

• Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (UKAA) 2009 yılında UVR’nin 100-400 nm dalga 
boyları arasında insanlar için kanser yapıcı olduğunu bildirmiştir

• DSÖ, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (BMÇP) tahminlerine dayanarak; stratosferik
ozon miktarında %10 azalmanın, her yıl dünya çapında ek 300.000 melanom olmayan ve 
4.500 melanom deri kanseri vakası görülmesine neden olacağını belirtmektedir

• UVR, gözde kornea, lens ve retina hasarına yol açmaktadır. Uzun süreli etkilenimde
fotokeratit, yaşam boyu birikimli etkilenimde katarakt ve diğer göz hasarları görülmektedir. 
Toplam stratosferik ozon miktarında %10 azalma, her yıl dünya çapında yaklaşık 1.7 
milyon ek katarakt vakası görülmesine neden olmaktadır
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Ultraviyole Radyasyonun Yan Etkileri

• İmmun sistemi etkileyerek infeksiyon hastalıklarına yatkınlığı ve 
bağışıklamanın etkisinde sınırlılığı arttırdığına ilişkin kanıtlar 
çoğalmaktadır

• Özellikle bebek ve çocukluk çağında korunmasız güneş 
etkilenimi yaşam boyunca yukarıda sayılanların görülme riskini 
arttırmaktadır.
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Güneşin Zararlı Işınlarından 
Korunma Konusunda Tavsiyeler

• Asla Yanmayınız

• Güneşte kalma sürenizi 
kısıtlayın

• Gölgelik arayın

• Şapka giyiniz

• Koruyucu elbiseler giyiniz

• Güneş gözlüğü kullanınız

• Koruyucu krem kullanınız
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Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri

• Atmosferin koruyucu etkisi(ısıtma ve yalıtma) “ sera etkisi”
• Doğal ya da insan eliyle gerçekleşen müdahaleler doğal sera etkisini 

arttırmakta
• Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik sera gazı emisyonları 

tesis ve faaliyetlere göre
• 1 Karbon Dioksit (CO 2)
• 2. Metan (CH4)
• 3.Diazot Oksit (N 2 O)
• 4.Hidroflorokarbonlar HFC’ler)
• 5.Perflorokarbonlar PFC’ler
• 6. Sülfür Hegzaflorid (SF 6)
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Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri

• Kısa süreli (akut) etkiler 

• Gözlerde, burunda ve boğazda tahriş.

• Üst solunum yolu enfeksiyonları.

• Baş ağrısı, mide bulantısı ve alerjik reaksiyonlar.

• Astım ve amfizem
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Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri

• Uzun süreli (kronik) etkiler 

• Kronik solunum yolu hastalıkları. 

• Akciğer kanseri. 

• Kalp hastalıkları. 

• İnme

• İskemik kalp hastalığı
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Hava kirliliği insanları yaşamları boyunca
etkiler
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Hava Kirliliğinin Durumu
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Dünya

• DSÖ verileri, dünyada her 10 kişiden 9'unun yüksek düzeyde 
kirletici içeren, DSÖ yönergesi sınırlarını aşan hava soluduğunu 
ve düşük ve orta gelirli ülkelerin kirli havaya daha fazla maruz 
kaldığını göstermektedir.
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Havanın Kalitesini Nasıl Anlarız?

53



EPA, HKİ hesaplarken, dört büyük hava kirletici için hesaplamaktadır: O3, PM, CO, SO2
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Hava Kirliliği

• Beklenenden fazla hava kirliliğine bağlı ölümler ve hastalıklarda, çoğunlukla dizel 
araçlardan, biyomas, kömür, gazyağı, çöp yanmasından salınan PM2.5 bağlantısı 
sorumlu tutulmaktadır

• Dizel araçlardan kaynaklanan azot oksitler (NOx) atmosferde ozon ve su buharı reaksiyon 
verirler 

• Ozon kronik astım dâhil ciddi solunum yolu hastalıklarının nedeni olan kirleticidir 

• Kısa ömürlü iklim kirleticileri olarak isimlendirilen ozon gibi siyah karbon da atmosferde 
kısa süre kalıcı olmaktadır. Siyah karbon sağlık için zararlı PM2.5’un temel bileşenidir.

• Hava kirliliğinin aynı zamanda havadaki alerjenlere de etkisi vardır. Özellikle dizel yakıt 
kullanımı sonucu oluşan egzoz kaynaklı gazlar, polenlerin taşınmasını kolaylaştırmakta, 
iklim değişikliği nedeniyle tozlaşma zamanlarında değişiklikler meydana gelebilmektedir. 

• Ayrıca, yüksek CO2 ve sıcaklık bitkilerde polen üretimini arttırmaktadır (Irmak ve ark., 
2015; Bartra ve ark., 2007).

55



56



Hava Kirliliği Hastalık Yükü

• Riske maruz kalmadaki en büyük 
düşüş, iç ortam hava kirliliği dahil 
olmak üzere sosyal ve ekonomik 
kalkınmayla güçlü bir şekilde bağlantılı 
bir dizi risk arasındaydı; güvenli 
olmayan su, sanitasyon ve el yıkama; 
ve çocuk büyüme başarısızlığı. Tütün 
kullanımı ve kurşuna maruz kalma 
konusunda da küresel düşüşler 
yaşandı. 

• Riske maruz kalmadaki en büyük 
artışlar, dış ortam partikül madde 
kirliliği, ilaç kullanımı, yüksek açlık 
plazma glikozu ve yüksek vücut kütlesi 
indeksi idi.
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Hastalık yükü 

• Halk sağlığı ve epidemiyoloji literatüründe kullanılan ve geniş 
kapsamlı olarak hastalıkların zarar verici sonuçlarının toplum 
üzerindeki kümülatif etkilerini bireye ve topluma sağlık, sosyal 
boyut ve ekonomik alanda olan maliyeti de kapsayacak şekilde 
tanımlamak için kullanılan genel bir kavramdır.
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Hastalık Yükü Ölçütleri

Sağlıklı Yaşam Yılı                            

Sağlıklı Yaşam Umudu

Yeti Yitimsiz Yaşam Umudu              

Yeti Yitimine Ayarlanmış  Yaşam Umudu

Yeti Yitimine Ayarlanmış Yaşam Yılı
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2019 yılında Hava Kirliliğine Bağlı Ölüm 
Sayısı En Yüksek 10 İl
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Kuraklık

Kuraklıkla ilişkili su ve gıda kıtlığıyla ilişkili 

yetersiz beslenme riski

Uyum seçenekleri şunları içerir: 

• Erken uyarı sistemleri (afete hazırlık)

• yerel başa çıkma stratejileri

63



Kuraklık

Kuraklık

İklim 
olayı

Topluma 
etkisi

Sağlık 
etkisi

Su 
kıtlığı

Mahsul 
eksikliği
Hayvan 
kaybı

gıda krizi

İshal, 
kolera 
vb.

Yetersiz 
beslenme

Dİğer sağlık 
riskleri 
(örneğin 
düşük doğum 
ağırlığı)

Sağlık acil durum müdahalesi

1. Gıda takviyesi ve sağlık 
bakımı

2. Salgın gözetim, erken uyarı, 
müdahale

3. Sağlık hizmetleri (aşılama, çocuk 
anne sağlığı, sevkler, eğitim)

4. Özel hizmetler: sosyal 
yardım, mobil ekipler

5. Sağlık eylemini desteklemek 
için acil durum finansmanı
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Dünya Açlık Haritası (2014-2016)
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http://koti.kapsi.fi/~muuankarski/fao/misc/hungermap/hungermap_big.png


Zayıf çocuklar
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Sel

Asya, Afrika, Orta ve Güney Amerika'da daha 

fazla insanın sellere maruz kalması bekleniyor.

Sel; boğulma, yaralanmalar, hipotermi ve bulaşıcı 

hastalıklar (örn. İshal hastalığı, leptospiroz, vektör 

kaynaklı hastalık, kolera) yoluyla sağlığı olumsuz 

etkiler.
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Deniz seviyesinin yükselmesine karşı 
savunmasız şehirler
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Gıda Ve Su İle İlişkili Hastalıklar

• Hava ve su sıcaklığının yüksekliği, 

• yoğun yağışlı dönemler 

• sel durumlarında

• su arıtma sistemleri, gıda sanitasyonu süreçleri, insan-toplum 
davranışları ve diğer koşullara bağlı olarak, bir kıtayı etkisi altına 
alabilecek gıda ve su ilişkili hastalıklar görülebilir.

➢ İçme, dinlenme ve sulama sularının temizliğinde 

azalma

➢ Su sağlanma olanaklarında kesinti

➢ Gıda güvenliğini tehdit

)

Yetersiz beslenme 

(malnutrisyon), 

sıtma, 

ishal 

sıcak stresi sonucu 

250.000 ek ölüm.
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Su kaynaklı hastalıklar

IPCC, mevcut durum devam 

ederse, su kaynaklı hastalık 

riskinin çok fazla artacağını 

öngörmektedir
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Su kaynaklı hastalık

Her yıl ishalli 

hastalıklar 

beş yaş 

altındaki 

760.000 

çocuğu 

öldürüyor
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Artan kentleşme / Gıda, su ve diğer 
temel hizmetler üzerindeki stres

Büyük alanlara göre kentsel nüfus, 1950-2050
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Vektör Kaynaklı Hastalıklar

Sıtma yılda 220 milyon vaka, dang 

humması yılda 50 milyon vaka ile 

dünya çapında en büyük hastalık 

yükünü oluşturmaktadır. 

Her iki hastalık da 2008-2012 

döneminde gözlemlenen hava / iklim 

değişikliklerine duyarlıdır.
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Vektörlerin Neden Olduğu Hastalıklar

• Vektör göçü(görüldüğü yerden farklı bir yerde 
görülmesi), 

• Kuraklık veya aşırı yağış - beklenenden fazla 
görülmesi ya da çoğalması, 

• yaşanan sıcaklık ve nem değişiklikleri, 

• ekoloji ve biyoçeşitlilikteki değişiklikler (artış ya da 
azalış), 

• betonlaşma, 

• İklim değişikliği sonucunda sıcak iklim kuşaklarının 
soğuk iklim kuşaklarına doğru ilerlemesi ve hastalık 
bulaştıran vektörlerin dağılımında da değişimler 
beklenmektedir.
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Vektörlerin Neden Olduğu Hastalıklar

• Sıtma 

• Layşmanyaz (Şark Çıbanı)

• Batı Nil Virusu
• Dank Ateşi 

• Zika

• Sarı Humma 

• Ensefalit
• Chikungunya

• Japon Ensefalit Virüs 

• Kenelerin Neden Olduğu Hastalıklar,

• Tularemi, 

• Tatarcık Humması, 
• Ebola, 
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Sıtma Hastalığının 2050 Senaryosu
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Dang Humması ve Yağış
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İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Ruh Sağlığı Hastalıkları

Sıcak soğuk hava dalgaları sonrası oluşan stresin etkisi ile, 

kalp krizi, geçici bilinç kaybı hatta intihar

Heyelan, yangın, hortum fırtına vb afetler sonrası post 

travmatik stres bozuklukları 

İklim değişikliği ve sağlık alanında en ihmal edilmiş konu 

Hava durumu buna bağlı iklim değişimleri insanların ruh halini 

etkiler
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Yeni / Yeniden Ortaya Çıkan Hastalıklar

• İklim değişikliği ile birlikte sadece insanlarda değil doğal yaşamda da göçler beklenmektedir. 

• İklim değişikliği, kuş göçlerinde yaşanacak değişimler ile bir bölgede görülmeyen hastalıkların 
ortaya çıkmasına, yaşanabilecek bir iklim krizi sonrası artık görülmeyen bir hastalığın yeniden 
görülmesine neden olabilecektir.

• Buzulların erimesi ile henüz tanışmadığımız virüsler araştırılmakla birlikte ortaya çıktığında neden 
olabileceği hastalıklarla ilgili de ileri araştırmalar yapılmalıdır.

• Yeni ortaya çıkan bir hastalık olan COVID-19-iklim değişikliği ilişkisi göz ardı edilmemelidir. Yaşanan 
kriz fırsata çevrilerek gerekli dersler alınmalı, COVID-19 pandemisinde uygulanan sosyal izolasyon 
uygulamasının PM seviyelerinde %10’luk, NO2 seviyesinde %40’luk azalışın emisyon 
salınımlarında uygulanabilirliğini göstermiştir.

• İlerde yeni bir hastalık ile karşı karşıya kalabileceğimizi  unutmadan, küresel ölçekte mücadele 
edilen pandemiyi iklim değişikliği fragmanı olarak görerek yeni ortaya çıkacak hastalıklara karşı 
hazırlıklı olunmalıdır.
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Ne Yapılabilir?
• İklim değişikliğine Uyum Çalışmaları yapılmalı

Dirençli toplumlar 

Bireylerin ve toplumun 
farkındalığını arttırıcı, 
bilgi düzeyini artırıcı 
çalışmalar

Kırılgan gruplar 
belirlenmeli

Hazırlıklı olma

Erken uyarı sistemleri 
geliştirilmeli

-HAVA KİRLİLİĞİ

-SALGIN

-DOĞAL AFET vb.

Olayların iyi yönetimi

Olaylar olup bittikten 
sonra toplumu eski 
haline çabuk ve en az 
hasarla geri 
döndürmeli
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Uluslar arası Hastalık Sınıflandırması 
(ICD)

• Kanıta dayalı karar verme için sağlık bilgilerinin kolay depolanması, alınması ve analizi;

• Hastaneler, bölgeler ve ülkeler arasında sağlık bilgilerinin paylaşılması ve karşılaştırılması;

• Farklı zaman dilimlerinde aynı yerde veri karşılaştırmaları.

• Hastalıkların görülme sıklığının ve yaygınlığının izlenmesi, 

• Ölümlerin yanı sıra hastalıklar, yaralanmalar, semptomlar, karşılaşma nedenleri, sağlık durumunu etkileyen faktörler ve dış 
hastalık nedenlerini içerir.

SINIFLANDIRMA
benzer hastalık ve/veya 

prosedürlerin aynı grupta 
toplanması

KODLAMA
hastalıkların, yaralanmaların ve 
prosedürlerin nümerik (sayısal) 

veya alfanümerik (alfabetik-
sayısal) yapıda ifade edilmesidir. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ETKİLERİYLE İLGİLİ 
ULUSLARARASI POLİTİKALAR VE ÇALIŞMALAR



Öğrenim Hedefleri

• İklim değişikliği ve sağlık ile ilgili uluslararası politikaların neler 
olduğunu kavrayabilme

• Sağlık ve ilgili sektörlerde uyum ve savaşım politikalarının ve 
önlemlerinin sağlık yararlarını açıklayabilme

• Sağlığı değerlendirmek, iklim değişikliği politikaları ve stratejileri 
ile bütünleştirmek için çeşitli araçlar belirleyebilme ve iklim 
değişikliğini sağlık politikaları ve stratejilerine entegre edebilme

• İklim değişikliği ve sağlık ile ilgili  küresel çalışmalar ve iyi 
uygulamalara örnekler verebilme



İklim Değişikliği Ve Sağlık İle İlgili 
Uluslararası Politikalar 



Birinci Dünya İklim Konferansı, 1979

• «A  Conference of Experts on Climate and Mankind (iklim ve insanlık üzerine uzmanların dünya konferansı)”

• “The Interaction of Climate and Society (İklim ve Toplum İlişkisi)”

• başlığı altında“

• İklim etkileri insan faaliyetlerini çeşitli açılardan değiştirebilir

1. İnsan sağlığı ve çalışma kapasitesi

2. Konut ve yerleşim

3. Tarımın her türü

4. Su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi

5. Orman kaynakları

6. Balıkçılık ve deniz kaynakları

7. Enerji üretimi ve tüketimi

8. Endüstri ve ticaret

9. Ulaşım ve iletişim

10. Çok sayıda kamu hizmeti

WMO, (1979). Proceedings of the World Climate Conference, A Conference of Experts on Climate and Mankind. No. 537,
https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_537_en. pdf

https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_537_en


Birinci Hükümetler arası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC)
• İlk kez « Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli»nde (IPCC 1990) “İnsan Sağlığı” başlığı 

altında ilk cümle “insanın iklim koşullarına uyum kapasitesi çok yüksektir” 

1. Sıcak hava dalgaları beklenmeyen düzeyde ölüm riskini arttırabilir.

2. UVB artış riski ile birlikte deri kanseri, katarakt ve kar körlüğü insidansında artış 
beklenmektedir.

3. Parazit ve viral hastalıkların artması, ülkelerin yeniden bu hastalıklarla tanışması 
muhtemeldir.

4. Su kalitesi ve ulaşılabilirliği insan sağlığını etkileyecektir.

5. Biomass ile yemek pişirilen ülkelerde kıtlık, çölleşme sonucu sağlıklı suya erişim 
yetersizliği gibi nedenlerle beslenme yetersizlikleri daha fazla görülebilir.

IPCC, (1992). Climate Change: The IPCC 1990 and 1992 Assessments, WMO, IPCC, UNEP, IPCC First Assessment Report Overview and Policymaker Summaries.



İkinci Hükümetler arası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC)

• İklim değişikliğinin olası sağlık etkileri üzerine sınırlı sayıda 
bilimsel yayın

• Özellikle aşırı hava olaylarına ilişkin 

IPCC, (t.y.). Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability, IPCC Assessment Reports.



Dünya Sağlık Raporu, 2002

• İklim değişikliği ve sağlık etkilerini ortaya koymak için sayısal 
verilerin elde edileceği modellemelere ihtiyaç var

• Raporda iklim değişikliği sağlığı etkileyen çevresel riskler 
tablosunda yer almıştır

The World Health Report 2002- Reducing Risks, Promoting Healthy Life. www.who.int/whr/2002/en/



2008 Dünya Sağlık Günü Teması

• “Sağlığımızı İklim Değişikliğine Karşı Koruyalım”



2008, Dünya Sağlık Asamblesi

• Yeni iklim değişikliği ve sağlık kararı
• Sağlık sektörü dikkatini, en üst düzeyde, iklim değişikliğine karşı insan 

sağlığını korumaya vermeli
• Binyıl hedeflerine ulaşmada ve sağlıkta eşitlik için iklim değişikliğinin de 

içinde olduğu küresel sağlık risklerini kapsayan çözümler üretilmeli
• Tüm tarafların farkındalığı arttırılmalı, işbirliği geliştirilmeli, kapasite 

arttırılmalı
• Ulusal sağlık sektörü harekete geçirilmeli, sayısal veriler toplanmalı, 

izleme, uyum çalışmaları yapılmalı
• Halk sağlığı liderleri hızlı, kapsayıcı cevaplar verebilecek şekilde 

hazırlıklı olmalı
• Disiplinler arası ve sektörler arası çalışmalara hız kazandırılmalı

WHO, (2008). New World Health Assembly Resolution on Climate Change and Health.
www.who.int/globalchange/climate/EB_CChealth_resolution/en/

http://www.who.int/globalchange/climate/EB_CChealt


2011, Birinci Küresel İklim ve Sağlık 
Zirvesi

• Küresel İklim ve Sağlık Ortaklığı’nın kuruluşu

• Güney Afrika, Durban

The Global Climate and Health Alliance, 1st Global Climate and Health Summit, Durban, 2011, 
https://climateandhealthalliance.org/news/1st-climate-and-health-summit-durban-2011/



Taraflar Konferansı (COP 23)

• BMİDÇS sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 1994 yılından itibaren 
ise her yıl taraflar konferansı “conference of parties” yapılmıştır. 

• «Paris Anlaşması’nın Uygulanması için Sağlık Hareketi»



2017, Küresel İklim ve Sağlık Zirvesi

• İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri adına küresel cevap 
kapasitesinin arttırılmasına vurgu



DSÖ 71. Dünya Sağlık Asamblesi

• 2018, Cenevre

• DSÖ, BM Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü 
(DMÖ)

• «sağlık, çevre ve iklim değişikliği küresel koalisyonu»

• Çevresel risklerin, özellikle hava kirliliğinin, neden olduğu yılda 
12,6 milyon ölümü azaltmaya odaklanan ve işbirliğini gerçek 
anlamda yerleştirmeyi amaçlayan hareket

Climate Change and Human Health, Health, Environment and Climate Change coalition 
(HECC)https://www.who.int/globalchange/coalition/en/



Taraflar Konferansı (COP 
24)

• Sağlık konularının iklim eyleminin geliştirilmesindeki 
hayati önemini vurgulamakta ve politika yapıcılar için 
anahtar nitelikte öneriler sunmakta

Climate change and human health, COP24 Special report: Health & Climate Change.

https://www.who.int/globalchange/publications/COP24-report-health-climate-change/en/



Taraflar
Konferansı
(COP 24)

Raporda iklim değişikliğinin
getirdiği sağlık değişimlerine
yönelik yedi öneri göze
çarpmaktadır

Climate change and human health, COP24 Special report: Health & Climate Change.
https://www.who.int/globalchange/publications/COP24-report-health-climate-change/en/



Taraflar Konferansı (COP 
25)

• DSÖ iklim değişikliğine yönelik yeni raporunda, aşırı sıcaklıklar, 
stres, sıtma ve kolera gibi hastalıklarla insan sağlığına doğrudan 
zarar veren iklim değişikliğinin, 21'inci yüzyılda en büyük sağlık 
tehdidi olabileceği uyarısında bulunmuştur

• BM'nin alt kuruluşlarından DSÖ'nün 101 ülkede yaptığı 
araştırma sonuçlarına göre hazırlanan raporda, pek çok ülkenin 
iklim değişikliğine karşı hazırladıkları planları hayata 
geçirmediklerinin altı çizilmiştir

• "İklim değişikliğinin etkilerinden insan sağlığını korumak her 
zamankinden daha acildir" 

• Ülkelerin gittikçe artan bir şekilde iklim değişikliğine önem 
vermesinin yeterli olmadığına vurgu yapılmıştır 

2018 WHO health and climate change survey report: tracking global progress. Geneva: World 
Health Organization; 2019 (WHO/CED/PHE/EPE/19.11). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.



https://www.who.int/globalchange/resources/reference-document.pdf?ua=1

https://www.who.int/globalchange/resources/2017_2018-WHO-health-and-climate-change-country-survey-28may2018_final.pdf?ua=1

https://www.who.int/globalchange/resources/reference-document.pdf?ua=1


https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32290-X/fulltext

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7386356/pdf/cm9-133-1552.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33284695/

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32290-X/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7386356/pdf/cm9-133-1552.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33284695/


S.E. Austin et al., Enabling local public health adaptation to climate change, Social Science & Medicine 220 (2019) 236–244



Global Preparedness Monitoring Board. A World in Disorder. Global Preparedness Monitoring Board Annual 
Report 2020. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Savaşım Uyum



Uyum: Sağlık Sistemlerinin İklim 
Değişikliğine Karşı Direncini Geliştirme

İklim Değişikliği Ve Sağlık İle İlgili 
Uluslararası Uyum Çalışmalarına Örnekler



Sağlık sisteminin iklim değişikliğine karşı
direncini artırma

• DSÖ rehberleri

• İklime dirençli sağlık sistemleri
oluşturmak için operasyonel
çerçeve ✓

• Etkilenebilirlik ve uyum (V&A) 
değerlendirmelerinin yapılması ✓

• Erken uyarı sistemleri
geliştirmek✓

• Uyum maliyetlerinin tahmin
edilmesi✓

• Sağlık etki değerlendirmelerinin
(SED) yürütülmesi✓

• Toplumsal cinsiyet eşitliği✓

http://www.who.int/globalchange/en/



Ulusal Uyum Planının
Sağlık Bileşeni (H-NAP) 

• Ulusal Uyum Planının (H-NAP) sağlık bileşeninin
geliştirilmesi ve uygulanması, ulusal düzeyde sağlık
sistemlerinin dayanıklılığını artırmak için önerilen süreç

WHO, Guidance to Protect Health from Climate Change through Health Adaptation 
Planning. Geneva, 2014. 

http://www.who.int/globalchange/publications/guidance-health-adaptation-planning/en/


Ulusal Uyum Planının Sağlık Bileşeni (H-
NAP): sistematik süreç

Ulusal düzeyde genel Ulusal Uyum Planı sürecine 
katılın

Kısa ve uzun vadeli olarak iklim 
değişikliğine karşı sağlık sisteminin 
direncini artırmak için ulusal 
stratejik hedefleri belirleyin

Bu hedeflere belirli zaman 
dilimlerinde ulaşmak için öncelikli 
olarak yapılması gereken faaliyetleri 
içeren bir ulusal plan geliştirin

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137383/1/9789241508001_eng.pdf



Uyum süreci

1) H-NAP sürecini gerçekleştirirken 

bir altyapı hazırlayın

2) Etkilenebilirlik ve uyum 

değerlendirmesi (V&A) dahil olmak 

üzere H-NAP hazırlığı

3) Uygulama için bir strateji geliştirin

4) H-NAP'yi rapor edin, izleyin ve 

inceleyin



Aktivite

Etkilenebilirlik ve uyum 

değerlendirmesi (V&A) 

dahil olmak üzere H-NAP 

hazırlığı

H-NAP'yi rapor edin, izleyin ve inceleyin

Uygulama için bir strateji geliştirin

H-NAP sürecini gerçekleştirirken bir altyapı hazırlayın



İklime dirençli sağlık sistemleri 
oluşturmak için 10 bileşen

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/189951/1/9789241565073_eng.pdf



Çerçeve kapsamında mevcut 
yaklaşımlara örnekler



Bileşen 3: Etkilenebilirlik ve uyum 
değerlendirmesi / V&A

Sağlık sektörünün değişen bir 

iklimde etkili sağlığı 

sağlayabilmesi için, sağlığın 

ve sistemin kendisinin iklim 

değişikliğinden nasıl 

etkileneceğini ve sağlığı etkin 

bir şekilde korumak ve 

geliştirmek için hangi sağlık 

uyum seçeneklerinin daha 

uygun olduğunu anlamak 

önemlidir

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/104200/1/9789241564687_eng.pdf



Bileşen 3: Etkilenebilirlik ve uyum 
değerlendirmesi / V&A

http://www.who.int/globalchange/resources/adaptationresources/en

• İlgi alanlarının coğrafi 
bölgelerini ve sağlık 
sonuçlarını 
tanımlama;

• Ele alınacak soruları 
ve kullanılacak 
adımları belirleme;

• Değerlendirme için 
politika bağlamının 
belirlenmesi;

• Bir proje ekibi ve bir 
yönetim planı 
oluşturmak;

• Bir paydaş süreci 
oluşturmak;

• Bir iletişim planı 
geliştirmek.

Çerçeve ve kapsam değerlendirmesi Değerlendirmek Riskleri yönetin ve izleyin

İzleyin ve 
değerlendirin

Planı 
iletin ve 
uygulayın

Diğer 
sektörlerdek
i sağlık 
zararları ve 
faydaları

Uyum:
Ek müdahaleleri 
belirleyin ve 
önceliklendirin
Uygulama önündeki 
kaynakları ve 
engelleri belirleyin

Gelecekteki etkiler:
İklim değişikliği olmadan 
yükü değiştirmek
İklim değişikliğinin tahmini 
sağlık etkileri

Etkilenebilirlik:
Mevcut hastalık yükü
Mevcut sağlık 
koruma programları



Bileşen 4: Entegre risk izleme /erken uyarı 
sistemi

Meteoroloji kurumları tarafından üretilen bilgilerin, bir ısı-sağlık eylem planı oluşturmak 

için sağlık ve diğer sektörlerin önleyici faaliyetlerine bağlanması gerekir.

http://www.who.int/globalchange/publications/WMO_WHO_Heat_Health_Guidance_2015.pdf

Gerçek zamanlı bir 
gözetim sistemi

Öncelikli aktörlerle 
bağlantı kurar.: sağlık, 
yerel yönetimler vb

Medyayı 
uyarır 

Genel halkın ve savunmasız 
grupların farkında olmasını sağlar

Uyarı

Geçmiş veriler 
/ deneyim

Isı olayı 
tanımının seçimi

Hava durumu 
tahmini

Uyarı 
kriterleri

Kriterler 
karşılandı EvetHayır



Örnek: Çin sıcak hava dalgası erken 
uyarı sistemi

https://www.youtube.com/watch?v=2OT0BeAEOo0



Bileşen 4: Entegre risk izleme ve erken 
uyarı / Dang humması erken uyarısı

Hii YL, Zhu H, Ng N, Ng LC, Rocklo¨ v J (2012) Forecast of Dengue Incidence Using Temperature and Rainfall. PLoS Negl Trop Dis 6(11): e1908. 
doi:10.1371/journal.pntd.0001908



Bileşen 7: Sağlığın çevresel belirleyicilerini 
yönetmek / İklime dirençli su güvenliği planları

http://www.who.int/globalchange/projects/wash/en/

Sağlık temelli hedefler

Su güvenliği planları

Sistem 
Değerlendirmesi

İzleme Yönetim ve İletişim

Gözetim

Halk sağlığı 
durumu ve sonucu



Örnek: En az Gelişmiş Ülkelerde, Su, Sanitasyon ve 
Hijyen (WASH) Düzenlemeleri Yaparak Sağlığın İklim 
Değişikliğine Uyumunu Sağlamak” projesi

DSÖ’nün En az Gelişmiş 

Ülkelerde, Su, Sanitasyon ve 

Hijyen ( Düzenlemeleri 

Yaparak Sağlığın İklim 

Değişikliğine Uyumunu 

Sağlamak” projesi, sağlık, su 

ve iklim değişikliği hususlarını 

(örneğin Ulusal Uyum 

Planlarının sağlık bileşeni) 

entegre eden politikaların 

geliştirilmesini destekler 

Bangladeş, Etiyopya, Nepal ve 

Tanzanya örnekleri

http://www.who.int/globalchange/projects/wash/en/



Bileşen 8: İklim temelli sağlık 
programları

İklim değişikliği ve sağlık, bağımsız bir süreç veya program değildir.

İklim direnci yalnızca mevcut sağlık sistemleri ve programları üzerine inşa 

edilebilir.

Küresel İklim Hizmetleri Çerçevesi (GFCS), halk sağlığını iyileştirmek için 

iklim hizmetlerinin kalitesini, miktarını ve uygulamasını geliştirmek için 

koordineli eylemler için dünya çapında bir mekanizma sağlar.



Örnek 1: Afrika'da İklim Hizmetlerine 
Uyum Programı

Program, kuraklık ve sel gibi hava ve iklimle ilgili 
tehlikelerin etkilerine ve yetersiz beslenme, 
kolera ve sıtma gibi ilişkili sağlık risklerine karşı 
en savunmasız kişilerin direncini artırmayı 
amaçlamaktadır. 

Afrika'daki iki pilot ülkede, Malawi ve 
Tanzanya'da gıda güvenliği, sağlık ve afet 
riskinin azaltılması için kullanıcı odaklı iklim 
hizmetleri geliştiriliyor.

http://www.gfcs-climate.org/Norway_2



Örnek 2: İnsan sağlığını korumak için iklim 
değişikliğine uyum pilot uygulamasına 
ilişkin küresel proje

2010 yılında başlatılan bu proje, iklim 

değişikliğine halk sağlığının uyumu ile ilgili ilk 

küresel proje

İklim değişikliğinden kaynaklanan farklı sağlık 

risklerini temsil eden farklı ekosistem 

bölgelerindeki yedi ülke hedef 

Projenin bir parçası olarak, tüm ülkeler erken 

uyarı ve müdahale sistemlerini iklim 

değişikliğinden kaynaklanan sağlık risklerini 

içerecek şekilde ayarladılar

Bunu yapmak için ülkeler meteorolojik 

değişkenleri ve verileri kullandılar

http://www.who.int/globalchange/projects/adaptation/en/



Örnek 2: Kenya'da İklim Temelli Sağlık 
Sistemi

Projenin çıktıları:

Kenya Sıtma Erken Uyarı 

Sisteminin Geliştirilmesi

Sağlık sistemi için sıtmaya 

müdahale planı geliştirme 

kapasitesi ve zamanında bilgi

Toplum ve sağlık kurumu 

düzeyinde uygulanan etkili 

sıtma salgını önleme tedbirleri

http://www.who.int/globalchange/projects/adaptation/en/index6.html
WHO, Climate Change Adaptation to Protect Human Health – Kenya. 2015

http://www.who.int/globalchange/projects/adaptation/en/index6.html


Savaşım: İklim Değişikliğini Azaltma ve 
Sağlık

İklim Değişikliği Ve Sağlık İle İlgili 
Uluslararası Savaşım Çalışmalarına 

Örnekler



Sağlık sektörü için azaltma, sera gazı emisyonlarını 

azaltarak sağlığı koruyan girişimleri teşvik etmek ve 

desteklemekten oluşur

IPCC, Fifth Assessment Report (AR5). Cambridge, 2014. 



Sera gazı emisyonları

IPCC, Fifth Assessment Report (AR5). Cambridge, 2014. 



www.who.int/hia/green_economy/en



Örnek 1. Biyomass yakıtı kullanılan 
fırınlar

Yakıt toplamak için harcanan zamanı 

azaltın

Kalkınmayı ve cinsiyet eşitliğini 

teşvik edin

Ormanlar üzerindeki baskıyı azaltın

WHO, Health in the Green Economy: Co-benefits to Health of Climate Change Mitigation: Household Energy. Geneva, 2011



Endonezya Temiz Soba Girişimi

• Endonezya, HAP'a atfedilen ölüm oranlarında yıllık 165.000 ölümle 
Doğu Asya ve Pasifik ülkeleri arasında ikinci sırada yer almakta

• Dünya Bankası tarafından desteklenen ve Enerji ve Maden 
Kaynakları Bakanlığı tarafından üstlenilen Endonezya Temiz Soba 
Girişimi'nin amacı, seçilen hükümet eylem planlarına yönelik 
kapasite geliştirme, politika geliştirme ve destek yoluyla temiz 
pişirme çözümlerine erişimi ölçeklendirmek

• Endonezya'daki evlerin% 40'ı olan 24,5 milyon aileye aşamalı olarak 
uygun fiyatlı, daha temiz biyomass yakıtlı pişirme ocakları sunma

• Girişimden elde edilecek faydalar arasında iyileştirilmiş sağlık, 
azalan yoksulluk ve cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliğinin 
hafifletilmesi yer alacak

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/08/14/indonesia-government-will-provide-universal-
access-to-clean-cooking-practices 



Örnek 2. Yoksul evlerde gazyağı yerine 
güneş enerjisi PV ışıkları

Yenilenebilir enerji

Ucuz (fenerler yerel istasyonlarda küçük bir 

ücret karşılığında yeniden şarj edilir)

Eğitimi ve mikro iş geliştirmeyi destekler

Yakıt dökülmesinden / zayıf gece 

aydınlatmasından kaynaklanan 

yaralanmaları önlemeye yardımcı olur

Hava kirliliğine bağlı solunum yolu 

hastalıklarını azaltır

UNEP, Developing Effective Off-Grid Lighting Policy. 2015.



Örnek 3. 'Yeşil' kentsel ulaşım

Özel araçlara dayalı ulaşım - tıkanıklığı, 

kirliliği ve fiziksel hareketsizliği artırır.

Güvenli yürüme / bisiklet ve hızlı geçiş 

ağları - yaralanmaları, kardiyovasküler

hastalıkları azaltabilir ve sağlıklı fiziksel 

aktiviteyi destekleyebilir

İşe bisikletle gitmek - Şangay ve 

Kopenhag'daki toplu taşıma grupları 

arasında erken ölüm oranını% 30 

azaltmıştır

-I-Min Lee, I., Shiroma, E.J., Lobelo, F., Puska, P., Blair,S.N.,Katzmarzyk, P.T. (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden
of disease and life expectancy.  Lancet. (380). 219-229; 
-Mortality studies on urban cycle commuters: (Shanghai) Matthews et al; (Copenhagen) Anderson et al.
IPCC, Fifth Assessment Report (AR5), Ch. 11. Cambridge, 2014. 



Brezilya, Curitiba'da "Yeşil" Ulaşım

Bus Rapid Transit (BRT) sistemi 

sayesinde, Curitiba Brezilya'daki en 

yüksek toplu taşıma kullanım oranına ve 

ülkenin en düşük kentsel hava kirliliği 

oranlarından birine sahip

Tüm seyahatlerin% 45'i otobüslerde,% 5'i 

bisikletle,% 27'si yaya ve yalnızca% 22'si 

özel araçla yapılmaktadır

IPPUC, The City of Curitiba: Planning for Sustainability; An Approach All Cities Can Afford. Presentation at “World Bank 
Energy Week 2009,” World Bank, Washington, DC, March 31. 2009.



Örnek 4. Hayvancılık

Hayvancılık sektörü gıda üretiminde önemli bir 
rol oynamakta
Yeterli ve besleyici gıda, sağlık için belirleyici

İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarının% 14,5'i 
ile hayvancılık sektörü, iklim değişikliğinde 
önemli bir rol oynar ve aynı zamanda onun 
tehdidi altındadır. 

Belirli teknolojilerin ve uygulamaların 
benimsenmesi,% 30'a varan emisyon azaltımları
ve artan talep için artan gıda bulunabilirliği ile 
hem üretkenliği hem de verimlilik kazanımlarını 
artırabilir.

FAO, Tackling Climate Change through Livestock: A Global Assessment of Emissions and Mitigation Opportunities. Rome, 2013. 
FAO, Climate Change and the Right to Health. FAO Inputs: Focus on Food security, Nutrition, Agriculture and Rural Livelihoods. Rome, 2015.



Örnek 5. 'Yeşillendirme' sağlık faaliyetleri 
anne, çocuk ve acil durum hizmetlerinin 
kapsamını genişletebilir

Enerji "yoksulluğu", sağlık hizmetlerine erişimi, kaliteyi ve 

güvenliği etkileyen önemli bir engeldir. Binlerce kliniğin 

güvenilir enerjiye erişimi yoktur.

Küçük güneş panelleri ışıklar, soğuk zincir / aşılar, teşhis, 

telekomünikasyon, su pompaları için temel elektrik üretir.

Düşük karbonlu enerji müdahaleleri, yetersiz hizmet 

verilen alanlarda kritik sağlık hizmetlerine erişimi artırabilir.

WHO. Assessing Energy and Water Availability at Health Care Facilities Using National-Level Data. In: Health in the green economy, co-benefits to health of climate change mitigation

for health care facilities. Geneva, 2010.  (based on national-level data collected by USAID/DHS in Sub-Saharan Africa. 

WHO. Health in the Green Economy: Co-benefits to health of climate change mitigation. Health Care Facilities – Preliminary Findings, Initial Review. Geneva, 2011



Küresel Yeşil ve Sağlıklı Hastaneler Ağı

https://noharm-global.org, http://greenhospitals.net



Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED)

• Düşünülen politikaları / alternatifleri, gelişimlerinin erken aşamalarında 
bilgilendirmeyi amaçlar

• Olumlu etkileri artırır / kararların olumsuz etkilerini azaltır, senaryolar / tahminler 
sağlar

• Halkın katılımı ve geniş paydaş katılımı için bir mekanizma sağlar - etkilenenlerin 
bakış açıları

• Sektörler arası işbirliğini kolaylaştırır

• Alınan kararın sağlık performansını izlemek ve ölçmek için bir çerçeve oluşturur

PAHO ve WHO, Health Impact Assessment: Concepts and Guidelines for the Americas, 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=23890&Itemid=270&lang = es



SED'deki Unsurlar

Belirli bir popülasyonda çevresel etkilenim nedeniyle beklenen sağlık yükünün ölçülmesi

Etkilerin entegre değerlendirmesi (yani tek risk faktörlerine ve hastalık sonuçlarına 

odaklanmamak) = bütünsel sağlık görüşü

Sağlık sektörü dışındaki politika ve projelerle ilgilidir

Karar vericilerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış karar vericiler için bilgi sağlar

Multidisipliner süreç



Aktivite



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
SAĞLIK ETKİLERİYLE 
İLGİLİ ULUSAL 
POLİTİKALAR VE 
ÇALIŞMALAR



Öğrenim 
Hedefleri

• Türkiye'nin iklim değişikliği ve sağlık ile 
ilgili ulusal politikaların neler olduğunu 
kavrayabilme

• Türkiye'nin iklim değişikliği ve sağlık ile 
ilgili ulusal çalışmalarına örnekler 
verebilme



İklim Değişikliği ve Sağlık İle İlgili 
Ulusal Politikalar 



• İklim Değişikliği I. Ulusal Bildirimi, 2007

• TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’nun 2008 yılında hazırlamış olduğu rapor

• Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2020)

• T.C. İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023) 

• Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı(2011-2023)

• Çevre ve Sağlık Bakanları Toplantıları(1989’dan bu yana)

• Ulusal Çevre ve Sağlık Eylem Planı(1999-2001) 

• Sağlıklı Şehirler Projesi (1993’den bu yana) 

• İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal 
Programı ve Eylem Planı, 2015



İklim Değişikliği I. Ulusal Bildirimi, 2007

• Sağlıkla ilgili olarak tehlikeye açık alanların belirlenmesi, 

• Kamuoyunun bilinçlendirilmesi, 

• İklim değişikliğinin etkilediği hastalıklarla ilgili risk haritalarının çıkarılması ve 
sağlık birimlerinin uyarılması 

bazı uyum araçları ile ilgili uygulamaların hayata geçirilmesi kararlaştırılmış

E. D. Evci Kiraz, “İkliṁ değiş̇ik̇liğ̇i̇niṅ iṅsan sağliğina etkil̇eri”̇, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanl. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, c. İklim Deği, s. 59, 2019.



TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’nun 
2008 yılında hazırlamış olduğu rapor

• Raporda, sağlık ve iklim değişikliğinin etkileşim noktalarına değinilmiş, ülkemizde 
iklim değişikliği nedeniyle oluşan sağlık problemleri belirtilmiş

• Sıcak hava dalgaları sonucu oluşan sağlık problemleri

• Sıcaklık ve yağışlarda meydana gelen değişimlerin sıtma, Kırım-Kongo 
kanamalı ateşi gibi salgın hastalıklara ve vektörlerine etkisi sonucu oluşan 
problemler

• Leptospirosis rahatsızlıkları

• İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkilerinin azaltılması (uyum) konusunda ise bir 
dizi öneri

E. D. Evci Kiraz, “İkli̇m deği̇şik̇li̇ği̇ni̇n i̇nsan sağliğina etki̇leri̇”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanl. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, c. İklim Deği, s. 59, 2019.



Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi (2010-
2020)

• İklim değişikliğinin etkileri sektörler bazında incelenmiş

• Kısa, orta ve uzun vadede iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkilerinin 
azaltılmasında kullanılacak araçlar

ÇŞB, “Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanl.



T.C. İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-
2023) 

• İklim değişikliği, etkileri, uyum gereksinimleri gibi konularda hazırlanan en önemli 
belge

• Aşırı hava olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması ile 
bulaşıcı hastalıklar ve sağlık riskleri arasındaki etkileşimin araştırılması 
hedeflenmiş

• Riskli bölgelerde altyapının güçlendirilmesi ile sağlık kuruluşlarının 
kapasitelerinin güçlendirilmesi gibi kapasite amaçlı hedefler yer almakta

ÇŞB, “İkliṁ değiş̇ik̇liğ̇i̇ eylem plani 2011 - 2023”, 2012.



İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz 
Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve 
Eylem Planı

• Amacı, iklim değişikliğinin getireceği olumsuz sağlık 
etkilerinden halkın korunması ve afet durumları için gerekli 
sağlık önlemlerinin alınması

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin 
Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı, 19.06.2020. 2015.



Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin 
Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı, 19.06.2020. 2015.



Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin 
Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı, 19.06.2020. 2015.



İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin 
Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı

• Program kapsamında çalışmalar aşağıdaki başlıklarda yürütülmekte

• A-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

• B-İklim değişikliği sonucu ülkemizde görülen ve/veya artan hastalıkların takibi için kurumsal altyapının 

• güçlendirilmesi kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması

• C-Su ve gıda güvenliğinin sağlanması, su ve gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele

• D-Hassas grupların iklim değişikliğinin olumsuzluklarından etkilenmemesi için gerekli çalışmaların 

• yapılması

• E-Sağlık kuruluşlarının iklim değişikliğine olan olumsuz katkılarının azaltılması

• F-İklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerinden daha etkin korunma için halkın bilinçlendirilmesi

• G-İzleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin 
Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı, 19.06.2020. 2015.



İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin 
Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı

• Bu eylem planı kapsamında, 

• Aşırı hava olaylarında sağlık sisteminin erken uyarıya cevap verebilir hale 
getirilmesinde, olağanüstü durumlarda su kalitesinin sağlanması ve 
sürdürülmesinde, 

• Su ile bulaşan hastalıklara karşı önlem alınmasında, 

• Su kaynaklarının azalması konusunda halkın bilinçlendirilmesinde, toplu 
yaşam alanları (yurt/kreş/bakımevi/ huzurevi) yönetici ve personelinin 
olağanüstü hava olaylarında müdahale edebilecek şekilde yönetsel 
kapasitelerinin geliştirilmesinde, 

• Riskli gruplara yönelik müdahale alanlarının belirlenmesinde, 

• Sağlık kuruluşlarında atık yönetiminde, belediyeler işbirliği yapılacak kurum 
olarak belirlenmiştir 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin 
Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı, 19.06.2020. 2015.



İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin 
Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı

• İklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerinin azaltılması ulusal programı 
ve eylem planı eğitim toplantıları

• 19 Nisan 2016, Bursa

• 13-14 Eylül 2017, Ankara

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı, 19.06.2020. 2015.

E. D. Evci Kiraz, “İkli̇m deği̇şi̇kli̇ği̇ni̇n i̇nsan sağliğina etki̇leri̇”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanl. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, c. İklim Deği, s. 59, 2019.



İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine 
Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal 
Programı ve Eylem Planı
• Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sağlık

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, T.C. Sağlık Bakanlığı İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı, 19.06.2020. 2015.



İklim Değişikliği ve Sağlık İle İlgili 
Ulusal Çalışmalara Örnekler



• 2015 yılında başlayan “Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi”

• 2016 yılında başlayan “Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi”



Birincil Korunmada Hava Değişkenlerine
Yönelik Erken Uyarı Modeli

• Haziran 2014-Ağustos 2016

• Randomize kontrollü müdahale çalışması

• Aydın İli merkez ilçesi olan Efeler ilçesinde yaşayanlar

• (18 yaş üstü kişi sayısı 2013 TÜİK verilerine göre 197.991kişi, 

• örneklem seçimi TÜİK işbirliği, 500 vaka, 500 kontrol=1000 kişi) 

• Bazı aşırı hava olayları 

• aşırı sıcaklar, 

• yüksek UV indeksi

• aşırı hava kirliliği için müdahale öncesi dönem farkındalıkları ile 

• müdahale sonrası farkındalık düzeylerinin karşılaştırılması

B. Doğan Diliüz ve E. D. Evci Kiraz, “Bi̇ri̇ncil̇ korunmada Hava Deği̇şkenleri̇ne Yönelik̇ Erken Uyari Modeli̇”, 2016



Birincil Korunmada Hava Değişkenlerine
Yönelik Erken Uyarı Modeli

• 23 soruluk anket

• 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren katılımcılara aşırı hava sıcaklığı-sağlık  ve UV 
indeksi-sağlık ile ilgili bilgi ve uyarı mesajları 

• 15 Kasım 2015 tarihinden itibaren de hava kirliliği-sağlık, hava kalitesi indeksi 
(HKİ) ile ilgili bilgi ve uyarı mesajları 

B. Doğan Diliüz ve E. D. Evci Kiraz, “Bi̇ri̇nci̇l korunmada Hava Deği̇şkenleri̇ne Yöneli̇k Erken Uyari Modeli”̇, 2016



Birincil Korunmada Hava Değişkenlerine
Yönelik Erken Uyarı Modeli

• Merhaba, Aydın’da bugün

• beklenen en yüksek

• sıcaklık ……. ve güneşin

• ultraviyole düzeyi…….’dır.

• Su içmeyi unutmayınız.

• Mecbur kalmadıkça

• güneşe çıkmayınız

Merhaba, Aydın’da şu 

an hava kalitesi 

indeksi……..dir(sınıfı)

. Zorunlu kalmadıkça 

bulunduğunuz yerin 

kapı ve pencerelerini 
açmayınız

Mesaj gönderme eşik 

değerleri

Hava sıcaklığı 27 C

UV indeksi 6

Hava kalitesi indeksi 101

B. Doğan Diliüz ve E. D. Evci Kiraz, “Biṙiṅcil̇ korunmada Hava Değiş̇kenleriṅe Yönelik̇ Erken Uyari Modeli”̇, 2016



• Erken Uyarı Sistemi Öneri 
Şeması (Diliuz Doğan & Evci 
Kiraz, 2016)

B. Doğan Diliüz ve E. D. Evci Kiraz, “Bi̇ri̇nci̇l korunmada Hava Deği̇şkenleri̇ne Yöneli̇k Erken Uyari Modeli̇”, 2016



"İklim Değişikliğinin İnsan 
Sağlığına Etkileri" eğitim 
modülü

• Modülde, iklim değişikliğinin yol açtığı ve/veya 
açabileceği sağlık sorunlarından bilinmesi 
gereken temel bilgiler bulunmakta

• İklim, sağlık ve ekonomi bağlantısı 

• İklimin değişen profilinin yarattığı küresel 
ekonomik yük yanında, sağlık yüklerinin de ortaya 
çıktığı açıklanmakta

• Uluslararası ve ulusal politikaların iklim ve sağlık 
ilişkisine etkileri, ulusal çalışmaların geleceğe 
katkısının ne kadar önemli olduğu vurgulanmakta

E. D. Evci Kiraz, “İkli̇m deği̇şi̇kli̇ği̇ni̇n i̇nsan sağliğina etki̇leri̇”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanl. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, c. İklim Deği, s. 59, 2019.



https://iklimce.undp.org.tr/saglik/



https://www.iklimiduy.org/



http://iklimagi.org/



https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/articles/2020/11/iklim-uyum-hibe.html



http://climateandhealthj.org/index.php/ch
https://www.saglikiklimde.org

http://climateandhealthj.org/index.php/ch


http://www.skb.gov.tr/iklim-ve-saglik-s33293k/

https://ekoiq.com/2020/05/21/pandemi-saglik-ve-iklim-denklemine-yeni-bilinmeyenler-ekledi

http://www.skb.gov.tr/iklim-ve-saglik-s33293k/
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SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ ÜYESİ KENTLERİN İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ

Prof. Dr. Cengiz TÜRE



Araştırmanın Evreni



Kentsel İndikatörler

•Kentin Genel Özellikleri; şehrin konumu, yerleşik nüfus, kişi
başına gayri safi milli hasıla vb.

•Sosyo-ekonomik yapı; işsizlik oranı, çocuk / engelli / yoksul
ve yaşlı oranı vb.

• Yapılı çevre; gecekondu oranı, yeşil alan oranı, sel riski vb.

• Fiziksel altyapı; içme suyu, katı atık, enerji, sağlık vb.

• Çevre; hava kalitesi, su kalitesi, iklim, biyolojik çeşitlilik vb.

•Kurumsal yapı; iklim değişikliği yönetimi ve stratejileri, risk
yönetimi, afet yönetimi vb.



Kentin Genel Özellikleri



Sosyo-ekonomik Yapı



Yapılı Çevre



Fiziksel Altyapı



Çevre



Kurumsal Yapı



Her kentsel kritere bağlı alınan toplam puana göre zarar 

görebilirlik ve kentsel uyum için genel değerlendirilme



Farklı kategorilerden şehirlerin toplam

puanlarına  göre zarar görebilirlik ve uyum



SeraGazı Salım Haritası



SeraGazı Salım Haritası



SeraGazı Salım Haritası



İstanbul ve İlçeleri Ekolojik Ayak İzi değermesi



İlçelerin İGE-EA değerlerine göre kentsel sürdürülebilirlik
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 

SAĞLIK ETKİLERİYLE 

İLGİLİ YEREL 

ÇALIŞMALAR

Murat Ar

www.skb.gov.tr

http://www.skb.gov.tr/


DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı

• İlk küresel tema ağı olarak DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağının yapısı, fazları, üye
şehir ve belediyelerini kavrayabilme

• DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz Uygulama Çerçevesinin hedefleri,
stratejik yaklaşımları ve iklim değişikliği çalışmalarına katkısını anlayabilme

Sağlıklı Kentler Birliği

• Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin misyonu ve vizyonu, üye belediyelerine
sundukları imkanları anlayabilme

• Birliğin üye belediyelerin kentsel karbon ayak izi envanteri veya kentsel

sürdürülebilir enerji eylem planlarını hazırlamalarına yönelik rehberliği ve

teşvik çalışmalarını kavrayabilme

• İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileriyle ilgili üye belediyelerin

çalışmalarını anlayabilme

ÖĞRENİM HEDEFLERİ



ICLEI -Local Governments for Sustainability; 
UCLG -United Cities and Local Governments; 
Metropolis.org;
UNACLA -United Nations Advisory Committee of Local Authorities; 
UN-Habitat attempt to step in

Eurocities;
Covenant of Mayors;





1. İzmir
2. Bursa
3. Burdur
4. Gölcük (Kocaeli)
5. Nilüfer (Bursa)
6. Tepebaşı 

(Eskişehir)
7. Yalova
8. Trabzon
9. Çankaya (Ankara)
10. Balçova (İzmir)
11. Denizli
12. Kadıköy (İstanbul)
13. Karşıyaka (İzmir)



http://www.skb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/DSO-7.Faz-Rehberi-1.pdf

http://www.skb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/DSO-7.Faz-Rehberi-1.pdf


Eğitime Katılan Üye Belediyelerimiz: Antalya, Bursa, Denizli, Hatay, İstanbul, İzmir,
Kahramanmaraş, Muğla, Trabzon Büyükşehir Belediyeleri ve Çankaya, Karşıyaka, Nilüfer,
Kadıköy Belediyeleri

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7.Faz Üyeliği İçin Başvuruda Bulunan Üye Belediyelerimiz:
Kabul Edilenler:
İzmir +
Bursa +
Burdur
Ankara/Çankaya +
İstanbul/Kadıköy +

Başvuru süreci devam edenler:
Denizli + 
Eskişehir/Tepebaşı 
Mersin/Mezitli

Niyet Mektubu Gönderenler:
Trabzon + 
Yalova
İzmir/Karşıyaka + 
Bursa/Nilüfer + 
Kocaeli/Gölcük
İzmir/Balçova





MİSYON
Yerel yönetim ilkeleri çerçevesinde üye belediyeler arasında tüm 
politikalarda sağlığı en üste taşımak

VİZYON
Sağlık odaklı sürdürülebilir kentsel çevre oluşturulmasına yönelik
stratejiler ile kentlerin kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak.



Birlik Üyelerine Neler Sunar:

- Ulusal ve uluslararası temsiliyet;
- DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ile üye belediyeleri arasında 

diyalog ve işbirliğinin gelişmesinde yardımcı olmak;
- Basılı ve görsel yayın çalışmaları;
- Kent ve kent sağlığı konularında eğitim, seminer, panel, çalıştay, 

yarışma, ödül törenleri, konferans ve ulusal ve uluslararası 
kongre düzenlenmesi;

- Bilgilendirme ve teknik destek toplantıları;
- Şehir sağlık profili, şehir sağlık gelişim planı ve kentsel karbon 

ayakizi envanteri, kentsel sürdürülebilir enerji eylem planı 
hazırlıklarına rehberlik,danışmanlık;

- Bilimsel, sportif, eğitsel ve kültürel faaliyetlere destek vermek
veya düzenlemek.



Kentsel Karbon Ayakizi Hazırlanması Eğitimi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Konferansı

Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi Yenilenebilir Enerji Konferansı







Eğitime Katılan Üye Belediyelerimiz: 
Antalya(-), Bursa(+), Denizli(+), Hatay(-), 
İstanbul(-), İzmir(+), Kahramanmaraş(+), 
Muğla(+),Trabzon(+),Çankaya(+), 
Karşıyaka(+), Nilüfer(+), Kadıköy(+)





❑ İl veya ilçe genelinde kentsel karbon ayakizi hesaplanması,

❑ Kurumsal ölçekte karbon ayakizi hesaplanması,

❑ Enerji arzının tespit edilmesi,

❑ Ölçümlerin paylaşılması görünür kılınması ve farkındalık 
yaratılması

❑ Paydaşların kapasitelerinin artırılması ve bilinçlendirme
çalışmaları

❑ Başta güneş enerjisi olmak üzere yerel yenilenebilir enerji 
kaynaklarının değerlendirilmesi,

❑ Enerjinin etkin kullanımına yönelik projeler yapılması,

❑ İklim dostu kentsel gelişmenin sağlanması

❑ Deneyimlerinizi paylaşmanız

ÖNERİLER
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