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“Yeni hastalıklar, sağlığa yönelik küresel tehdit 
teşkil etmelerinin yanında ekonomiler ve 
toplumlar üzerinde de şok etkisi doğurmaktadır. 
Bu tehditlere karşı savunma geliştirilmesi 
sayesinde hepimizin güvenliği artmaktadır. 
Her toplumun sağlık güvenliğine de ihtiyacı 
vardır. Bunun için ise yeterli gıda, güvenli su, 
barınma, temel sağlık hizmetlerine ve ilaçlara 
ulaşabilme gibi sağlık için gerekli önkoşulların 
yerine getirilmesi zorunludur. Bu temel ihtiyaçlar 
acil durumlarda veya afet durumlarında da 
karşılanmalıdır.”

Dr Margaret Chan
DSÖ Genel Direktörü

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş 
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Özet 

DSÖ, 2008 yılında, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketiciler Genel Müdürlüğü’nün de desteğiyle, AB Üyesi Ülkelerde ve 
DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki AB’ye katılım sürecinde ve AB’ye komşu olan seçilmiş ülkelerde (ENP) halk sağlığını 
ilgilendiren acil durumlara hazırlığın daha iyi hale getirilmesi amacıyla “AB üyesi, AB’ye katılım sürecinde olan ve AB’ye 
komşu (ENP) ülkelerde sağlık güvenliği, hazırlık planlaması ve kriz yönetimini destekleme” projesini başlatmıştır. Bu 
projenin hedeflerinden biri, Ermenistan, Azerbaycan ve Moldova Cumhuriyeti’nde Avrupa Komisyonu ve DSÖ tarafından 
ortaklaşa yürütülen “AB’ye komşu ülkelerde sağlık güvenliği, hazırlık planlaması ve kriz yönetimini destekleme” projesi 
(2007–2008) ile edinilen deneyimlere dayanılarak gözden geçirilen değerlendirme aracını daha iyi bir hale getirmekti. 
Güncelleştirilmiş araç nihai hale getirilmeden önce 2009-2010 yılları içerisinde Kazakistan, Polonya ve Ukrayna’da ikinci 
kez değerlendirilmeye tabi tutuldu. DSÖ sağlık sistemleri çerçevesi ülkelerdeki sağlık sistemlerinin açıklanmasına ve 
analizine dayalı kavramsal temeli oluşturmada kullanılmaktadır. Benzer bir değerlendirme aracı, kullanmak suretiyle 
Eylül-Ekim 2010’da Türkiye’de uygulandı. 

Bu rapor Türkiye’deki sağlık sisteminin hazırlık düzeyini tarif etmekte ve sebebi her ne olursa olsun, krizlerle başa 
çıkmak için mevcut düzenlemeleri değerlendirmektedir. Rapor, ülkedeki risk önleme ve zarar azaltma girişimlerini de 
incelemektedir. Her ne kadar öncelikle ulusal düzeye odaklanıyorsa da, bölgesel düzeydeki kriz yönetim kapasitesi ve 
kamu kurumları ile bağlantılar da bir ölçüde dikkate alınmıştır.

Anahtar sözcükler 
Süreç değerlendirmesi (sağlık hizmetleri)
Afet planlaması
Acil durumlar
Risk yönetimi
Sağlık sistemleri planları
Sağlık hizmetlerinin sunulması – örgütlenme ve idare
Türkiye

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin yayınlarıyla ilgili taleplerinizi şu adreslere bildiriniz:
 Yayınlar
 DSÖ Avrupa Bölge Ofisi
 Scherfigsvej 8
 DK-2100 Copenhagen Ø, Danimarka
Alternatif olarak, Yerel Ofis web sitesinden (http://www.euro.DSÖ.int/pubrequest) belge edinmek, sağlık bilgileri almak 
veya alıntı ya da tercüme yapmak için çevrimiçi talep formunu doldurunuz.

© Dünya Sağlık Örgütü 2011
Tüm hakları saklıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Bölgesel Ofisi, yayınlarının kısmen veya bütün olarak çoğaltılması 
veya tercüme edilmesi yönündeki talepleri memnuniyetle karşılamaktadır.

Bu yayında kullanılan tabirler ve materyallerin sunumu, Dünya Sağlık Örgütü’nün herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin 
veya alanın ya da bunların yetkililerinin yasal durumu hakkında veya bunların hudut ve sınırları hakkında herhangi bir 
görüş ifade ettiği anlamına gelmez. Haritalar üzerindeki noktalı çizgiler, üzerinde kesin uzlaşma olmayabilecek bölgelerin 
yaklaşık sınırlarını temsil etmektedir.

Belirli şirketlerin veya bazı imalatçıların ürünlerinin isimlerinin geçmesi, bunların Dünya Sağlık Örgütü tarafından burada 
adı geçmeyen diğer benzerlerine tercihen onaylandıkları veya tavsiye edildikleri anlamına gelmez. Yazım hataları ve 
ihmaller haricinde, tescilli ürünlerin isimleri baş harfleri büyük yazılarak belirtilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü bu yayında yer alan bilgileri doğrulamak için makul sınırlar çerçevesinde tüm önlemleri almıştır. 
Ancak yayınlanan materyal, açık veya ima yollu hiçbir garanti olmaksızın dağıtılmaktadır. Materyali yorumlama ve 
kullanma sorumluluğu okuyucuya aittir. Hiçbir durumda, Dünya Sağlık Örgütü bu belgenin kullanılmasından ötürü ortaya 
çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Yazarlar, editörler veya uzman gruplar tarafından ifade edilen görüşlerin 
Dünya Sağlık Örgütü’nün kararlarını veya beyan edilen politikasını temsil etmesi şart değildir.
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4TÖ
Teşekkür

Türkiye’deki sağlık sisteminin krize hazırlığı ile ilgili bu inceleme, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı’nın çabaları ve desteği ile mümkün olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
değerlendirme ekibi olarak, T.C. Sağlık Bakanı Prof Dr Recep Akdağ’a ve Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Prof Dr Nihat Tosun’a bu değerlendirmeye verdikleri üst düzey önem ve destek 
nedeniyle teşekkür ederiz. 

DSÖ değerlendirme ekibi olarak ilgili sektörlere yapılan ziyaretleri organize eden görüşmelere 
iştirak ederek, bizimle çok değerli bilgiler paylaşan Dr Yasin Erkoç, Dr Seraceddin Çom, Prof Dr 
Ali Coşkun, Dr Fazıl İnan’a ve kriz yönetimi alanındaki kilit uzmanlara özellikle teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Ayrıca bu rapora faydalı katkılarından ötürü Ankara, Erzurum ve İstanbul Valiliklerine, 
Belediyelerine ve İl Sağlık Müdürlüklerine ve çalışmaya iştirak eden, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından görevlendirilen tüm Türk meslektaşlarımıza teşekkürler ederiz.
Ayrıca DSÖ değerlendirme ekibi görüşmeler için değerli zamanlarını ayıran kamu kurumlarının 
temsilcilerine, Boğaziçi, Hacettepe ve ODTÜ üniversitelerine, ulusal kurumlara, diplomatik 
heyetlere, Birleşmiş Milletler ajanslarına, Türkiye Kızılay Derneği’ne ve sivil toplum kuruluşlarına 
(STK’lar) en derin takdirlerini sunar.

Değerlendirme ekibine yaptığı değerli uzmanlık katkılarından ötürü DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. 
Maria Cristina Profile’ye ve çalışmanın hazırlık ve uygulama safhaları boyunca yardımlarını 
esirgemeyen DSÖ Türkiye Ülke Ofisine de özel teşekkürlerimizi sunarız.

Bunun yanı sıra, değerlendirmenin uygulanmasını desteklemek amacıyla tahsis etmiş olduğu 
hibeden ötürü Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz.
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Önsözler

Son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan afetler, sağlık sistemlerinin krize hazırlıklı 
olmalarının önemini gözler önüne sermektedir. Ülkemizde 1999 depremi ve sonrasında alınan 
dersler ve edinilen deneyimler ile sağlıkta afetlere hazırlık konusunda çok önemli adımlar 
atılmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi ile işbirliği içerisinde, ülkemiz sağlık hizmetlerinin 
krize hazırlık durumu DSÖ uzmanlar grubunca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda 
hazırlanan rapor ortaya koymuştur ki, ülkemizin bu alanda kat etmiş olduğu yol ve bulunduğu 
konum diğer ülkeler için de krize hazırlılık anlamında önemli bir rehber olma özelliği taşımaktadır. 

Mali ve ekonomik krizin ardından pek çok ülke bütçe açığı sorunlarıyla yüz yüze kalmıştır ve 
daha geniş kapsamlı makroekonomik istikrarı yakalama adına kamu harcamalarında kesintiye 
gitmektedir. Bu krize ve etkilerine karşın, afete hazırlık ile ilgili siyasi kararlılığımızda bir azalma 
ve yatırımlarımızda hız kesme söz konusu olmamıştır. Ülkedeki hızlı ekonomik büyüme bize bu 
yatırımları sürdürülebilir kılma imkânı vermektedir. 2009 yılında yaşanan H1N1 pandemisine 
yönelik tedbirler ve yakın zamanda yürütülen uluslararası afet müdahale çalışmaları bu 
noktadaki kararlılığımızı ve tecrübemizi gözler önüne sermiştir.

Ülkemiz acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinin gelmiş olduğu noktaya ulaşmasında katkısı olan 
tüm sağlık çalışanlarına ve yapılacak gelecek çalışmalara önemli katkı sağlayacağına inandığım 
bu raporda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Prof Dr Recep AKDAĞ
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı
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Ülkemizde büyük acılara yol açan ancak, afet bilincinin gelişmesi yönünde bir dönüm noktası 
olan, Marmara Depremi sonrasında afet döngüsünün her aşamasına yönelik çalışmalar yeniden 
gözden geçirilmiş ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu bağlamda, Bakanlığımızca afetlere hazırlık ve müdahale kapasitemizi geliştirmeye yönelik 
2004 yılında Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi başlatıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekip-
lerinin (UMKE) oluşturulması, acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, haberleşme ve iletişim 
alt yapısının iyileştirilmesi, lojistik kapasitenin artırılması, hastane afet planları ile il sağlık afet 
planlarının ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi, söz konusu proje kapsamında yürütülen çalışmalara 
ait bazı önemli başlıklardır. 

Sağlık alanında afetlere hazırlık ve müdahale kapasitemizin ulaştığı bu aşamada, UMKE ekip-
lerimiz sadece ülkemiz sınırları içinde kalmayıp, yurtdışı afet durumlarında da insani yardım 
amaçlı çalışan, dünyanın en önde gelen medikal kurtarma ekipleri arasındaki yerini almıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu çalışma, ülkemizin sağlıkta krize hazırlık 
durumunu ortaya koyarak, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitemizin kuvvetlendirilmesi ve 
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Prof Dr Nihat TOSUN
Müsteşar
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
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Geçtiğimiz on yıl, Avrupa Bölgesi de dâhil dünyanın genelinde acil durum ve afetlerin sayısında ciddi 
bir artışa ve bunların insan sağlığı üzerinde doğurduğu ciddi tesirlere sahne olmuştur. Toplumun bu 
afetlerle başa çıkabilmesi ve bunlara karşı hazırlıklı olması politika yapıcıların afet hazırlığı, risk ön-
leme, risk hafifletme, müdahale ve toparlanma konusundaki planlamalarına bağlıdır ve sağlık sistem-
leri bu hazırlıklar paralelinde sınav vermektedir. 

Bu zorlu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için güçlü sağlık sistemlerine ve bütün sektör lerin 
katkılarının alınmasına ihtiyaç vardır. Sağlık sistemlerinin krizlere hazır olacak biçimde güçlendirilmeleri 
ve Uluslararası Sağlık Tüzüğünün bütün gereklerini yerine getirmeleri öncelik arz etmektedir. Sağlık 
bakanlıklarının diğer sektörlerle işbirliği içerisinde hazırlık planlamalarına önderlik etmeleri için güçlü 
bir politik kararlılık gereklidir. Ayrıca, sağlık sistemlerinin güçlü ve zayıf yönleri de net biçimde belirlen-
melidir. Bu gayret bir defalık bir çalışmayla sınırlı tutulamaz; bunun için sürekli bir çalışma yürütül-
meli ve sistem bütün tehlikelere karşı cevap verebilir hale getirilmelidir. Bu süreçte, sürdürülebilir kriz 
yönetimi ve sağlık riski azaltma kapasitesi geliştirilmeli ve devamlılığı sağlanmalıdır. 

İnsanların kriz durumlarındaki ihtiyaçlarını öngörebilen bir sağlık sistemi, bu ihtiyaçlara etkili biçimde 
cevap vermenin yanı sıra hayat kurtaracak ve bu tür olayların güvenlik krizlerine dönüşmesinin önünü 
alacaktır. Risk altında olan pek çok şey var. Sağlık krizleri ve bu krizlerin yol açtığı acılar yalnızca 
insani afetlere yol açmakla kalmayıp aynı zamanda türlü güçlüklerle sağlanan gelişmeleri, sağlık 
sistemlerinin güçlendirilmesi için harcanan çabaları ve Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine 
ulaşmada kat edilen mesafeyi de tehlikeye atacaktır. Bu olumsuzlukların önüne geçmenin en önemli 
yolu acil durumlara karşı hazırlıklı olmaktır. 

Bu yüzden, bu raporun hazırlanmasından ve DSÖ’ nün Türkiye sağlık sisteminin hazırlık düze yine 
yönelik analiz çalışmasına destek vermiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Raporda sağlık 
sisteminin sağlık krizlerini yönetme kapasitesine ilişkin kilit hususlara yer verilmektedir. Bu bulgular 
politika yapıcılar için yararlı olacak, sağlık sistemlerinin kriz hazırlığına dair iyi uygulamalara yeni bir 
katkıda bulunacaktır. 

Rapordaki sonuçlar, Türkiye’de kriz hazırlığı konusunda güçlü bir siyasi kararlılık olduğunu ve ül-
kede ulusal ve uluslararası krizlere müdahale konusunda ciddi bir kapasite oluşturulduğunu ortaya 
koymaktadır. Sağlık sisteminin kapasitesi büyüktür; sağlık birimleri ve hastanelerin yatak sayısı, eğitimli 
personel, araç-gereç, acil-durum malzemeleri ve modern tıbbi teknoloji bakımından donanımları iyi 
durumdadır. Acil Tıbbi Hizmetler sisteminin hazırlık seviyesi iyidir ve her tür sağlık acil durumuna 
cevap verebilecek hazırlık seviyesine sahiptir. 

Raporda, Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında sektörlerarası koordinasyon mekanizmalarının 
daha da geliştirilmesi ve bütün düzeylerdeki acil durum planlarının birlikte işlerliklerinin sağlanması 
yoluyla bu sistemlerin daha da iyileştirilmelerine yönelik önerilere yer verilmektedir. 

Rapora verdiği destekten ötürü Avrupa Komisyonuna ve gösterdikleri profesyonel ve açık işbirliği 
nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına ve diğer hükümet kurumlarına müteşekkiriz. 
Bu raporun yalnızca Türkiye’nin karar vericileri için değil, aynı zaman da sağlık krizlerine hazırlık 
durumlarını inceleyerek iyileştirme kararlılığında olan bütün ülkeler için faydalı olmasını umuyoruz. 

Zsuzsanna Jakab 
DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü
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Küresel Sağlık Güvenliği
Birleşmiş Milletler İnsan Güvenliği Komisyonu, sağlıklı olmak ve insan güvenliği arasında 
ayrılamaz bir bağ olduğunu ve hastalık, sakatlık ve önlenebilir ölümlerin insan güvenliğine karşı 
önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti (1). Sağlığı tehdit eden üç ana sorunun; çatışma ve insan 
kaynaklı buhranlar, bulaşıcı hastalıklar ile yoksulluk ve eşitsizlik olduğu da açıklandı. 

İstatistiklere göre dünya çapında yaşanan afetlerin1 sayısında sürekli bir artış görülüyor ve bu 
afetlerin birçoğunun sebebi olarak da iklim değişikliği gösteriliyor. Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde 
afetler üç milyondan fazla insanın ölümüne sebep olurken, 800 milyondan fazlasının hayatını da 
olumsuz yönde etkiledi.

Bulaşıcı hastalıklar sadece eskisinden daha hızlı yayılmakla kalmıyor (örneğin, ilaca dirençli 
tüberküloz (TB) ve HIV/AIDS’in sağlık güvenliğine etkisi sürekli artıyor) aynı zamanda yeni 
hastalıklar da eskisinden çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor (1970’lerden beri yılda bir veya 
daha fazla). Günümüzde var olan yaklaşık 40 hastalık, bir nesil önce ortada yoktu. 

Doğal ve insan yapımı hastalıklar, büyüklükleri ve etkiledikleri topluma olan zararlarına bağlı 
olarak, hem kısa hem de uzun vadede sağlık üzerinde harap edici bir etkiye sahip olabilirler. 
Bu durum genellikle, zaten sağlık üzerinde kötü bir etkisi olan ekonomik kayıp ile daha da 
kötüleşmektedir; böylece, sağlık sektörü üzerindeki ekonomik yük artmaktadır. 

Afet yönetiminin ülkeler tarafından bir öncelik olarak kabul edilmesi gün geçtikçe artmaktadır. 
Bunun nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

•	 Afetlerin ekonomik ve politik sebepleri, özellikle de bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışı ve 
bunların ticaret ve turizme olan etkisi çok geniş olabilmektedir.  

•	 İklim değişikliğinin sonuçları, küresel sağlık güvenliğini ciddi bir şekilde etkilemektedir. 
Bireylerin sağlığı üzerindeki etkilerin yanında, çevresel değişimler kitlesel hareketlere ve kıt 
kaynaklara olan talep artışına sebep olup, çatışma ve siyasal istikrarsızlıklara yol açmaktadır. 

•	 Yeniden düzenlenen ve 15 Haziran 2007’de yürürlüğe giren Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne 
(2005) bağlı olan ülkeler, tüzüğün gerekliliklerini yerine getirmekle hükümlüdür. 

Hükümetler, özellikle de düşük gelirli ülkelerin hükümetleri, genellikle afetleri önlemeye ve/veya 
risk azaltmaya yönelik stratejilere yatırım yapmaktan hoşlanmazlar ve sağlık sektörüne olan 
yatırımlarının yetersiz olması eğilimini gösterirler. İstatistikler gösteriyor ki (2), ortalama olarak, 
herhangi bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’sı (GSYH) ne kadar düşük olursa, sağlık sektörüne 
yapılan yatırımın oranı da o kadar düşük olmaktadır.

1 EM-DAT (acil durum verileri) veritabanına dahil edilebilmesi için bir olayın şu kriterlerden en az birini karşılaması gerekmektedir: 10 veya 
daha fazla ölüm; 100 ya da daha fazla yaralı, olağanüstü hal ilanı; uluslararası yardım çağrısı.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi’nde Sağlık Güvenliği
Bu bölge içerisinde doğal afetlerden 1990 ve 2010 yılları arasında 47 milyon insan doğrudan 
etkilenmiştir. Bu afetler sonucunda 132.000’den fazla kişi hayatını kaybetmiştir (Tablo 1). Bunlara 
son 20 yıl içerisinde bölgede çıkan savaşlar ve şiddetli çatışmalar sonucu öldürülen 300.000 
kişi dâhil edilmemiştir. Yakın geçmişte yaşanan büyük afetler arasında Birleşmiş Milletlerin 
milyonlarca insanı etkilediğini tahmin ettiği, 1986’da meydana gelen Çernobil nükleer enerji 
santrali kazası ve yaklaşık 18.000 kişinin ölümüne ve 45.000 kişinin de yaralanmasına neden 
olan 1999’da Türkiye’de gerçekleşen Marmara depremi bulunmaktadır.

Tablo 1. DSÖ Avrupa Bölgesindeki krizler (çatışmalar hariçtir) ve sonuçları (1990–2010

Olay türü Olay sayısı Ölüm Toplam et-
kilenen

Ekonomik zarar 
(1.000 ABD $)

Kazalar 719 19 424 163 117 13 751 707

Kuralık 36 2 15 875 969 15 488 309

Deprem 107 22 002 5 702 222 38 649 449

Epidemi 59 676 216 043 -

Aşırı sıcaklık 159 81 457 3 452 957 16 865 750

Sel 442 4 221 12 437 525 90 666 061
Kütle hareketleria 59 2 298 199 181 1 594 389

Kasırga 315 1730 8 861 009 76 582 849

Volkan 4 0 7000 19 600

Orman yangınları 77 345 1 295 267 10 768 811

Toplam 1 977 132 155 46 915 023 264 386 925

aKütle hareketlerinden kasıt çığ, toprak kayması, kaya düşmesi ve göçüklerdir. 

Kaynak: EM-DAT: OFDA/CRED Uluslararası Afet Veritabanı –www.emdat.be – Université Catholique de Louvain – Brüksel – Belçika.

1990’dan beri, bölgede yaşanan bir dizi savaş ve çatışmalar politik, sosyal ve insani açıdan 
geniş çapta sonuçlara neden olmuştur. Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova da dâhil olmak üzere 
(Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1244/1999 kararına göre) Sırbistan, Slovenya ve Eski 
Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşanan silahlı çatışmalar, yaklaşık 125.000 insanın 
ölümüne ve yaklaşık üç milyon insanın da yerlerinden edilmesine neden olmuştur. Sovyetler 
Birliği’nden ayrılmaları sonucunda Azerbaycan (Dağlık Karabağ), Gürcistan (Abhazya ve Güney 
Osetya), Moldova Cumhuriyeti (Transdinyester), Rusya Federasyonu (Çeçenistan, İnguşya, 
Kuzey Osetya ve Dağıstan) ve Tacikistan’da yaşanan şiddetli olaylar sonucunda, yaklaşık 
200.000 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Kırgızistan’da son zamanlarda yaşanan ve kitlelerin yerlerinden edilmesi sonucunda komşu 
ülkeleri de etkileyen sivil itaatsizlikler bir kez daha vurgulanmıştır ki, şiddet bağlantılı krizlere 
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sağlık güvenliği açısından etkin ve hızlı bir biçimde müdahale edebilmek için ulusal sağlık 
sistemlerinin hazırlık konusunda donanımlı olması gerekmektedir.  

Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde bölgede birçok ciddi terörist saldırıları yaşanmıştır; bunlara Fransa’da 
(Paris, 1995), İspanya’da (bombalı birçok ETA eylemi; Madrid tren saldırısı, 2004), Türkiye’de 
(çeşitli) ve Birleşik Krallık’ta (Londra, 2005) yaşanan olaylar örnek gösterilebilir. Bildirildiğine 
göre, gerçekleşen saldırıların beş katından daha fazlası da Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, 
Hollanda, İspanya ve Birleşik Krallık tarafından önlenmiş, tahmin edemeyeceğimiz kadar fazlası 
da muhtemelen başarısız olmuş ya da iptal edilmiştir (3). 

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST)
Acil durumlara hazırlık ve müdahale yeterliliğini, özellikle de düşük gelirli ülkelerde artırma 
ihtiyacı; mevcut trendlere ve istatistiklere sıkıca bağlıdır ve bu kapasite artırım ihtiyacı küresel 
ısınma, çevresel zararlar, biyoterörizm, yeniden ortaya çıkan ve/veya yeni hastalıklar, özellikle 
de ağır akut solunum yolu yetmezliği ve kuş gribi göz önüne alındığında daha da artmaktadır. 
Bu ihtiyaç hakkındaki uluslararası kaygının derecesi gittikçe medyada ve çeşitli komisyonların, 
komitelerin ve uluslararası zümrelerin (örn. Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet Zararlarının 
Azaltılması Stratejisi, İnsan Güvenliği Komisyonu ve DSÖ Kriz Programlarında Sağlığın Yeri) 
açılış konuşmalarında gittikçe daha fazla yer almakta, acil durumlara hazırlık ve müdahale 
konusu ile ilgili konuların gerekli kurumlara iletilmesine çalışılmaktadır. 

Ulusal, bölgesel ve uluslararası halk sağlığı güvenliği konusunda giderek artan endişeler, Mayıs 
2008’de gerçekleştirilen 58’inci Dünya Sağlık Şurası tarafından yeniden düzenlenen Uluslararası 
Sağlık Tüzüğü’nün (UST) yürürlüğe girmesine neden olmuştur. Bu sayede, sürveyans ve 
müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve halkın, uluslar arasında yayılabilecek, insan sağlığını 
olumsuz yönde etkileyebilecek ve uluslararası seyahati ve ticareti engelleyebilecek akut sağlık 
tehditlerine karşı korunabilmesi için yeni bir yasal çerçeve oluşturulmuştur.

Yeniden düzenlenen UST, sadece belirli bulaşıcı hastalıkların uluslararası bildirisi üzerinde 
odaklanan ilk versiyonundan (1969) çok daha fazla konuyu kapsamaktadır. UST’ ye bağlı olan 
ülkeler, nedeni (kimyasal, biyolojik ya da radyo-nükleer, KBRN) ve kaynağı (kaza sonucu ya 
da kasten) fark etmeksizin, uluslararası halk sağlığını tehdit eden her türlü durumda DSÖ’yü 
durumdan haberdar etmek ve her türlü değerlendirme hakkında bilgilendirmek zorundadır. 
Herhangi bir olayın uluslararası halk sağlığı açısından doğuracağı sonuçların değerlendirilmesi 
için gereken kriterler UST’nin Ek 2’sinde sunulan algoritma ile belirlenmiştir. Bu durumlara, 
sağlıkla ilgili olağandışı ya da ağır durumlar, halk sağlığı üzerinde büyük bir etki bırakması 
muhtemel olanlar, sınır ötesine yayılabilecekler ve hareket özgürlüğünü (insanların ya da 
malların) tehdit edenler dâhildir. 

Etkin bir şekilde uygulanabilmesi için üye ülkelerin ayrıca (DSÖ desteği ile) Haziran 2009’a kadar 
ulusal bir UST uygulama planı geliştirmeleri ve Haziran 2012’ye kadar da ulusal ana kapasite 
gereksinimlerini yerine getirmeleri gerekmiştir. Bunların, özellikle de düşük gelirli ülkelerde, nasıl 
başarılacağı konusu henüz tam olarak tasarlanmamıştır. 
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AFETE HAZIRLIK VE 
MÜDAHALE İLE İLGİLİ 
KESİŞEN KONULAR

Etkin kriz hazırlıkları ve müdahalesi, DSÖ’ nün üye ülkeler tarafından benimsenmesini 
desteklediği bir dizi kesişen (stratejik) ilkeler tarafından yönlendirilmektedir. Bunlar tüm tehlikeleri 
göz önüne alma yaklaşımı, bütünsel sağlık yaklaşımı, multidisipliner (sektörler dâhilinde) 
yaklaşım, multisektörel yaklaşım ve kapsamlı yaklaşımla ilgilidir. 

Tüm Tehlikeleri Göz Önüne Alma Yaklaşımı
Tüm tehlikeleri göz önüne alma yaklaşımı, tehlikelerin kaynağının değişebilir olmasına rağmen 
(doğal, teknolojik, toplumsal), sağlık sistemini benzer yollarla etkilediğini kabul eden bir 
kavramdır. Bu nedenle risk azaltma, acil duruma hazırlık, müdahale eylemleri ve toplumdaki 
iyileştirme çalışmaları, nedeni ne olursa olsun, genellikle aynı modele uygun olarak uygulanır. 
Deneyimler gösteriyor ki, asıl müdahale eylemlerinin önemli bir parçası, tehlikeden bağımsız 
bir şekilde sosyal (krizlerde sağlık bilgisi, acil durum operasyon merkezi, koordinasyon, lojistik, 
kamu iletişimi) olmakta ve bu sosyal müdahale ölçütlerine öncelik verilmesi de özgül tehlike 
hallerinin daha iyi yönlendirilmesini sağlamaktadır. 

Bütünsel Sağlık Yaklaşımı
Tam sağlık yaklaşımına göre, acil durumlara hazırlık planlama süreci, genel koordinasyon 
prosedürleri, kriz ve operasyonel platformları, sağlık sektöründeki tüm ilgili dalları içerisinde 
bulunduran ve tüm olası sağlık riskleri ile uğraşan, merkezi ya da yerel bir seviyedeki acil durum 
koordinasyon birimi tarafından yönetilir ve koordine edilir.

Multidisipliner (Sektörler dâhilinde) Yaklaşım
Sağlık sistemleri, halkın sağlık durumunu belirli bir düzeyde korumaya, geliştirmeye veya 
iyileştirmeye yönelik tüm organizasyonları, kurumları ve kaynakları kapsayan bir yapı olarak 
tanımlanır. Bunlara, herhangi bir kriz anında kendisine bir görev düşen kamu girişimleri ve 
özel girişimler (örneğin, STK’lar ve uluslararası kurumlar), merkezi, yerel, toplumsal ve askeri 
düzeydeki (üçüncü basamaktan, toplum sağlığı hizmetlerine kadar) eylemler de dâhildir. Bu 
nedenle DSÖ, planlama sürecinde saydamlığı ve işbirliğini öneriyor. Ayrıca koordine ve etkin bir 
biçimde müdahale gerçekleştirilecek, kısıtlı kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak 
ve planların uygun ve uygulanabilir olduğundan emin olmak için tüm bilim dallarının ve sağlık 
sitemindeki tüm birimlerin katılımını destekliyor. 

Multisektörel Yaklaşım
Ayrıca karmaşadan kaçınmak, çabaların ikiye katlanmasını önlemek ve kaynakların en iyi 
şekilde kullanılmasını sağlamak için sağlık sektörü ile ilgili planların, ulusal afet hazırlık ve 
müdahale planları ile de bağlantılı ve ortaklaşa yürütülmesi gerekmektedir. Bu durum sadece 
kriz için değil; önlem, zarar azaltma ve hafifletme stratejilerinin bir parçası olarak önemli bir 
rol oynamaktadır. Diğer devlet daireleri, özel girişimler ve ticari organizasyonlar; uygunsuz 
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kent gelişimi ve arazi kullanımı, yetersiz tarım etkinlikleri ve yetersiz yasama prosedürleri gibi 
durumların sağlığa olan olumsuz etkilerinin azaltılmasında önemli bir rol oynayabilirler. Doğrudan 
sorumlu olmasa bile Sağlık Bakanlığı’nın, daha yüksek kar ve ekonomik büyüme sevdasıyla 
sağlık konusunun göz ardı edilmediğinden emin olması ve sağlık sorunları ile ilgilenmek için 
multisektörel bir yaklaşımı savunması gerekmektedir. Fakat birçok ülkede devlet daireleri 
genellikle kendi planlarını geliştirmek istediklerinden, diğer kilit rol oynayan ortakları ile paralel 
planlar çıkmakta ve multisektörel yaklaşım hiçe sayılmaktadır. 

Kapsamlı Yaklaşım
Bir krizin ekonomik sonuçları çok geniş çapta olabilir ve ilgili tehlikelerin azaltılması, önlenmesi 
ve hafifletilmesi, ulusal krize hazırlık, azaltma ve müdahale planları yapılırken göz önüne 
alınması gereken öncelikli alanlardır. Bu nedenle DSÖ, üye ülkelerin krize hazırlığın farklı 
boyutları için, aslında bu alanların birbirinden tamamen ayrı birimler olmadığı, aksine kapsam ve 
zaman dilimi açısından çakıştıkları göz önüne alınarak stratejiler geliştirmesi ve uygulamasını 
desteklemektedir. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

•	 Önlem, zarar azaltma ve hafifletme. Bu durumlara hitap eden etkinlikler, afet olasılıklarını 
ve etkilerini azaltmayı ve sağlık sektöründe, afet sonrasında sağlık tesislerinin ve kilit rol 
oynayan kurumların işlevselliğini korumasını amaçlar.

•	 Hazırlıklı olma. Sistemlerin, organizasyonların ve toplumların acil durumlarla daha iyi başa 
çıkabilmeleri için kapasitelerinin ve imkânlarının multidisipliner ve multisektörel bir planlama 
süreci ile güçlendirilmesi gerekir.

•	 Müdahale ve iyileştirme. Bu durumlarla ilgili eylemler, uzun vadeli stratejik hedefler ve 
sürdürülebilir gelişmeye bağlı, belirli insani ve sosyal amaçları olan, acil durum sırasında ya 
da sonrasında uygulanan geniş bir etkinlik yelpazesini kapsamaktadır.

Programlamaya dair amaçlar çerçevesinde, DSÖ acil durumları, afetleri ve diğer krizleri önleyici, 
azaltıcı ve bu durumlara hazırlık amacıyla spesifik aktiviteler tasarlamıştır. Bu belgenin amacı 
doğrultusunda aşağıdaki tanımların uygulanması gerekmektedir (4):

•	 Risk Azaltma, tehlikeleri önleyerek risklere yol açmasını önlemeye ya da tehlikenin 
yayılmasını, yoğunluğunu ya da etkisini azaltmaya yönelik önlemleri kapsamaktadır. Bu 
önlemler içerisinde taşkınları önleme işleri ve arazilerin doğru kullanımına yönelik planlar da 
dâhildir. Ayrıca bunlar; farkındalık yaratma, kamu sağlığı ve güvenliğini geliştirme ve zarar 
görebilirliği yüksek topluluk ve yapıların yerlerinin ya da korunması gibi zarar görebilirliği 
azaltıcı önlemleri de kapsar.

•	 Acil durumlara hazırlık, bir ülkenin ya da kurumun tüm acil durumları etkin bir şekilde 
yönetebilmesi ve iyileştirme yoluyla halkı rahatlatarak düzenli bir dönüşümü gerçekleştirmesi 
için genel kapasitesinin ve imkânlarının güçlendirilmesi gibi hedefleri olan uzun vadeli bir 
programdır. Acil durum planlarının geliştirilmesi, her seviyedeki ve her sektördeki personelin 
eğitilmesi ve risk altındaki toplulukların bilgilendirilmesi gerekmekte ve bu önlemlerin sürekli 
gözlenerek, düzenli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

2007’de, Avrupa Komisyonu Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü ve DSÖ Avrupa 
Bölge Ofisi, sağlık sektörünün doğal ya da insan yapımı tüm afetlere müdahaleye hazırlık 
kapasitesini objektif bir şekilde değerlendirmek için kullanılabilecek bir aracın geliştirilmesi 
amacıyla standart bir değerlendirme formu geliştirilmesine yönelik ortak bir projeye başlamıştır. 
Bu projede sağlığın tüm boyutlarının ele alınması söz konusu idi. Değerlendirmede yer almak 
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için gerekli diğer kriterler ise öncelikli sağlık riskleri ve halk sağlığı acil durum planlarının karşılıklı 
çalışabilme kabiliyeti idi. Projenin koordinasyonu Bölge Ofisi tarafından sağlanmıştır. 

Afetlere hazırlık, bulaşıcı hastalıklar ve toplum sağlığı konusunda uzman kişilerden oluşan 
multidisipliner bir ekip bu aracı hazırlamak, geliştirmek ve denemek için birlikte çalışmışlardır. 
Temel değerlendirmeler Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Polonya, Moldova 
Cumhuriyeti ve Ukrayna’da yürütülmüştür. Ulusal sağlık sistemi hazırlık planlamasındaki 
örgütsel, yasal ve siyasi çerçevedeki güçlü ve zayıf taraflar ile boşlukları vurgulayan kapsamlı 
birer rapor, faydalanan ülkelere sunulmuştur. Bunlara ek olarak, ülkelerdeki Sağlık Bakanlıkları 
ve kilit rol oynayan paydaşlarla ortak bir çalışma yürütülerek, sağlık sisteminin hazır olması için 
güçlendirme çalışmalarına ilişkin bir sistem de geliştirilmiştir.

Bölge Ofisi ve T.C. Sağlık Bakanlığı arasındaki 2010–2011 İki Yıllık İşbirliği Anlaşması dâhilinde; 
ülkenin sağlık sisteminin krizlere hazırlığı ile ilgili bir değerlendirmenin yürütülmesine karar 
verilmiştir. Değerlendirme Eylül/Ekim 2010’da yapılmıştır.
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Ülke Hakkında Genel Bilgiler

Şekil 1. Türkiye Haritası

Coğrafya
Kara alanı ve gölleri ile birlikte toplam 783.562 km2 alana sahip olan Türkiye, Avrupa, Asya ve 
Orta Doğu’nun kesiştiği noktada bulunmaktadır. Gürcistan, Ermenistan, İran İslam Cumhuriyeti, 
Irak, Suriye Arap cumhuriyeti, Yunanistan ve Bulgaristan ile sınırları vardır. Ülke coğrafi açıdan, 
karlarla kaplı dağları, dik ve inişli çıkışlı arazileri, geniş nehirleri, kayalıklardan oluşan uzun kıyı 
boyları ve tarım açısından zengin vadileri ile birçok özelliğe aynı anda sahiptir. (5)

Türkiye, Dünya’nın sismik olarak en etkin bölgelerinden biridir. Nüfusun %70’inin yaşadığı 
ülkenin üçte ikilik bölümü aktif fay kuşağında bulunmaktadır. Türkiye, yaklaşık 72 milyonluk 
nüfusu ile Avrupa bölgesindeki en fazla nüfusa sahip ülkelerden biridir. Türkiye’nin en büyük 
metropolü olan ve 10 milyondan fazla nüfusu barındıran İstanbul, Kuzey Anadolu fay hattı 
üzerinde bulunmaktadır. Richter ölçeği ile 5,5 ya da daha fazla derecedeki yıllık deprem sayısı 
yaklaşık 0.76’dır. Bu sıklık derecesi ile Türkiye, Dünya’nın en çok deprem yaşanan 6. ülkesi 
durumundadır. (6)
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Tarih
Bir zamanlar dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında çok zayıflamıştı. Bunun üzerine Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti, İtalyan, Fransız, Yunan ve İngiliz orduları ile 
savaşarak Türkiye’nin şu anda sahip olduğu toprakları geri kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 
1923’te kurulduğundan beri, laik bir devlet olarak varlığını sürdürmektedir. Bu amaç 
doğrultusunda önemli kilometre taşlarından ikisi Türkiye’nin 1952’de Kuzey Atlantik Anlaşması 
Örgütü’ne (NATO) ve 1961’de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD)üye olmasıdır. 
(5)

Yönetim şekli
Türkiye Cumhuriyeti, yasal sistemi Avrupa modellerine ve 1982 Anayasası’na göre şekillendirilen 
parlamenter bir cumhuriyettir. Türkiye, 1999’dan beri AB üyeliğine aday ülkelerdendir ve bu 
da ekonomik, politik ve sosyal politikaları önemli ölçüde etkileyen geniş kapsamlı bir hükümet 
politikasıdır. Hükümetin yürütme organları, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı ile meclis 
üyelerinin belirlediği Başbakan’ın kurduğu Bakanlar Kurulu’ndan (Kabine) oluşmaktadır. 
Bakanlar, Başbakan tarafından aday gösterilir ve Cumhurbaşkanı tarafından göreve atanırlar. 
Yürütme organlarının düzenleyici görevleri arasında yönergelerin, yönetmeliklerin, tüzüklerin, 
kanunların ve kanun değişikliği hükümlerinin ya da Bakanlar kurulu kararlarının yayımlanması da 
bulunmaktadır.

1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama hakkına sahip ve genel seçimle 
belirlenen 550 vekilden oluşur. (5)

İdari Birimler
Türkiye idari açıdan 81 il ve 923 ilçeye ayrılmıştır. Yönetimin organizasyonları ve görevleri, yetki 
dağıtımı ve yerel yönetim ilkelerine bağlı olup kanunlar doğrultusunda düzenlenmektedir. İçişleri 
Bakanı, kaymakamı ve il valilerini atamakla görevlidir. Valiler ve kaymakamlar, görev aldıkları il 
ve ilçelerde devletin politikalarının yürütülmesi ve koordinasyonu açısından devleti temsil ederler. 
İller idari açıdan, ilçe ve köylere ayrılırlar. Yerel seçimle seçilen kurullar arasında il genel meclisi, 
belediye meclisi ve köy ihtiyar heyeti bulunmaktadır. Şehrin, ilçe merkezlerinin ya da kasabaların 
belediye başkanları da köy muhtarları gibi doğrudan seçimle iş başına gelirler. (5)

Nüfus
Tablo 2. Türkiye’nin Nüfusu, 2000–2009

Yıl Nüfus Yıllık Büyüme %

2000  66 459 578 1.54 

2004 70 250 173  1.32

2009 74 815 703  1.21

Kaynak: Dünya Bankası Grubu, Dünya Veri Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri ve Global Finance (Küresel Finans)

Nüfus artış hızı 1980’de %2,5 iken 2009 yılında 1,2’ye gerilemiştir. Nüfusun %25’i kırsal 
bölgelerde yaşarken, toplam nüfusun %30’u ise üç metropol il olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de 
toplanmıştır. Hızlı kentleşmenin asıl nedeni doğum ve ölüm oranlarındaki değişiklik değil, 
kırsaldan kente ve ülkenin doğusundan batısına doğru olan göç oranındaki artıştır. (7)



16

Ekonomi
Tablo 3. Türkiye Ekonomisinin Genel Özellikleri 

Göstergeler 2009 2010

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) (Milyar $) 614.6 736,7

GSYH’de büyüme (yıllık %) -4 .69 6,5

Kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), Atlas 
Metodu (ABD $)

8710  9682

Enflasyon, GSYH deflatör (yıllık %) 5,15 8,57

Kaynak: Dünya Bankası Grubu, Dünya Veri Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri ve Global Finance (Küresel Finans)

Türkiye’nin ekonomisi, hem ticari hem de finansal yollardan yüksek seviyede bütünleştiği dünya 
ekonomisi, özellikle de Avrupa ekonomisi üzerinden tanımlanmaktadır. Bu da ülkeyi küresel 
piyasadaki durgunluk karşısında etkilenmeye açık bırakmaktadır. 2009’un ilk yarısında yerel 
finansal aracılıklar ve sermaye girişi azaldığından ihracat kazançları ve özel girişimler de bir 
miktar azalmıştır. İşsizlik oranı, 2009’un ilk yarısında yüzde 13,4’tür. Fakat Türkiye ekonomisinin 
dayandığı güçler sayesinde –yüksek sermayeli ve başarılı bir biçimde yönetilen bankacılık 
sektörü ve para politikası, maliye politikası ve kamu borçlarının iyi idare edilmesi- sistemik etkiler 
en aza indirilmiştir. Orta vadeli endişe konusu ise, cari hesap açığıdır. Kamu sektöründeki toplam 
tasarruf daha da yükseltilebilir: masraflar yönünden yapılacak reformlarla birlikte masraflardaki 
yükselişe bir sınır getirilirken, daha yüksek kaliteli bir harcama yapılması ve büyümeyi teşvik 
edici girişimlerin korunması hedeflenebilir. Gelir açısından ise, gelir sağlama yollarını geliştirme 
imkânı bulunmaktadır; özellikle ekonomideki kayıt dışılığın ve vergi kaçırılmasının engellenmesi, 
büyümenin sürekli bir şekilde desteklenmesini sağlayabilir. (8) Ekonomist Review’in 2010 
değerlendirmesine göre (9), GSYH’in 2009’da %4,7 düştükten sonra, 2010’da %6,5 büyüme 
göstermesi ve Avrupa pazarlarındaki zayıf talebin, 2013–14 yılları arasında görülmesi beklenen 
%5–5,5 oranındaki artıştan, 2011–12 yılları arasında büyümeyi yaklaşık %4,5 oranında 
yavaşlatması beklenmektedir. .

Çevre
Tablo 4. Çevresel Etmenler, Türkiye 2000–2007

Göstergeler 2000 2004 2007

CO2 emisyonu (kişi başı ton) 3,25 3,21 3,95 

Tarımsal Alan (kara alanının %si) 52,60 53,55 51,26

Enerji Tüketimi (kişi başına düşen petrol 
eşdeğeri kg)

1,148 1,976 1,369

Elektriksel güç tüketimi (kişi başı KW/h) 1,572 1,804 2,237

Kaynak: Dünya Bankası Grubu, Dünya Kalkınma Göstergeleri, 2010 (10)

Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen alanlardan biri olan Akdeniz 
Havzası’nda bulunmaktadır. Bu durumun geçerliliği; çevre sorunlarının, çevre dostu üretimin, 
atık yönetiminin ve su ile diğer doğal kaynakların etkin ve uygun şekilde kullanımının önemini 
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vurgulayan Türkiye’nin 9’uncu Kalkınma Planı’nda (2007–2013) kabul edilmiştir. Ayrıca Türkiye 
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi de (2006) kırsal ve kentsel farklılıkların üstesinden gelme 
konusunda kilit rol oynayacak doğal kaynaklara dayalı kırsal gelişime öncelik vermiştir.

Türkiye’nin çevre ile ilgili tehditleri; kimyasallar ve deterjanlardan kaynaklanan su kirliliği, özellikle 
kentlerde görülen hava kirliliği, ormanların yok edilmesi ve Boğazlardan geçen yıllık yaklaşık 
5000 petrol veya gaz yüklü gemilerinin neden olabileceği sızıntılardır.

Endüstriyel hava kirliliği ise genel olarak büyük bir kısmı filtreleme ekipmanlarına sahip olmayan 
santraller, metalürji, çimento, şeker ve gübre endüstrilerinden kaynaklanmaktadır.

Arazi kaybı, tarımsal alanların aşırı otlatma, aşırı gübreleme ve ormansızlaştırma gibi uygunsuz 
şekillerde kullanımından kaynaklanan ciddi bir tarımsal sorundur. Türkiye topraklarının %69’unda 
ciddi toprak erozyonu meydana gelmiştir. 

Sağlık Sistemi
Türkiye’de sağlık hizmetleri, devlete ve özel sektöre ait sağlık kurumları tarafından 
sunulmaktadır. 1. basamak sağlık hizmetleri ülke genelinde aile hekimliği ve toplum sağlığı 
merkezleri tarafından verilmektedir. 2. ve 3. Basamak sağlık hizmetleri ise Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastaneler ile üniversite ve özel sektör hastaneleri tarafından sunulmaktadır. Bazı devlet 
kurumları ve belediyeler de sağlık hizmetleri sunmaktadır, ancak bunların kapasiteleri sınırlıdır. 
Merkezde Sağlık Bakanlığı önemli bir devlet organı olarak, sektörel politikaların oluşturulması, 
ulusal sağlık stratejilerinin ve programlarının uygulanmasından ve sağlık hizmetlerinin 
sağlanmasından sorumludur. İl düzeyinde ise, idari konularda il yöneticilerine, teknik konularda 
ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan il sağlık müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı 
hizmetleri halka ulaştırmakla yükümlüdür. İl Sağlık Müdürlükleri illerdeki sağlık hizmetlerinin 
koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur. İl Sağlık Müdürlükleri’nin gözetimi altında 
temel sağlık hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), 
Sağlık Evleri, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması ve Verem Savaş Dispanserleri tarafından 
sağlanmaktadır. 

Sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından finanse edilir. (Esnaf, Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar(Bağ-Kur), Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Emekli Sandığı tek bir 
çatı altında toplanıp Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adını almıştır). Yeşil kart uygulaması, devlet 
tarafından finanse edilir ve belirlenen asgari ücretten daha az gelir elde eden insanlara sunulur. 
Yeşil kart sahipleri 1. Basamak sağlık kuruluşlarında ve Sağlık Bakanlığı’na ve üniversitelere 
bağlı hastanelerde ücretsiz olarak ayaktan ve yatarak tedavi imkânına sahiptirler. Uygulama, 
yatan hastaların ilaç masraflarının tamamını karşılamaktadır, ayaktan tedavi edilen hastaların 
ilaç masraflarının %80’ni kapsamaktadır. Acil sağlık hizmetleri kırsal ve kentsel nüfusun %100’nü 
kapsamaktadır. Acil sağlık hizmetleri sunumunda vatandaşlardan ücret talep edilmemektedir. 

Türkiye’deki sağlık göstergeleri hızlı bir şekilde iyiye gitmektedir (Tablo 5). Doğumda beklenen 
yaşam süresi de hızlı bir şekilde artmaktadır; 2000 yılında 70 olan değer, 2008 yılında 74’e 
yükselmiştir. Bebek ölüm oranı 1970’lerde 1000 canlı doğumdan 134’ten 2008 yılında 17’ye (13), 
2009 yılında ise 13,1’e düşmüştür2. Türkiye’de 1990 yılında yüz binde 68 olan anne ölüm hızı 
2009 yılında 19,4’e düşmüştür. (15)

2 Kaynak: Ulusal Veri Sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2009.
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Tablo 5. Sağlık Göstergeleri, Türkiye

Göstergeler 2000 2008

Doğumda beklenen yaşam süresi (toplam, yıl) 70a 74a

5 yaş altı ölüm oranı (1000 canlı doğumda 5 yaş altı 
ölüm olasılığı) iki cinsiyette de

42a 24b

Anne ölümü oranı (her 100 000 canlı doğumda) 39c 19.4d

Toplam doğum oranı (kadın başına) 2,4a 2,1a

Donanımlı sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen 
doğum oranı (%)

73b 91.3b

5 yaş altı çocuklarda ağırlığa göre akut yetersiz 
beslenme sıklığı (%) 

2.8b

 yaş altı çocuklarda ağırlığa göre kronik yetersiz 
beslenme sıklığı (%)”

10.3b

Kaynaklar: a Dünya Sağlık İstatistikleri 2010 (12) Bilgiler Sistemi, b TNSA (Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008) (13), c Anne 

ölümleri trendleri 1990–2008 (14), d Türkiye – Dünya Bankası Ortaklığı, bazı önemli noktalar ve sonuçlar, 2010 (15)

Bulaşıcı hastalıklar bugüne kadar Türkiye’deki hastalık yükünün büyük bölümünü oluşturmuş 
olsa da; günümüzde bulaşıcı olmayan hastalıkların yaygınlaşması sebebiyle Türkiye, 
epidemiyolojik bir geçişle karşı karşıya kalmıştır. DSÖ’ ye göre, 2020 yılına geldiğimizde, 
Türkiye’nin hastalık yükünün 80’i bulaşıcı olmayan hastalıklardan ve yüzde 17’si 
yaralanmalardan ve yalnızca %3’ü bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanacaktır. 

Türkiye’nin demografik profili ise diğer Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (OECD) ülkelerinden 
daha yavaş olsa da değişmektedir (16). 2030 yılına kadar 65+ nüfusun iki katına çıkması 
beklenmektedir. Bunların yanında, ekonomik büyümenin ve modernizasyonun bir etkisi olarak, 
Türkiye’de gerçekleşen beslenme alışkanlıklarındaki değişim nedeniyle obezite oranlarında adım 
adım bir yükseliş görülmektedir.
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Türkiye’deki temel tehlikeler  
ve sağlık tehditleri 

Türkiye’de gerçekleşmesi olası afetler genellikle deprem, orman yangını, kuraklık, şiddetli 
yağmur ve sel, heyelan, kaya düşmesi, fırtına ve kar fırtınası, çığ, sıcak hava dalgası ve sis gibi 
doğal tehlikeler olarak tanımlanmaktadır.

Olası teknolojik tehlikeler arasında ise endüstriyel patlama ve yangınlar, ulaşım kazaları ve 
terörist saldırılar sayılabilir.

Ek 1 illüstrasyon

Depremler
Son yüzyılda, Richter ölçeği ile 6’dan daha büyük şiddette 100’den fazla deprem Türkiye’yi 
etkilemiş, yaklaşık 90000 ölüme, 115000 yaralanmaya ve 500000’den fazla yapının da zarar 
görmesine neden olmuştur. En çok etkilenen dört şehir, Marmara Denizi’nden Van Gölü’ne 
doğru uzanan bir kavis üzerinde bulunan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Yalova’dır. Bu bölge; 
otomobil üretim tesisleri, petrokimyasal, temel metaller, tekstil, boya ve cila üretimi ve turizmi 
ile Türkiye’nin endüstri merkezidir. 1999 yılında Türkiye’nin Marmara Bölgesi’ni vuran iki yıkıcı 
deprem, 20.000’den fazla insanın ölümüne, 50.000’den fazlasının yaralanmasına ve 350.000 
insanın ise evlerinin ve işyerlerinin yıkılmasına neden olmuştur. (17)

Büyük Şehirler 
Kentsel ve dev bir insan ve altyapı yığını olan büyük şehirler, hızlı ve genellikle kontrolsüz 
gelişimin olduğu yerler olup, yüksek tehlike altındadırlar. Büyük şehirler, zaman açısından son 
derece değişken; farklı etkilerin karmaşık ve doğrusal olmayan bir şekilde birbirlerini etkilediği 
bir yapıdır. İstanbul benzeri büyük şehirlerdeki değişim oranı yüksek olduğundan (inşaat, göç, 
kente gelen nüfus, vb.), afetleri önleme ve afetlere müdahale etme çalışmalarının önündeki 
en büyük engel; tehlike, zarar görebilirlik ve risklerin yol açtığı günlük ve geçici değişimler 
için plan yapmaktır. İstanbul, deprem ve çok fazla bahsedilmese de sel tehlikesi altındadır. 
Sismik tehlikelerin İstanbul’u etkileme oranı zamanla artmaktadır; örneğin, 17 Ağustos 1999’da 
gerçekleşen Kocaeli depremi, Marmara fay hattında 7,5 şiddetinde bir depremin gerçekleşme 
olasılığını arttırmıştır. Ayrıca tehlike, yüksek orandaki kentleşme nedeniyle daha da artmaktadır.

Seller ve aşırı hava durumları
İnsanları etkilemesi ve verdiği ekonomik kayıplar göz önüne alındığında, Türkiye’de en sık 
yaşanan ve en büyük zararı veren doğal afetlerden biri sellerdir. 1955 ve 2009 yılları arasındaki 
döneme ait sel verileri, Türkiye’de bu tarihler arasında 4000’den fazla sel yaşandığını, bunların 
1400 kişinin ölümüne neden olduğu ve 30000’den fazla konuta zarar verdiğini göstermektedir. 
İzmir, Rize, Kahramanmaraş ve Trabzon illeri en çok etkilenen alanlardır. 

Ülkenin güney bölgelerinde 1999 ve 2000 yılları arasında şiddetli kuraklıklar yaşanmış ve 
tekrarlayan sıcak hava dalgaları orman yangını riskini arttırmıştır. Son 30 yılda, 607 028 hektarlık 
ormanlık alanı etkileyen 69000 orman yangını olayı yaşanmıştır. Yılda yaklaşık 13000 hektarlık 
ormanlık alan yanmaktadır.
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Heyelanlar ve çığlar
Heyelanlar, Türkiye’nin orta ve doğu Anadolu bölgesi ile özellikle Karadeniz kıyılarında sıklıkla 
görülmektedir. Çığlar ise Ege, doğu ve güneydoğu bölgelerindeki dağlık alanlarda sıklıkla 
oluşmaktadır. 

Son elli yıl içerisinde heyelan, kaya düşmesi ve çığ nedeniyle 1600’den fazla kişi ölmüş ve 
30000’den fazla konut hasar görmüştür. 

Teknolojik Tehlikeler
Türkiye’yi tehdit eden teknolojik tehlikeler arasında; gömülen zehirli atıkların salınımı, baraj 
yıkılması ve maden kazaları bulunmaktadır. Türkiye’de 40000’den fazla maden bulunmaktadır 
ve 2010 yılında 15 ilde meydana gelen sadece 26 maden kazası bile 37 madencinin hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur. 

Her gün, içinde üç milyon varil petrol ürününü taşıyan 30 tankerin de bulunduğu yaklaşık 150 
gemi, İstanbul’u ikiye ayıran İstanbul Boğazı’ndan geçmektedir. 1979 yılında, 110000 ton 
akaryakıt taşıyan bir ham petrol tankeri, boğazda geçirdiği kazanın ardından iki aydan daha 
uzun bir süre yanmıştır. Yine İstanbul Boğazı’nda, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, 173 ciddi kaza 
yaşanmıştır. 

Bulaşıcı Hastalık Tehlikesi
Pandemiler ve diğer bulaşıcı hastalıklar, coğrafi ve ekonomik duruma bağlı olarak Türkiye için 
ciddi bir tehdit oluşturmaktadır (Türkiye uluslararası bir bağlantı merkezidir; her yıl sadece 
İstanbul Havalimanı’na 15 milyon yolcu gelirken, ülkeyi 25 milyon yabancı turist ziyaret 
etmektedir).

Hayvanlarda İlk H5N1 hayvan vakası Ekim 2005’te, insanlarda ise ilk vaka Ocak 2006’da tespit 
edilmiştir. Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, 
2003 yılından itibaren tanısı konulmaya başlanan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı 
ile ilgili olarak 2006 yılında 438 vakadan 27’si, 2008 yılında 1315 vakadan 63’ü, 2010 yılında ise 
865 vakadan 49’u ölümle sonuçlanmıştır.
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Görevin amaçları ve 
yapılabilecekler

Bu değerlendirmenin amacı, sağlık sisteminin krizlere olan hazırlığındaki güçlü ve zayıf yönlerin, 
boşlukların tanımlanmasında Sağlık Bakanlığı’na destek vermektir. 

T.C. Sağlık Bakanlığına şunlar sunulacaktır:

•	 Türkiye’nin mevcut sağlık güvenliği ve kriz yönetimindeki güçlü/zayıf yönleri ve boşlukları 
vurgulayan kapsamlı bir rapor.

•	 Krizlere hazırlık ve müdahale yönünden Türkiye’nin sağlık sistemini güçlendirmek için 
yapılabileceklere dair tavsiyeler.

Yöntemler

Değerlendirme şekli ve katılımcılar
11 yerli ve yabancı uzmandan oluşan multidisipliner bir ekip, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ Ülke 
Ofisi’nden meslektaşları ile Türkiye hakkındaki değerlendirmelerini 27 Eylül – 7 Ekim 2010 
tarihleri arasında yürüttüler (Ek 2). Ekip, DSÖ Avrupa Bölge Ofisine bağlı Ülke Acil Durum 
Hazırlık Programı tarafından geliştirilen standart değerlendirme aracını kullanmak suretiyle bütün 
tehlikeleri kapsayan sektörler arası bir yaklaşımı benimsemiş ve böylelikle sağlık sisteminin 
krizlere hazırlık durumunu değerlendirmiştir. 

Ekip üyelerinin uzmanlık alanları arasında; genel afete hazırlık ve müdahale planlaması, 
hastanelerin afete hazırlık planlaması, kitlesel yaralanmaların yönetimi ve halk sağlığı, 
Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün uygulanması ile bulaşıcı hastalıkların denetimi ve müdahalesi 
bulunmaktadır.
Yarı-yapılandırılmış ve gayri-resmi görüşmeler, kilit rol oynayan paydaş kurumların temsilcileri 
ile yapılmıştır (Ankara’da 27–28 Ekim 2010 tarihlerinde (Ek 3) düzenlenen Türkiye Kriz Hazırlığı 
Ulusal Çalıştayı sırasında ve değerlendirme sırasında yapılan toplantılarda (Ek 4)) ve şunları 
kapsamaktadır:

•	 Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleri
•	 Afete hazırlık ve müdahale konusunda sorumlulukları olan diğer kamu kurumlarının 

temsilcileri 
•	 Birleşmiş Milletler büroları ve bağış yapan kuruluşlar 
•	 Uluslararası ve ulusal STK’lar. 
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Değerlendirme Formu
Değerlendirilecek bütün temel özellikleri ve göstergeleri içeren bu değerlendirme formu DSÖ 
sağlık sistemleri çerçevesinin (Tablo 6) altı bileşenine göre bölümlendirilmiştir.

Tablo 6. DSÖ sağlık sistemleri çerçevesi

Sistem bileşenleri Genel hedefler / sonuçlar

Liderlik ve yönetim Sağlığın (düzey ve hakkaniyet) 
iyileşmesi

Sağlık işgücü Tıbbi ürünler, aşılar ve tıbbi 
teknoloji

Yanıt verebilirlik

Sağlık bilgi (sistemi)
Sosyal ve mali risklerden koruma

Sağlık finansmanı

Hizmet sunumu Etkinliğin artırılması

Sağlık sistemleri DSÖ tarafından, sağlık durumunu geliştirici, koruyucu ya da iyileştirici ilkeler 
doğrultusunda birbirine bağlı eylemler gerçekleştirme amacı güden kaynakların, kuruluşların 
ve enstitülerin tamamı olarak tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için şu kaynaklara müracaat 
edilebilir: (World Health Report, 2000 (18), Everybody’s business: strengthening health systems 
to improve health outcomes [Dünya Sağlık Raporu, 2010, Herkesin işi: sağlık sonuçlarını 
iyileştirmek için sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi] (19) and The Tallinn Charter: health systems 
for health and wealth (20) [Talin Şartı: sağlık ve refah için sağlık sistemleri].

İdarecilik de denen sağlık sistemleri liderliği ve yönetimi, tüm sağlık sistemlerinin belki de 
en karmaşık ve aynı zamanda en önemli yapıtaşıdır (19). Liderlik ve yönetim etkili gözetim, 
ortaklıklar (koalisyonlar) oluşturma, hesap verebilirlik ve uygun düzenlemelerin ve teşviklerin 
mevcudiyeti gibi unsurlarla birlikte stratejik politika çerçevelerinin geliştirilmesini kapsar (21). 
Kriz yönetiminde bunun anlamı, sağlık kriz yönetim programına dönük ulusal politikaların 
hazırlanmasıdır. Hazırlık planları ile bağlantılı olarak bu durum, sağlık sistemlerinin krizlere 
hazırlığı için hükümler koyan ulusal bir politikanın varlığının sağlanması anlamına gelmektedir. 
Ayrıca etkin koordinasyon yapıları ve paydaşları anlamına gelip; savunuculuk, bilgi yönetimi, 
gözlemleme ve değerlendirmeyi de kapsamaktadır.
 
Sağlık işgücü (sağlık insan kaynakları), toplumun sağlık durumunu iyileştirmek amacıyla 
yürütülen faaliyetlerde yer alan bütün sağlık işgücünü kapsar. “Sağlık işgücünün performansının 
iyi olması çalışanların mevcut kaynaklar ve şartlar çerçevesinde ihtiyaçlara en uygun, 
hakkaniyetli ve etkin çalışarak mümkün olan en iyi sonuçları almaları anlamına gelir” (21). 
Bunun için yeterli sayıda yetkin, sorumlu ve verimli personelin hizmet bölgelerine adil biçimde 
dağıtılması gerekir. Kriz hazırlık programında kriz yönetimi için gerekli yetkinlikler ve beceri 
kümeleri tanımlanır, ihtiyaç saptamaları yapılır, müfredat ve eğitim materyalleri geliştirilir ve 
eğitimler düzenlenir. Bunlardan amaç sağlık işgücü içerisinde nitelikli ve yetkin kriz yönetimi 
personeli yetiştirmektir.

İyi işleyen bir sağlık sistemi, kalitesi, güvenliği, etkinliği, uygun maliyetli olduğu ve bilimsel kurallara 
uygun olarak kullanıldığı onaylanmış tüm temel tıbbi ürünlere, aşılara ve teknolojilere kolayca 
erişim sağlamalıdır (21). Tıbbi ürünler, aşılar ve teknolojiler içerisine kriz halinde; hastane öncesi 
bakım, hastane, geçici sağlık merkezleri ve halk sağlığı, farmasötik hizmetler, laboratuar hizmetleri 
ve rezerv kan hizmetleri alanlarında ihtiyaç duyulan tıbbi araç ve malzeme dâhildir.
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İyi işleyen bir sağlık bilgi sistemi; sağlığın temel unsurları, sağlık sistemi performansı 
ve sağlık durumu hakkındaki güvenilir ve güncel bilgilerin üretimini, analizini, dağılımını ve 
kullanımını güvence altına alır (21). Sağlık bilgi sistemi içerisine; veri toplama, tehlike ve zarar 
görebilirlik değerlendirmeleri dâhil olmak üzere analiz ve raporlama, erken uyarı sistemleri ve 
yönetimsel konularda genel bilgiler de dâhildir.

İyi bir sağlık finansmanı sistemi bir kriz durumunda finansal koruma sağlayarak sağlık sistem 
için yeterli kaynakların hazır olmasını sağlar. Ayrıca, kriz kurbanlarının temel hizmetlere kolayca 
ulaşabilmesini ve bu sağlık hizmetlerinin ve ekipmanlarının hasara ya da kayba karşı uygun 
şekilde sigortalanmasını garanti altına alır.

Hizmet sağlama ise; gerekli olduğunda sağlık müdahalelerine katkıda bulunan birçok 
tedarikçinin etkin, güvenli ve yüksek kaliteli olmasını ve bu tedarikçilerin belirlenen bireylere 
ya da topluluğa götürdüğü hizmetin adaletli bir şekilde yapılmasını ve kaynakların en etkin 
şekilde kullanılmasını sağlayan bir hizmet götürme sürecidir. Sağlık sistemlerinin krize hazırlık 
süreci; servislerin bir kriz anında, sağlık hizmetlerine ve ürünlerine kaliteli, güvenli ve devamlı 
erişim sağlamasının, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi anlamında nasıl organize edildiğini ve 
yönetildiğini gözden geçirme olanağı sağlar.

Bu altı işlev (DSÖ sağlık sistemleri çerçevesinin bileşenlerine göre yapılandırılmıştır) krize 
hazırlık planlama sürecine göre en önemli noktaları aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Tablo 7).

Tablo 7. DSÖ sağlık sistemleri çerçevesinin bileşenlerine göre ayrılmış kilit unsurları

Sistem bileşenleri Kilit unsurlar

Liderlik Ulusal multisektörel acil durum yönetimi yasal çerçevesi

Sağlık sektörü acil durum yönetimi yasal çerçevesi

Ulusal multisektörel kurumsal acil durum yönetimi çerçevesi 

Sağlık sektörü acil durum yönetimi kurumsal çerçevesi 

Sağlık sektörü acil durum yönetimi programı bileşenleri

Sağlık Çalışanları Acil durum sağlık yönetimi için insan kaynakları

Tıbbi Ürünler, Aşılar ve 
Teknoloji

Acil durum müdahale operasyonları için tıbbi malzeme ve ekipman 

Sağlık bilgi sistemi Risk azaltma ve acil durumlara hazırlık programı için bilgi yönetim 
sistemleri

Acil durumlara müdahale ve iyileştirme için bilgi yönetim sistemleri 

Risk iletişimi

Sağlık Finansmanı Acil durum sağlık yönetimi için ulusal ya da yerel finansman strate-
jileri

Hizmet sunumu Müdahale kapasitesi ve imkânları 

Acil durumlarda tıbbi hizmet sistemlerinin ve çoklu yaralanmaların 
yönetimi 

Birden fazla kişinin yaralandığı durumlarda hastanelerin yönetimi 

Temel sağlık programlarının ve hizmetlerinin devamlılığını 
sağlamak 

Acil durumlarda lojistik ve operasyonel açıdan destek vermek
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Bu kilit unsurların her birinin başarıyla uygulanmasına dönük temel (olmazsa olmaz) özellikler 
tanımlanmıştır (Ek 5). Bu sayede bu temel özelliklerin değerlendirilmesi kolaylaşmaktadır.

Sonuçların kaydı ve değerlendirilmesi

Bilgilerin Doğruluğu
Belgeler; görüşmeler ve yerinde incelemelerden hemen sonra hazırlanmıştır ve görüşme yapan 
diğer kişilerle paylaşılarak onların da eklemeleri ve düzeltmeleri var ise kabul edilmiş, böylece 
bilgiler üzerinde ortak bir karara varılmıştır. Çelişkili bir ifade bulunduğunda, DSÖ Türkiye Ülke 
Ofisi’nden, eğer mümkünse, bunları düzeltmesi ve eğer gerekli ise ek bilgi vermesi istenildi.

Geri bildirim
Bilgileri paylaşmak, günün bulgularını tartışmak ve yapılacak diğer görüşmeleri planlamak 
amacıyla ekip, mümkün olan her günün sonunda bir toplantı düzenledi.

Doğrulama ve rapor yazma
Edinilen bilgilerin sonraki analizleri, tüm belgeler rapor yazan kişiye ulaştırıldıktan sonra, görevin 
ardından gerçekleştirilir. Doğrulama sistemi kullanılarak, görüşülen kişilerin yanıtları, DSÖ sağlık 
sistemleri çerçevesindeki önemli noktalara ve alınan bilgilerin görüşmeyi yapan kişi tarafından 
nasıl değerlendirdiğine bağlı olarak içerdiği farklılıklar açısından karşılaştırılır. Belgelerin metin 
çözümlemesi veya görüşmelerin etkileşimsel analizi gibi niteliksel araştırma yöntemlerinin 
kullanılmadığının dikkate alınması gerekir.

Raporun Yapısı
Rapor, değerlendirme formunun yapısına uygun olarak yapılandırılmıştır.
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Bulgular ve tavsı̇yeler

Yazarlar, görevleri sırasında ziyaret ettikleri kuruluşların, enstitülerin ve sağlık hizmeti veren 
merkezlerin, zamanla ve ülkeden ülkeye değişen operasyonel ve yönetimsel gerçeklerle birlikte 
ulusal ve bütünleşmiş bir sağlık sisteminin parçaları olduğunu fark etmişlerdir. Türkiye’nin 
sağlık sektöründeki kriz yönetimi kapasitesi, resmi araştırmalara ve müzakerelere dayanan 
DSÖ sağlık sistemi krizlere hazırlık değerlendirme aracının ölçütlerine ve göstergelerine göre 
değerlendirilmiştir. 

Raporun amacı mevcut sistemin kapsamlılığını ve etkinliğini yargılamak değil; aksine, 
DSÖ sağlık sistemi çerçevesi göz önünde bulundurularak incelemek ve finansal ve benzeri 
kısıtlamaların elverdiği derecede, yapılabilecek düzenlemeler hakkında tavsiyelerde bulunmaktır. 
Bu nedenle, araca bağlı kalarak, yazarlar sadece fark ettikleri güçlü ve zayıf yönleri tanımlayıp, 
Sağlık Bakanlığı’nın dikkatini çekmek istedikleri noktalar hakkında tavsiyelerde bulunurlar. 

1. Liderlik ve Yönetim

 Kilit unsur 1.1 Ulusal, sektörlerarası acil durum yönetimine yönelik yasal 
çerçeve 

Temel özellikler: 1. Sektörler arası acil durum yönetimine ilişkin kanunlar, 
yönetmelikler, idari gereklilikler, politikalar veya diğer hükümet 
araçları ve prosedürleri

2. Ulusal acil durum yönetimi yapısı

Türk Anayasası, ulusal yasalar, Bakanlar Kurulu’nun kararları, düzenlemeler ve yönetmelikler; 
ulusal ve yerel seviyede kriz yönetiminin özellikleri ile ilgili yapıları görevleri ve sorumlulukları 
tanımlar ve düzenlerler. 1999 Marmara-Düzce depremlerinden sonra, afet yönetimi ile ilgili 
olan kanunlar büyük ölçüde yenilenmiş ve yeni kuruluşlar oluşturulmuştur. Önleme, zarar 
azaltma, hazırlık ve müdahale konularını kapsayan geniş kapsamlı bir afet kanunu, 2002 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Afetlere yönelik zarar azaltma ve müdahale eylemleri; ana hedefleri, yürütme 
organlarının örgütsel yapılarını ve yetkilerini, kuruluşları, sivil savunma alanında yerli, yabancı 
ve yerli olmayan sivil halkın haklarını ve sorumluluklarını tanımlayan 7269 numaralı kanuna göre 
gerçekleştirilmektedir. 

Bunların dışında, birçok kanun da ulusal ve yerel seviyede risk azaltma ve acil durum 
planlamasındaki sorumlulukları tanımlamaktadır; örneğin, 5902 numaralı kanun Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgiliyken, 5302 ve 5393 numaralı kanunlar yerel yönetim seviyesi 
ile ilgilidir. Aşağıdaki kanunlar, depremle ilgili sorunları önlemek amacıyla yürürlüğe girmiş 
kanunlara örnektir: 1999 yılında kabul edilen 587 numaralı Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu,  
2001 tarihli 4708 No’lu Bina Denetim Kanunu ve 2009’da yenilenen Depreme Dayanıklı Tasarım 
Kanunu.

Yasal çerçeve ilgili tüm yönetimsel kurumları, merkezi (başbakan), vilayete ait (vali) ve yerel 
(kaymakam) seviyeleri kapsamaktadır. Türkiye’deki yerel otoriteler üçe ayrılır: Belediyeler, İl Özel 
İdareleri ve köy idareleri. Bir afete müdahale il düzeyinde valinin sorumluluğu altındadır, ilçede 
ise bir alt düzey olan kaymakam sorumluluğundadır.  
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Türkiye’deki yerel yönetimler; 5302 numaralı İl Özel İdareleri kanunu, 5393 numaralı belediyeler 
kanunu ve 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre düzenlenmektedir. 

Bu kanunlar, afet yönetimi ile ilgili olarak, şunları belirtmektedir: “Belediyeler, bölgenin 
özelliklerini göz önüne alarak, yangınları, endüstriyel kazaları, depremleri ve diğer doğal afetleri 
önlemek, bu tip olayların riskini en aza indirmek ve ekip ve ekipmanlarını olaylara hazırlamak 
için planlar hazırlamalıdır”. Merkezi hükümet ise yerel teşkilatlar ile merkezi teşkilatlar arasında 
koordinasyonu sağlamakla ve yerel imkânlarla baş edilemeyen durumlara müdahale etmekle 
görevlidir. 

Türkiye, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne (UST) (2005) uyan üye ülkelerdendir (22). Hyogo 
Eylem Planı Çerçevesi 2005–2015: Milletlerin ve Toplulukların Afetler Karşısında Dirençlerinin 
Sağlanması” Türkiye tarafından benimsenmiştir ve ülke tarafından düzenli aralıklarla ilerleme 
raporu hazırlanmaktadır. 

Kilit unsur 1.2 Sağlık sektöründe acil yönetimi yasal çerçevesi

Temel özellikler: 3. Sağlık sektörüne ilişkin kanunlar, yönetmelikler, idari gerekli-
likler, politikalar veya diğer hükümet araçları ve prosedürleri

4. Sağlık sektörü acil durum yönetimi yapısı

5. Dış acil durumlarda sağlık desteği düzenlemesi

1987 yılında hükümet, sağlık hizmetlerinin adaletli bir biçimde, sürekli ve toplumun önceliklerine 
uygun bir şekilde sunulması gerektiğini belirten Sağlık Servisleri ile ilgili temel kanununu kabul 
etmiştir. Amacı; önleyici ve çevresel sağlık hizmetlerinin ve sağlık eğitiminin dâhil olduğu 
bütünleşmiş sağlık servislerini sunmak ve bu hizmetlere herkesin kolayca ve eşit bir şekilde 
ulaşmasını sağlamaktır. 

Sağlık Bakanlığı’nın resmi ve kanuni açıdan ulusal afet yönetim planlamasında sağlık sektörünü 
yönetmesi beklenmekte ve ulusal kanunlar, politikalar ve yönetmelikler ile farklı paydaşların 
ve ortakların birlikte çalışması ve iletişime geçmesi sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı’nda; tüm 
tehlikeleri göz önüne alan, bütünsel sağlık yaklaşımını benimseyen, mültidisipliner anlayışa 
sahip ulusal sağlık afet planı çalışmaları yapılmaktadır. Kimyasal-biyolojik-radyonükleer olaylar 
olması durumunda üstlenilmesi gereken roller ve sorumluluklar hakkında ise yasal bir düzenleme 
bulunmamakla birlikte AFAD bünyesinde bir yasa tasarısı çalışması devam etmektedir. Sağlık 
Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile ilgili merkezi ve yerel seviyelerdeki kurumlarda 
yer almaktadır. 

Yurtdışı Sağlık Yardımları ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, genellikle 
ulusal bazda, yasal olarak düzenlenir ve genellikle geçtiğimiz yıllarda Haiti, Pakistan, Endonezya 
ve Sudan’da olduğu gibi uluslararası acil durum/insani operasyonların katılımı ile gerçekleşir. 

Kilit unsur: 1.3 Ulusal multisektörel kurumsal acil durum çerçevesi 

Temel özellikler: 6. Ulusal multisektörel acil durum yönetimi komitesi

7. Ulusal multisektörel operasyonel acil durum yönetimi  
kurumu

“Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” (AFAD), Aralık 2009’da Başbakanlık çatısı altında 
ulusal acil durum yönetimi ve operasyonel birimi olması için 5902 numaralı kanuna göre 
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kurulmuştur. AFAD, bir merkez olarak kurulmuştur ve daha önce her biri başka bakanlıklara bağlı 
olan üç başkanlık; Türkiye Acil Durum Yönetimi, Sivil Savunma ve Afet İşleri’ni bir araya toplamıştır. 
AFAD yetkilerini, sorumluluklarını ve otoritesini tanımlayan daha açıklayıcı görev tanımlarına 
sahiptir. Hükümet, personelin ve ekipmanın sağlanması için kaynak tahsis etmektedir. 

Oluşabilecek herhangi bir kriz ile ilgili tüm etkinliklerin yönetiminden ve politikaların oluşturulup 
uygulanmasından AFAD sorumludur. Acil durum halinde veya yokken, ilgili bakanlıklar ve 
tüm diğer resmi ve gayrı resmi kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlar. AFAD 
Başkanlığı ayrıca, Hyogo Eylem Çerçevesi’nin odak noktasıdır (23). 

AFAD içerisinde üç adet üst düzey kurul ve altı bölüm bulunmaktadır. 5902 numaralı kanun, her 
departmanın görevlerini ve sorumluluklarını tanımlamıştır. 

Bu üç kurul, Afet ve Acil Durum Üst Kurulu (Bakanlardan oluşur), Afet ve Acil Durum 
Koordinasyon Kurulu (12 büyük bakanlığı temsil eden müsteşarlardan oluşur) ile Deprem 
Danışma Komitesi’dir. Kurullar düzenli olarak toplanır, ancak ihtiyaç halinde plan dışı da 
toplanabilir. Diğer bakanlıklardan ya da resmi veya gayrı resmi kurumlardan uzmanlar davet 
edilebilir. Başka komiteler de, örneğin bulaşıcı hastalıklar hakkında, kurulabilir. 

İçlerinde beş veya daha fazla çalışma grubu bulunan ve AFAD çatısı altında toplanan altı bölüm 
(planlama ve zarar azaltma, deprem, sivil savunma, yanıt ve idari işler) vardır.

Başkanlık personeli genel olarak afet yönetim uzmanları, ilgili alanlardan mühendisler, teknik ve 
idari çalışanlardan oluşmaktadır. Ek olarak, temel yasada (5902) yer verilen her bakanlık afet 
yönetiminden sorumludur ve bu konu için farklı büyüklüklerde bir ekip oluştururlar. Bu birimlerin 
büyüklüğü ve personel yapısı bakanlıktan bakanlığa farklılık arz eder.

5902 numaralı kanuna göre, benzer yapılar vilayet ve ilçe bazında da oluşturulmuştur. Her 
şehirde, doğrudan şehrin valisine bağlı olan bir il afet ve acil durum yönetim müdürlüğü bulunur. 
Valinin altında bulunan multisektörel hizmetler grubunun multidisipliner departmanları bulunur. “İl 
Yardım ve Hayat Kurtarma İdaresi” isimli hizmet grubu, şu departmanlardan oluşmaktadır: Acil 
Tıbbi Hizmetler, Hastane hizmetleri, arama ve kurtarma, temel sağlık hizmetleri, ölü ve kayıplar, 
iletişim ve lojistik.

İllerde afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık, zarar azaltma ve müdahaleden belediyeler ve il 
özel idareleri sorumludur. İllerde vali, afet ve acil durum yönetiminden ve koordinasyonundan 
sorumludur. Gerektiğinde, afetten etkilenmeyen diğer illerden yardım isteme hakkına sahiptir. 
Belediyeler; yetki alanları içerisindeki yapıların depreme dayanıklılıkla ilgili inşaat mevzuatına 
uygun biçimde inşa edilmesi gibi afete hazırlık ve müdahale eylemlerinden sorumludur. Afete 
müdahale esnasında önemli rol oynayan itfaiye teşkilatı da belediye yönetimi altındadır.

Kilit unsur: 1.4 Sağlık sektörünün acil durum yönetimine yönelik kurumsal 
çerçevesi

Temel özellikler: 8. Ulusal sağlık acil durum yönetimi komitesi

9. Ulusal sağlık sektörü operasyonel acil durum yönetimi  
kurumu

10. Koordinasyon ve ortaklık mekanizmaları

Sağlık Bakanlığı’nın, kriz yönetimi ile ilgili süreçlerinin sağlık kısmında politik ve stratejik bir 
şekilde liderlik etmekle sorumlu, sağlık sektörü multidisipliner kriz yönetimi komitesi vardır. Bu 
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komite, yılda iki kere toplanır ve bu komitede bilimsel ve akademik enstitülerden ve sivil toplum 
kuruluşlarından katılımcılar da bulunur. 

Sağlık Bakanlığı’nın Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Acil ve Afetlerde Sağlık 
Hizmetleri Daire Başkanlığı, Acil Durum Yönetimi Birimi, risk azaltma, hazırlık ve müdahale 
eylemlerinden sorumludur. Acil ve afet durumlarında Sağlık Bakanlığı koordinasyonu yine bu 
başkanlık altındaki Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) tarafından yürütülmektedir. 
SAKOM ve Acil Durum Yönetimi Biriminin (bu birim de SAKOM bünyesindedir) kendi maaşlı 
çalışanları, kendisine bağlı birçok danışmanı bulunmaktadır. Merkez modern iletişim sistemleri 
ile donatılmış ve 2010 yılı sonunda 81 ildeki 112 çağrı merkezlerine bağlanmıştır. Diğer 
bakanlıkların afet koordinasyon istasyonları ile AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Kızılayı, sivil 
havacılık ve meteoroloji koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Merkez 7/24 hizmet vermekte olup, 
tüm il merkezlerinden kazalar, hastane yatak sayısı gibi istatistikleri almakta; tüm ülkedeki Sağlık 
Bakanlığı ambulanslarını ve hava kurtarma hizmetlerini takip etmektedir. Ulusal operasyonların 
yanı sıra SAKOM, İran Bam Depremi, Pakistan depremi ve son sel olayları ve Sudan’a insani 
yardım götürmek gibi uluslararası operasyonlar için tıbbi gönüllü ekiplerin katılımını da organize 
etmektedir. Departman, hepsi yönetimsel olarak kendi vilayetlerinin Kriz Yönetim Merkezleri’ne 
bağlı olan 81 İl Sağlık Müdürlüğü’ne teknik gözetim ve kılavuzluk yapmaktadır.

SAKOM görevleri arasında aşağıdakileri de sayabiliriz:
•	 Ulusal acil durum yönetimi sisteminin 7/24 koordinasyonu ve gözlenmesi 
•	 Hava ve sismik durumu kontrol eden birimlerle işbirliği 
•	 Kurtarma, arama ve ilaç yardımı eylemlerini yöneten birimlerle işbirliği
•	 Erken uyarı sistemlerini sağlayan birimler ile işbirliği
•	 Hastane öncesi ve hastane sisteminin etkinliklerinin denetlenmesi

Resim 1. SAKOM Acil Durum Operasyon Merkezi, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı



29

SAKOM’un stratejik planlama ve müdahale kapasitesi iyi durumdadır; farklı eylemlerdeki 
görevleri koordine etmenin yanında, bu alandaki bilgilerin yönetimi, değerlendirilmesi ve takip 
edilmesinden de sorumludur. Fakat Sağlık Bakanlığı’nın farklı departmanları arasındaki bilgi 
paylaşımının biçimlendirilmediği görülmektedir. Örneğin; Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Müdürlüğü ile bilgi paylaşımı için standardize edilmiş bir bilgi paylaşım mekanizması olmadığı 
görülmektedir.

Türkiye’de bulaşıcı hastalıklar ve yaralanmalar konusundaki afet politikası, uygulamaları ve 
kaynak sağlamak için epidemiyolojik temelin sağlam olduğu görülmüştür. İdeal olarak; yaygın 
görülen her tehlikenin epidemiyolojisi bilinmelidir –ulusal düzeyde ve il bazında her tehlikenin 
ölüm oranı, kaza oranı, ölümcüllük oranı hakkında yaş ve cinsiyete göre veriler olmalıdır. Olay 
sonrasında yaşanan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların tehlike, yaş ve cinsiyetlere göre 
ölüm oranı da hazır olmalıdır. Bu verilerdeki eğilim; politika oluşturma, eğitim programlarının 
(yeniden) düzenlenmesi, ekipman tedarik etme, fon önceliklerinin belirlenmesi, araştırmanın 
yönlendirilmesi vb. için ve ayrıca programların gözlenmesi ve değerlendirilmesi için bir temel 
oluşturmalıdır. Epidemiyolojinin kriz yönetiminde önemli bir rolü olmalıdır.

Kamu, özel ve sivil toplum sektörlerinden önemli ortaklarla koordinasyon halinde olmasının 
dışında (bkz. Şekil 2) Sağlık Bakanlığı, özel girişimcilerin veya üniversite hastanelerinin 
ambulansları ya da yatakları, farmasötik şirketlerden ulusal ve uluslararası acil durumlarda 
ilaç ve afet sırasında ilgili şirketlerden yiyecek ve içecek tedariki gibi kamusal ve özel 
organizasyonların kaynaklarından yararlanabilmek için ortaklık mekanizmaları ve sözleşme 
düzenlemeleri yapmıştır.

Şekil 2. Ulusal seviyede kriz yönetiminin entegrasyonu 

Kaynak: AFETLERDE SAĞLIK ORGANİZASYONU DEPARTMANI, (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 2010
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Benzer işbirliği mekanizmaları Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri gönüllülerinin eğitimi için de 
oluşturulmuştur. Toplum gönüllüleri hizmetleri sunan kurumlar, birlikler ve yurttaş girişimleri gibi 
birçok sivil toplum kuruluşları vardır. Sivil Toplum Kuruluşları 2908 sayılı Dernekler Kanununa 
göre İçişleri Bakanlığı’nın yasal gözetimi altında kurulurlar. Sağlık sektörü ve afet ile ilgili sivil 
toplum kuruluşları arasında, Türk Tabipleri Birliği, Türk Kızılayı (devletle ilişkili fakat özerk bir 
kurum), AKUT (Arama Kurtarma Derneği), Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) gibi toplum kökenli 
kuruluşlar bulunmaktadır. 

Kilit unsur: 1.5 Sağlık sektörü acil durum yönetimi program bileşenleri

Temel özellikler: 11. Sağlık sektörü afet-risk azaltma programı

12. Acil durumlara hazırlık programı

1999’daki yıkıcı depremlerin ardından Türkiye, acil durumlara müdahaleden, afet riski azaltma 
programlarına geçiş yapmıştır. 8. ve 9. Beş Yıllık Kalkınma Planları’nda (2001-2005 ve 2007-
2013) afet risklerini azaltma ve halkı bilinçlendirmek amacıyla sistematik olarak gerçekleştirilmesi 
gereken eğitim etkinliklerinin iyileştirilmesi için gereken sosyal, yasal, örgütsel ve teknik yapılara 
olan ihtiyaç vurgulanmıştır. Örneğin, Kentsel Alanlarda stratejik Afet Yönetim Programı, acil 
durum yönetimini, binaların, kültürel/tarihi alanların korunması, yasal durumların düzenlenmesini 
ve eğitim altyapısının düzenlenmesini kapsamaktadır.  

Kayıp tahminleri de dâhil olmak üzere sağlık, eğitim, enerji gibi farklı sektörlerdeki zarar 
görebilirlik ve risk azaltmaya yönelik ayrıntılı çalışmalar belediye ve vilayet seviyesinde 
sürdürülmektedir.

Valilikler ve belediyeler bünyesinde, çeşitli sektörlerce yapılmış, zarar görebilirlik ve risk 
değerlendirme çalışmaları mevcuttur. Bunlara sağlık, eğitim ve enerji (kayıp tahminleri dâhil 
olmak üzere) sektörleri örnek verilebilir. Belediye ve valilik mercileri, yaşlıların ve diğer 
savunmasız halkın bakımı, sağlık hizmetleri ve halkın bilgilendirilmesi gibi kamu hizmetlerinin 
yerine getirilmesinden ve bunların acil durumlarda koordinasyonundan sorumludur. Örneğin 
350 kaymakam son yıllarda İstanbul’da deprem zararlarını azaltma ve müdahale konusunda 
eğitim almış; kaymakam yardımcıları sorumlu acil durum koordinatörü olarak atanmışlar ve 
gerektiğinde polisi ve silahlı kuvvetleri göreve çağırabilirler. 

İstanbul, Ankara ve Erzurum’da koordinasyon, acil durum müdahale planları, eğitim ve 
öğretim, senaryo tatbikatları, halkın bilgilendirmesi ve acil durumlara müdahale konularında 
acil durumlara hazırlık programlarının tüm bileşenlerini sağlayan son teknolojiye sahip yönetim 
yapıları ziyaret edilmiştir. Komuta ve kontrol merkezleri, iletişim sistemleri ve afet yönetimi bilgi 
sistemleri açısından son teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır ve görünüşe göre yeterli ve iyi 
eğitimli bir personele sahiptir. 

Veriler değişik kurumlardan düzenli bir şekilde elde edilip işlenmektedir, örneğin:

Türkiye’deki deprem tehlikelerinin modellenmesi 
•	 Hasar tahmini hakkında kapsamlı veritabanı 
•	 Altyapı açısından zarar görebilecek ve risk altında olan yerler 
•	 Yaralılar, barınak ihtiyacı ve ekonomik kayıplar hakkında parametreler 
•	 Gerçek zamana yakın hasar değerlendirme kapasitesi
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Ayrıca, Türkiye’de içlerinde acil durum yöneticileri, bilimsel araştırmacılar ve karar mercilerinin 
de bulunduğu geniş yelpazedeki kullanıcılara uygun, kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzleri ve 
destek materyalleri sağlanmıştır. 

Kilit unsur: 1.5 Sağlık sektörü acil durum yönetimi program bileşenleri

Temel özellikler: 13. Ulusal sağlık acil durum müdahale planları

Sağlık Bakanlığı, ulusal müdahale planlarını risk değerlendirmesine dayanarak yapmaktadır. 
Müdahale planları, bakanlıklardaki ve tüm diğer devlet kurumlarındaki personelin görevlerini 
ve sorumluluklarını tanımlarken, aynı zamanda genel ve beklenmedik olayların planlarını 
da kapsar. Örneğin, bulaşıcı hastalıklar için özel bir plan bulunmaktadır. Sağlık tesislerinin, 
belediyelerin ve vilayetlerin yasal açıdan kendi müdahale planlarını her yıl test etmesi ve 
güncellemesi gerekmektedir. Örneğin, değerlendirme ekibinin öğrendiğine göre Erzurum’da, 
Sağlık Bakanlığı’nın ulusal plan şablonuna göre bir sağlık sektörü müdahale planı hazırlanmıştır 
ve bu plan her yıl onaylanması için Ankara’ya gönderilmektedir. Bu plan, vilayete ait multisektörel 
planın bir parçasıdır. Ayrıca bu plan çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bazı belediyeler, tehlike 
ve zarar görebilirlik verilerini, özellikle de önemli yapıların zarar görebilirliklerini içeren afet planı 
hazırlamışlardır. İstanbul’da, şehrin risklerini belirlemek ve azaltmak için büyük çapta çalışmalar 
yapılmaktadır; örneğin, deprem etkilerini azaltma planı geliştirilmiştir.

Yerel idare seviyesindeki planlar genellikle devlet daireleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları 
ve özel sektör kuruluşları ile koordine bir biçimde hazırlanır; bunlar planlamaya katılan birimlere 
açıkken, kamuya kapalıdır. 

Kilit unsur: 1.5 Sağlık sektörü acil durum yönetimi program bileşenleri

Temel özellikler: 14. Araştırma ve kanıtlara dayanma

Acil durumlara hazırlık bilimsel komitesi düzenli aralıklarla toplanarak, mevcut araştırma 
sonuçlarına ve kalite performans verilerine bağlı olarak planlanacak ve oluşturulacak yasalar 
için çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’de, afet sonrası değerlendirmelere hem merkezi hem de 
yerel seviyede fazlasıyla önem verilmektedir. Ayrıca geçmişteki afetlerden, özellikle de Marmara 
depremlerinden edinilen derslerle birlikte afet öncesi planlamalara başlanmıştır. Şimdiye kadar 
acil durum programı ihtiyaçlarını karşılamak için bir araştırma ajandası hazırlamamıştır. 

Liderlik ve yönetim ile ilgili öneriler
•	 Afete hazırlık, Türkiye’de bir öncelik haline geldiğinden, Sağlık Bakanlığı’nın Tütün Kontrol 

Programı’nda olduğu gibi, acil durum hazırlığı ile ilgili yasal gereksinimleri bir program 
yaklaşımı ile uygulayabilmek için yeniden düzenlemeyi dikkate almalıdır. Bir program 
yaklaşımı edinerek çalışmak ilgili tüm sağlık sektörü birimlerinin fikir vermelerini ve kriz 
hazırlıklarına katılımlarını sağlar. Tüm bileşenler – risk azaltma, hazırlık ve müdahale 
– başarılı bir şekilde kurulmuş olduğundan; bütünsel ve ulusal bir acil durum hazırlık 
programının uyumlu, koordine ve katılımcı bir tutum ile uygulanması kendiliğinden 
multisektörel olan bu tarz programların sürdürülebilirliğini arttırır ve çok sayıda fon sağlayıcı 
ortakların bulunmasına yardımcı olabilir. 

•	 Bu amaç için Sağlık Bakanlığı, epidemiyolojik verilerin laboratuarlar, veterinerlik, tarım 
ve çevre ile ilgili kurumlar ile multisektörel paylaşımını destekleyip, Sağlık Bakanlığı 
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içerisindeki multidisipliner koordinasyonu (Hudut ve Sahilleri Genel Müdürlüğü, Anne-Çocuk 
Sağlığı, Tütün Kontrol Programı, Bulaşıcı Hastalıklar ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Müdürlüğü, vb) güçlendirmeye dönük bir politikanın geliştirilmesini düşünebilir. 

•	 Sağlık Bakanlığı, tüm sektörlerden ve birimlerden veri toplanmasını ve derlenmesini koordine 
edecek bir lider enstitü kurabilir ve hatta belki de “Türkiye’deki afetler ve acil durumların 
epidemiyolojisi” adı altında yıllık raporlar sunacak lider bir enstitü kurabilir. Bu ayrıca, acil 
durumların ve afetlerin epidemiyolojisi hakkındaki raporların en iyi şekilde hazırlanması 
konusunda DSÖ Avrupa bölgesinde bir model olarak kullanılabilir.  

•	 Yasal gereksinimlerin şu nedenlerle gözden geçirilmesi yararlı olacaktır:
−− Kimyasal, biyolojik ve radyonükleer olaylarda ilk müdahale edenlerin görevlerini ve 

sorumluluklarını belirlemek.
−− Teftişlerin etkin olmasını sağlamak için halk sağlığı laboratuar arasında bir ağ kurmak. 

•	 Sağlık Bakanlığı araştırma gündemi oluşturmada liderlik edebilir ve üniversitelerin bu 
gündemi geliştirmesi için fonları ve/veya özendiricileri çeşitli unsurları kullanabilir. Böylece, 
acil durumlara hazırlık ve müdahale uygulamaları için en iyi altyapının oluşturulması teşvik 
edilmiş ve politika-uygulama ve araştırma ürünleri arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi 
sağlanabilir. Türkiye, ulusal ve uluslararası afet müdahale konusundaki deneyimleri 
ile uluslararası afete hazırlık ve müdahale topluluklarına normların ve standartların 
oluşturulmasında yardımcı olacaktır. Sağlık Bakanlığı; üniversiteler, araştırma enstitüleri, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütülen projeleri finanse etmek 
amacı ile Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı’nı 
başlatmış olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’a fon başvurularında 
bulunabilir. Fon sağlanırken, afet risklerini azaltmaya yönelik bu projeler ilgiyi üzerlerine 
çekip, tercih ediliyorlar. 

•	 Sağlık Bakanlığı yabancı yardım ekipleri ilgili politikaları ve düzenlemeleri hazırlayarak 
Türkiye’de oluşabilecek krizlere uluslararası insani yardımların yönetimini sağlayabilir.

2. Sağlık işgücü

Sağlık acil durum yönetimi için insan kaynakları

Kilit unsur: 2.1 Sağlık sektörü acil durum yönetimi için insan kaynakları

Temel özellikler: 15. İnsan kaynağı geliştirme

16. Eğitim ve öğretim

Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılına kadar uzanan bir insan kaynağı planı ve iletişim bağlantıları 
ile uzmanlık alanlarını içeren bir veritabanı bulunmaktadır. Personel ve gönüllülerle ilgili 
multisektörel veritabanı da mevcuttur. Personel, bilgi, yeterlilik ve becerileri itibarıyla tanımlanmış 
olup, bilgilendirmelere ve tatbikatlara katılmaktadır. Gezici ekipler standart hale getirilmiş iş 
tanımlarına ve ekipmanlara sahiptir. 

Eğitimler AFAD ve Sağlık Bakanlığı, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi), UMKE, çeşitli 
üniversiteler, AKUT, MAG, sivil savunma, itfaiye, Türk Kızılay Derneği vb. gibi çeşitli kurum ve 
örgütler tarafından sağlanmaktadır. 
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Her profesyonel uzmanlık alanı için bir günlük kısa derslerden lisansüstü programlara kadar 
çeşitli kurslar ve programlar mevcuttur. Konu başlıkları arasında acil tıp, acil durum yönetimi, 
ekipman kullanım ve bakımı, arama-kurtarma, yapısal ve yapısal olmayan tehlikeleri hafifletme 
değerlendirmesi, ilk yardım, hastane yönetimi, temel afet farkındalığı ve hastane acil duruma 
hazırlık planlaması bulunmaktadır. Türkiye’de acil durum yönetimi için üç farklı lisansüstü 
(master derecesi) program bulunmaktadır; afet yönetimi ile ilgili üniversiteler bünyesinde çeşitli 
programlar mevcuttur. Müfredatların içeriği Sağlık Bakanlığı Bilimsel Komisyonu tarafından 
standartlaştırılmış ve akredite edilmiş olmakla birlikte, eğitimin sunumunda uyumluluk 
sağlanmamıştır. Doktorlar, hemşireler, tıbbi teknisyenler, yöneticiler, siviller, itfaiyeciler, toplum 
gönüllüleri ve özel şirket personelleri eğitim görmektedir. 

81 ilin tümünde ulusal medikal kurtarma ekipleri kurulmuş ve 2004 yılından bu yana 4.440 
personel eğitilmiştir. İstanbul’da 2000 yılından bu yana sivillere (26.000), ilk müdahale 
gönüllülerine (12.000), hastane personellerine (900) yönelik olarak çeşitli kurslar verilmiş, iki 
milyonu aşkın nüfus (okullar aracılığıyla da) risk önlemleri konusunda eğitilmiştir. Her hastanede 
bir doktor ve dört hemşire veya tıbbi teknisyenden oluşan bir ekip kriz halinde ilk müdahale 
gönüllüsü olarak hareket etmek üzere özel olarak eğitilmiştir. Sağlık Bakanlığı, bu ekiplerden 
ülke genelinde her 100 hastane yatağı başına bir adet düşecek şekilde kurmayı planlamakta 
olup, Ankara’da hâlihazırda 650 sağlık çalışanı ilk müdahale eğitimi almıştır. 

Değerlendirme ziyareti sırasında, Türkiye’de yeterli sayıda gönüllü bulunduğundan, ciddi bir acil 
durumda uluslararası personel entegrasyonuna gerek olmadığı belirtilmiştir. STK’lar Örneğin 
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Sağlık Bakanlığının kuruluşlarında çalışan personel 
arasından gönüllü katılım esasına göre teşkil edilmiştir. UMKE ekipleri afet müdahale konusunda 
teori ve uygulama eğitimi almaktadırlar. Kriz durumlarında katılımları gönüllülüğe dayalı olsa da 
görevlendirilmeleri için çalıştıkları sağlık kuruluşlarından izin almaları gereklidir. Bu personelin 
çalıştıkları kurumlar büyük afetlerde ve acil durumlarda her türlü kolaylığı göstermektedirler. 
Türkiye’de farklı gönüllü kuruluşlar vardır. AKUT, MAG, Türk Kızılayı gibi. Bunların dışında kamu 
personeli olup da (Sağlık Bakanlığı personeli) acil ve afetlerde müdahaleye gönüllü UMKE 
ekipleri de mevcuttur. 

Şu anda, uluslararası tıbbi destek için şu anda 40 tıbbi gönüllü (SB ve hastanelerine bağlı 
personel) Pakistan ve Sudan’da görev yapmaktadır. Bu tıbbi destek hizmetleri Sağlık Bakanlığı 
tarafından organize edilmekte ve AFAD tarafından koordine edilmektedir.

Sağlık işgücü ile ilgili öneriler 
•	 Sağlık Bakanlığı sağlık krizlerine hazırlık ve müdahale alanında sağlıkla ilgili belirli görevlerin 

yerine getirilmesi için gerekli olan becerilerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir ihtiyaç 
analizi yürütmeyi düşünebilir. Bu becerilerde eğitim ve takviye yoluyla doldurulabilecek açıklar 
da belirlenmelidir Ulusal yeterlilikler tanımlanmalı ve görev tanımları gözden geçirilip afet 
yönetiminde kariyer gelişimi tanımlanmalıdır. 

•	 Mevcut eğitim müfredatı ve materyaller gözden geçirilmelidir; gelecekteki tüm materyallerde 
uyumlaştırma yapılmalı ve ortak bir terminoloji kullanılmalıdır. 

•	 Sağlık sektörünün Ani Sağlık İhtiyaçları Değerlendirmesi yapabilmek için ihtiyaç duyduğu 
uzmanlaşmış ve eğitilmiş ek kapasitenin geliştirilmesi düşünülebilir. Bu tüm zarar gören 
ve etkilenen topluluklara verimli, etkili tıbbi bakım ve halk sağlığı hizmetleri sunulması 
yönündeki ilk eylem planlarının iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ani Sağlık İhtiyaçları 
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Değerlendirmesi ayrıca eldeki kaynakların mevcut sağlık ihtiyaçları uyarınca yeterli oranda 
seferber edilmesi için duyulan diğer ihtiyaçların tahmin edilmesini de kapsar. 

•	 Birçok paydaş dâhilinde kapasitelerin güçlendirilmesi sürecine yardımcı olmak üzere, 
Türkiye’nin geniş eğitim fakültesi tabanı bir Ulusal Acil Durum Eğitim Merkezi/Akademisi 
ile birleştirilebilir. Önerilen bu mükemmeliyet merkezi, bölge ülkelerinde ekipman ve 
prosedürlerin standart hale getirilmesi ile Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) ve Arama-
Kurtarmanın (A&K’nın) gelişimini ve uyumlaştırılmasını destekleyebilir ve böylece de 
Güneydoğu Avrupa’da kriz yönetiminde bölgesel işbirliği ve dayanışmayı destekleyebilir.

•	 Sağlık Bakanlığı bölgesel personelin uluslararası eğitime katılmasına yönelik fırsatları 
destekleyebilir.

3. Tıbbi ürünler, aşılar ve teknoloji

Kilit unsur: 3.1 Acil durum müdahale operasyonları için tıbbi tedarik malze-
meleri ve ekipmanlar

Temel özellikler: 17. Hastane öncesi, hastane, geçici sağlık tesisleri ve kamu 
sağlığı için tıbbi ekipman ve tedarik malzemeleri

18. Farmasötik hizmetler

AFAD ulusal risk analizlerini yürütmekten ve elde ettiği sonuçlara göre ulusal ve alt ulusal 
düzeylerde temel tedarik malzemeleri içeren stratejik rezervlerin organizasyonundan sorumludur. 

Sağlık Bakanlığı farmasötiklerin, tıbbi ve laboratuar tedarik malzemelerinin hastanelere düzenli 
olarak temin edilmesinden sorumlu olup, bu malzemelerin acil durumda ulusal ve bölgesel 
düzeylerdeki sağlık tesislerine tekrar gönderilmesi mümkündür. Sağlık Bakanlığı’nın her ilde bir 
haftalık yedek stoku ve acil durum stoku içeren ulusal ve bölgesel depoları mevcuttur. Tedarik 
malzemelerinin miktarı ülkenin yıllık ihtiyaçlarını yansıtan verilere göre belirlenmektedir; hastane 
ürünleri ve tedarik malzemeleri yıllık olarak temin edilir ve haftalık olarak dağıtılır. 

İl sağlık müdürlükleri acil durumda ihtiyaç duyulacak stokları tedarik etmek için özel 
kaynaklardan gelen fonları kullanmaktadır. Ancak, yeterli miktarda stok mevcut bulunduğundan 
buna genellikle gerek olmadığı belirtilmektedir. 

Hastanelere, gıda, su ve yakıttan oluşan üç günlük bir tedarik malzemesi rezervi bulundurmaları 
talimatı verilmiştir. Stoklarda antibiyotikler, kimyasal panzehirler, antitoksinler, yaşam destek 
ilaçları, intravenöz uygulamalara ve hava yolunu açık tutmaya yönelik ekipmanlar ve tıbbi/
cerrahi kalemler bulunmaktadır. Antiviral ilaçlar, tıbbi personel için kişisel koruyucu ekipman, 
aşılar ve laboratuar teşhis ekipmanları gibi grip salgını tedarik malzemeleri ve ekipmanları da 
eşit miktarda stoklanmaktadır. Farmasötikler, tıbbi, laboratuar ve ekipman stokları periyodik 
olarak test edilmekte ve gerektiğinde yenisiyle değiştirilmekte ve/veya imha edilmektedir. Her 
hastanedeki stok düzeyini gösteren bir merkezi stok kontrol sistemi mevcuttur. Aşıların kriz 
bölgesine hava yoluyla veya klimalı TIR’larla nakli için prosedürler bulunmaktadır. Lojistikle 
ilgilenen bir personel ve stok kalemlerinin idaresi ve izlenmesi (son kullanma tarihi, stoktaki 
kalem türleri vb. gibi ayrıntılar dâhil) için bilgisayarlı bir sistem bulunmaktadır. Ulusal düzeydeki 
bir acil durumda, Sağlık Bakanlığı’na ait tam donanımlı ve personelli sahra hastaneleri altı 
saat içinde gerekli noktalara kurulabilir. Sahra hastaneleri çeşitli illerde ve ulusal düzeyde 
konuşlandırılmıştır. Türk Ordusu ve bazı üniversite hastaneleri de bu kabiliyete sahiptir.



35

Uluslararası paydaşların sağlayacağı ilaçları, personeli, sahra hastanelerini ve diğer hizmetleri 
(bağışları) talep, kabul ve reddetme prosedürleri mevcuttur ve AFAD’ın yetkisi altındadır.

Kilit unsur: 3.1 Acil durum müdahale operasyonları için tıbbi tedarik malze-
meleri ve ekipmanlar

Temel özellikler: 19. Laboratuar hizmetleri

20. Kan hizmetleri

Önemli laboratuar hizmetleri ve tam kan sayımı, kimyasal profil, elektrolitler, kan gazı analizi 
ile kan kültürü ve balgam muayenesi gibi temel laboratuar testleri – acil durumlarda da– il veya 
ulusal laboratuarlar tarafından temin edilmektedir. Bununla birlikte, il merkezi laboratuarları 
(örneğin Erzurum’daki) gezici klinik laboratuara (rutin biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji vb. 
için BGD-2plus) sahiptir ancak örneğin Erzurum’da kimyasal, biyolojik ve radyonükleer (KBRN) 
laboratuar olmadığı için bu tip taramalar Ankara’ya gönderilmektedir. Yeterli emniyet stoku 
mevcuttur ve periyodik testler, rotasyon ve imha için prosedürler bulunmaktadır. Afet halinde afet 
yerlerinde laboratuar kurulması öngörülmemektedir.

Değerlendirme ekibince ziyaret edilen laboratuarlar (Erzurum’daki il merkez laboratuarı 
ve bölge hıfzıssıhha referans laboratuarı) simülasyon tatbikatlarına kendilerinden 
istendiğinde katılmaktadır. Ancak, acil bir durumda veya bir afet halindeki rollerini net olarak 
açıklayamamaktadırlar. 

Uluslararası referans laboratuarlarında sınır ötesi nakil dâhil olmak üzere, numunelerin hızla 
paylaşılması için prosedürler mevcuttur. Toplama ve sevkiyatta uluslararası standartlara 
uyulmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı’nı Türkiye’deki kan hizmetlerini sağlamakta yetkilendirmiştir. 
Önemli tedarik malzemelerinin ve ekipmanların yanı sıra yeterli miktarlarda kan stokunun da 
bulunduğu ve kan bağışlarının kaydedildiği bildirilmiştir. Kanın etkilenen bölgelere nakliyesi için 
soğuk zincir temin edilmiştir. Türk Kızılayı acil durumda kapasitesini artırma imkânına sahip olup, 
gönüllüleri de acil durumlarda kullanılabilmektedir.
 
Tıbbi ürünler, aşılar ve teknoloji ile ilgili öneriler 
•	 Türkiye’nin müdahale sisteminin en önemli güçlerinden biri kesinlikle son derece gelişmiş 

tıbbi ekipmanların sağlanması ve acil durumların her düzeyde planlanmış olmasıdır. Bununla 
birlikte, Sağlık Bakanlığı acil durumlarda laboratuarların oynayacağı rolü ve ADYS ve izleme 
sistemleri arasındaki bilgi paylaşım mekanizmaları daha net hale getirebilir.  

•	 Sağlık Bakanlığı potansiyel tehlikeler açısından standartlaştırılmış depolama için bir 
kılavuzluk sistemi oluşturmayı düşünebilir zira ziyaret edilen bazı depolarda sele dayanıklı 
zemin kaplamaları, depreme dayanıklı raflar, çift giriş ve zemin seviyesinde elektrik kablosu 
tesisatı gibi güvenlik önlemlerinin eksik olduğu gözlemlenmiştir.
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4. Sağlık Bilgileri
 

Kilit unsur: 4.1 Risk azaltma ve acil durum hazırlık programları için bilgi 
yönetimi sistemleri

Temel özellikler: 21. Risk değerlendirme ve hazırlık programı bilgi sistemi 

Risk değerlendirmeleri AFAD tarafından koordine edilmekte ve iller ve belediyeler düzeyinde 
yürütülmektedir; depremlerin yanı sıra sıcak dalgası, sel ve fırtınalar gibi bazı hidro-meteorolojik 
olaylar için de bir ulusal risk profili bulunmaktadır ancak acil durumlar ve afetler için ülke profili 
henüz tamamlanmamıştır zira teknolojik tehlike haritaları eksiktir ve tehlike haritaları da zarar 
görebilirlik haritaları ile bütünleştirilmemiştir. 

Depreme özel zarar görebilirlik haritaları bina, alan ve altyapı ile kurban sayısına göre 
tahminler içermektedir. Risk haritaları düzenli olarak güncellenmekte ve müdahale birimleri ile 
paylaşılmaktadır. İtfaiye, farklı bakanlıklar ve İstanbul Üniversitesi gibi akademik kurumlarda 
bulunan yangın tehlikesi haritaları, ortaya değişken ayrıntı düzeyine sahip risk haritaları 
çıkarmaktadır. İstanbul’daki Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ülke 
genelindeki deprem aktivitelerini sürekli ve gerçek zamanlı olarak izlemektedir ve bu kurum 
AFAD’a, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Genel Kurmay Merkezi’ne, SAKOM’a ve İstanbul Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü’ne doğrudan bağlıdır. İstanbul’da seller ve tsunami’ler için mikrobölgesel 
haritalar mevcuttur. 
 

Kilit unsur: 4.1 Risk azaltma ve acil durum hazırlık programları için bilgi 
yönetimi sistemleri

Temel özellikler: 22. Ulusal sağlık bilgi sistemi

23. Ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımı

24. İzleme sistemleri

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (RSHMB), Türkiye’deki Halk Sağlığının 
korunması için üretim, kontrol ve teşhis ile ilgili temel laboratuar hizmetlerini yürütmek üzere 
kurulmuş ve bünyesinde Ulusal Referans Laboratuarları bulunan Teknik bir kurumdur. Merkezi 
Ankara’da olup doğrudan merkeze bağlı yedi bölgesel laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca İl 
Sağlık Müdürlüklerindeki epidemiyoloji ünitelerine bağlı toplam 114 halk sağlığı laboratuarı 
bulunmaktadır. İlçeden ile doğru bilgi akışları ile bu laboratuar epidemiyolojik durum konusunda 
kendi dikey raporlama sistemine sahip olup, yalnızca toplam veriler ulusal düzeye ulaşmaktadır; 
belediye ve il laboratuarlarından gönderilen verilerin kalitesi büyük ölçüde değişkenlik 
göstermektedir. Sistem daha ziyade bulaşıcı hastalıklara ve zehirlenmelere odaklanmaktadır, 
öyle ki beslenme sorunları ve bulaşıcı olmayan hastalıklar sistematik olarak dikkate 
alınmamaktadır (ancak bunlar ülke içindeki kilit meselelerdir ve afet halinde daha da önemli hale 
gelebilir). Bir bölgede veya sınırlı bir çevrede bulaşıcı hastalıkların beklenenden fazla bir biçimde 
ortaya çıkması durumunda çoğu kez merkez devreye girmekte il ve bölge kapasitesi yeterince 
kullanılmamaktadır. Ancak salgın durumlarında Merkez zaman zaman iş yükünü bölgelerle 
paylaşmaktadır (domuz gribi tanısında Samsun, Adana, İzmir ve İstanbul Bölge Laboratuarları 
aktif olarak rol almışlardır, 2009–2010). İller düzeyinde, bildirilmesi zorunlu 51 hastalık haricinde 
aktif izleme yapılmamaktadır. Tüm trafik kazaları ve hastanede tedavi gören hastalarla ilgili 
veriler mevcut ise de bunlar düzenli sağlık veya epidemiyoloji raporları için kullanılmamaktadır. 
Özel sağlık kuruluşları yalnızca bu 51 bildirilmesi zorunlu hastalıkla ilgili verileri paylaşmaktadır. 
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112 sistemi, gelişmiş birçok-katmanlı iletişim sistemi aracılığıyla acil durumların zamanında 
bildirilmesine olanak tanımaktadır.  

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Erken Uyarı ve Müdahale Sistemi’ (EUMS) ve 
Gıda ve Beslenme için Erken Uyarı Sistemi’nin de laboratuar hizmetlerini yürütmektedir. Birçok 
yeni veya yeniden ortaya çıkan hastalık için tanı kapasitesi geliştirilmiştir (Hantavirus, West-Nile 
virüs, Deng, Sand-fly gibi). Sistemin iletişim noktası Temel sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığıdır. Ancak, ortaya çıkan riskler, Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, AB Üyesi Ülkeler, 
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (AHÖKM)’nin yanı sıra, DSÖ 
Ulusal UST Odak Noktası ile hızlı ve etkili bir şekilde paylaşılmaktır. UST Odak Noktası, Temel 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığıdır.

UST gereksinimleri bulaşıcı hastalıklarla bağlantılı olarak büyük ölçüde karşılanmakta, ancak 
UST çerçevesindeki diğer halk sağlığı tehditlerini tam olarak kapsamaktadır. Diğer ülkelerde 
de olduğu gibi, Türkiye’de bildirilen enfeksiyonların toplam sayısı gerçek hastalık yükünü temsil 
edebilecek sayının altındadır ve vaka tanımları değişkendir. Bildirilmesi zorunlu hastalıkların 
listesi, bunlarla bağlantılı standart vaka tanımları ve anında ve standart bildirim sistemleri 
güncellenmiştir. Ankara’da işlevini yerine getiren erken uyarı ve yanıt ağı (EWARN) mevcuttur 
ancak şu anda yalnızca bulaşıcı hastalıkları kapsamakta ve UST (2005) çerçevesindeki tüm 
halk sağlığı tehlikelerini kapsamamaktadır. Henüz laboratuarların KBRN ile ilgili görevleri ve 
sorumluluklarını tanımlayan bir yasa yoktur. 

UST’ye (2005) taraf bütün devletlerin gemi hijyen ve temizlik belgesi vermeye yetkili bütün 
limanlarının listesinin DSÖ’ye bildirmeleri gereklidir. Türkiye 45 yetkili limana sahiptir. Bu yetkili 
limanlarla ilgili liste ve diğer gerekli bilgiler DSÖ’ye gönderilmiştir; DSÖ bu bilgileri UST (2005) 
gereklilikleri uyarınca yayınlamaktadır3 (22).

Gıda güvenliği tarım müdürlüklerinin sorumluluğu altındadır. Rutin çalışmada, il laboratuarları 
su kalitesini referans olarak kontrol etmekten sorumludur ancak örnek toplama sürecinde rol 
almaz. Bu işlem sağlık müdürlüklerinin çevre departmanları tarafından yapılır. Erzurum’da 
düzenlenen Universiade 20114 Kış Oyunları sürecinde bölgesel hıfzıssıhha referans laboratuarı 
bu sorumluluğu devralmıştır. Tarım Bakanlığı yakın geçmişte Kuş Gribi salgını patlak verdiğinde 
Sağlık Bakanlığı ile geçici bir koordinasyona girmiş ancak o tarihten bu yana bu işbirliği 
sürdürülmemiştir. Bakanlıklar arasında -henüz- veri akışı yoktur ancak bu durum laboratuar 
ağları ile ilgili yeni proje kapsamında ele alınacaktır. 

Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı hastalıklar (Grip Salgını, Sıtma ve Tüberküloz) ve Hudut ve 
Sahiller Genel Müdürlüğü ile ilgili çeşitli birim ve departmanları vardır ancak genel olarak sağlık 
verilerini toplayan bir kurumu yoktur. İllerdeki laboratuarlar ve epidemiyolojik birimler, Hudut 
ve Sahiller Genel Müdürlüğü ve 112 sistemi ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 
gibi diğer önemli sağlık verilerini toplayan kurumlar arasında veri paylaşımı için resmileştirilmiş 
bir mekanizma yoktur. Bununla birlikte bir halk sağlığı laboratuarları arası ağ oluşturulması 
için çalışmalar sürmektedir. Bu çalışmalarda, halk sağlığı laboratuar ağı ilçe, il, bölgesel ve 
ulusal düzeyde RSHMB bazında tanımlanmakta olup, bu ağın tüm ulusal sağlık verilerin 
merkezileştirilmesi önerilmektedir. 

Bir çevre bilgi sistemi ve seller ve kuraklık için bir erken uyarı sistemi hâlihazırda 
geliştirilmektedir. Bunun için hidro-meteorolojik ve çevresel bilgileri toplayan ve saklayan 

3 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.who.int/ihr/ports_airports/portslanding/en/index.html.
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.universiadeerzurum.org/english
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farklı görev alanlarına sahip farklı kurumlar arasında daha fazla koordinasyon sağlanması 
gerekmektedir. SAKOM ile bağlantılarının en baştan kurulması gerekmektedir. 

Kilit unsur: 4.2 Acil durum müdahale ve toparlanma konusunda bilgi 
iyileştirme sistemleri

Temel özellikler: 25. Hızlı sağlık ihtiyaçları değerlendirmesi

26. Multisektörel hızlı başlangıç değerlendirmesi

27. Acil durum raporlama sistemi

  
Hızlı sağlık ihtiyaçları değerlendirmesi belirli bir prosedüre dayanmadan yapılmaktadır. Kriz 
durumunda, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ait personel sorunlu bölgeye gönderilmektedir. 
Afetler sırasında, örneğin aşağıdaki hususlarda yol gösterici olabilecek verilerin toplanması için 
özel bir sistem yoktur:

•	 Farklı türde afetlerde ne tür veriler, nasıl ve ne zaman toplanır;
•	 Neyin ve nasıl raporlanacağı (doldurulması gereken belirli formlar);
•	 Kaynağın güvenilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlayacak bilgiler nasıl koordine edilir.

Epidemiyolojik kurumlar hızlı sağlık ihtiyaçları değerlendirmesine resmen dâhil edilmemiş ancak 
istendiğinde katılmaktadır.

Multisektörel hızlı ihtiyaç değerlendirmeleri, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ilgili en alt 
idari düzeyden itibaren koordine edilmektedir. Tüm sağlık sektörü görevlendirilmektedir.

Kilit unsur: 4.3 Risk iletişimi

Temel özellikler: 28. Kamuoyu ve medya için risk iletişimi stratejileri

29. Acil durum operasyonlarında yer alan personele risklerin 
iletilmesi için stratejiler

Önceden tanımlanmış koordinasyon mekanizmaları, dağıtım prosedürleri, eğitilmiş sözcü ve 
telekomünikasyon ekipmanları gibi risk iletişimi stratejisi bileşenleri mevcuttur:
Sağlık Bakanlığı valilikler düzeyindeki sağlık departmanlarına halka bilgi sağlaması için yol 
göstermektedir. İzin ve dağıtımdan yerel idareler sorumlu olup, görevlendirilen eğitimli bir sözcü 
halkı bilgilendirmektedir. 

Sağlık Bakanlığı’nda, sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi edinmek ve şikâyetler veya sorunlar için 
kamuoyuna yönelik bir acil hat mevcuttur. (184). 

İstanbul’da medya ilişkileri için 25 kişilik bir ekip, acil durumlar haricindeki zamanlarda her gün 
iki saat boyunca acil durumlarla ilgili bilinçlendirme programları yapan özel bir radyo kanalı 
bulunmakta olup bu kanal acil durumda gerektiğinde 7/24 yayın yapabilmektedir. Gezici radyo 
istasyonları da göreve hazırdır.

Azınlık gruplara yönelik hedefli bilgiler, grup lideri gibi topluluk üyeleri aracılığıyla 
yaygınlaştırılmakta, Kürtçe konuşulan bölgelerde ise halk sağlığıyla ilgili bilgiler Kürtçe dilinde 
yayın yapan resmi bir TV kanalı ile verilmektedir.
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Müdahale ekipleri telsiz iletişimi, farklı kültürel unsurları gözetme, güvenlik ve karayolu trafik 
kazalarında, kriminal olaylarda veya açık çatışmalarda nasıl davranılması gerektiği konusunda 
eğitilmektedir. Müdahale ekipleri, valiliğe bağlı acil kriz yönetim merkezinin koordinasyonu 
aracılığıyla, acil durumdan kaynaklanan potansiyel riskler veya güvenlik tehditleri hakkında 
bilgilendirilmektedir. Son derece gelişmiş haberleşme donanımı, paydaşların sürekli olarak 
birlikte-çalışmalarını ve merkez ile ekipler arasında ve ekiplerin kendi aralarında doğrudan 
haberleşmeyi mümkün kılmaktadır.
 
Sağlık bilgi sistemleri ile ilgili öneriler 
•	 Sağlık Bakanlığı’na, ulusal ve uluslararası sorumluluğunun bir parçası olarak, kriz halinde 

hızlı bilgi alışverişinin kolaylaştırılması için her düzeyde sürveyans/veri analiz süreçlerini 
ve resmi geri bildirim mekanizmalarını güçlendirmesi önemle tavsiye edilmektedir. Buna, 
laboratuar ve diğer sektörler dâhilinde ve bunlar arasındaki planlama ve koordinasyonun 
daha iyi hale getirilmesi de dâhildir.

•	 Sağlık Bakanlığı’na, acil durum sağlık bilgileri sisteminin genel sağlık bilgileri sistemine 
entegre edilmesi; paydaşlar genelinde tek tip bilgi yönetimi koordinasyonu sağlanması için 
standart çalışma prosedürleri geliştirilmesi ve Sağlık Bakanlığı’na ve gerektiğinde diğer 
paydaşlara rapor oluşturmak için standart yöntem ve şablonlar oluşturulması için yol gösterici 
olması önerilebilir.

•	 Sağlık Bakanlığı acil durum sağlık bilgi sisteminde epidemiyolojik raporlama (mortalite, 
morbidite) kapasitesini güçlendirmeli ve özel sağlık hizmetleri sağlayıcılarını da bu doğrultuda 
rapor vermeye teşvik etmelidir.

•	 SAKOM kapasitesinin hızlı sağlık değerlendirmeleri yapabilecek şekilde geliştirilmesi teşvik 
edilmelidir. Bu bağlamda aşağıdaki adımların atılması gereklidir:
−− Hızlı sağlık ihtiyaçları değerlendirme politikası, uygulama kılavuzları ve denetim 

prosedürlerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi
−− Hızlı sağlık ihtiyaçları değerlendirmesi ekiplerinin sistematik olarak eğitilmesi
−− Hasar ve sağlık ihtiyaçları değerlendirmeleri için bilgi işlemleri ve şablonlarının 

oluşturulması 
−− Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’nın hızlı sağlık ihtiyaçları değerlendirmesi 

için ulusal bir ekip oluşturulmasına aktif katılımı (arka plan bilgileri sağlamak, yeni kilit 
veriler toplamak vb. açısından)

−− Uluslararası entegre hasar değerlendirme ekiplerinin ulusal değerlendirme ekiplerine 
destek olmasının sağlanması.

5. Sağlık finansmanı
Kilit unsur: 5.1 Sağlık acil durum yönetimi için ulusal ve bölgesel finans-

man stratejileri

Temel özellikler: 30. Acil duruma hazırlık ve acil durum yönetimi için multisek-
törel finansman mekanizmaları

31. Sağlık sektörü finansman mekanizmaları 

Türkiye’de Devlet, bir deprem sonrasında hasar gören binaların yeniden yapılandırılması 
için gereken maliyeti karşılamakla yasal olarak yükümlüdür (Afet Kanunu, No. 7269). Ancak 
Devlet afet risklerini azaltma faaliyetlerine fon sağlamak açısından benzer bir yasal yükümlülük 
taşımamaktadır. Ulusal fonlar AFAD’a bir yıllık plana ve önceki yıllardaki değerlendirmelere göre 
tahsis edilmektedir. İller kendilerine düşen meblağları ulusal bütçeden toptan almakta ve iller 
idaresi konseyi bunları yıllık planlara göre farklı departman ve işlevlere ayırmaktadır.
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Ulusal ve uluslararası yardım faaliyetlerinin finansmanı doğrudan merkezi hükümetten 
gelmektedir. 

Binaların çok büyük bir kısmının tahrip olduğu 1999’daki iki büyük depremden sonra Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ulus genelinde bir zorunlu sigorta uygulatmaya karar vermiştir. Belediye 
sınırları içinde yer alan tüm kayıtlı meskûn konutların zorunlu deprem sigortası kapsamında 
olması şarttır. Ancak bu sigortanın, güçlendirilme benzeri risk azaltma hususlarını kapsamaması 
gibi sınırlılıkları vardır ve daha da önemlisi bu sigorta, aralarında birçok sağlık tesisinin de 
bulunduğu devlet binalarını da kapsamamaktadır. Keza zorunlu deprem sigortası depremlerle 
sınırlı olup, sel, toprak kayması veya çığ gibi diğer afetleri kapsamamaktadır. 1999 depremleri 
sonrasında GSYH’nin yaklaşık % 1,5’i kalıcı konutların yeniden inşasına ve hasar gören 
binaların tamir ve rehabilitasyonuna yatırılmıştır.

Her ne kadar Sağlık Bakanlığı’nın risk azaltma ve krize hazırlık programı için belirlenmiş bir 
bütçesi yoksa da, her yıl bu amaçla eğitim, planlama, simülasyon tatbikatları vb. için duruma 
özel fonlar tahsis edilmektedir. Ayrıca diğer bütçelerden ve fonlar buraya yönlendirilebilmektedir. 
Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın afetlere ilişkin tüm bütçesi kendi kaynaklarından 
karşılanmaktadır.

Acil durum finansman mekanizmaları ulusal ve bölgesel düzeylerde iyi tanımlanmış olup, 
SAKOM birkaç saat içinde DEMP’den acil durum müdahale fonu alabilir.
Aşağıdaki risk azaltma ve krize hazırlık unsurları için ayrıca bir bütçe bulunmamaktadır: kritik 
sağlık tesislerinin yapısal zarar görebilirlik riskinin azaltılması göz önünde bulundurularak 
değerlendirilmesi; kritik sağlık tesisleri için sigorta; araştırma; izleme ve değerlendirme. Ancak, 
personel gelişimi giderleri Sağlık Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı yapısal ve yapısal olmayan zarar görebilirlikleri azaltmak için Bayındırlık 
Bakanlığı ile işbirliğinde olup, değerlendirmelerle belirlenen depreme dayanıksız sağlık 
tesislerini değerlendirmek veya yeniden inşa etmek için kendi bütçesini kullanmaktadır. Kamu 
hastanelerine kaynak tahsisinde daha fazla özerklik verilmekle birlikte, bu hastanelerden Sağlık 
Bakanlığı’na karşı daha sıkı bir yükümlülük çerçevesinde çalışmaları beklenmektedir. Dolayısıyla 
her hastane kendi bütçesine sahiptir ve bu bütçeyi hastane yönetiminin gerekli gördüğü 
durumlarda güçlendirmeler/yenilemeler için kullanabilmektedir.

Uluslararası finansman, geçmişten beri altyapı ve konutların, acil durumu yönetimi, risk azaltma 
ve travma ile ilgili ulusal ve uluslararası eğitim programlarının iyileştirilmesini desteklemektedir. 
Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve diğerleri, 2000 yılından bu 
yana çeşitli program ve projelere 2,5 milyar Euro’dan fazla hibede bulunmuştur; örneğin: 

−− Seyhan Nehri için Sel Kontrol, Tahmin ve Uyarı Sistemi Projesi,
−− Deprem Afeti Önleme Araştırma Merkezi Projesi, 
−− Depremde Mikro-Bölgeleme dâhil İstanbul’da Afet Önleme / Hafifletme Temel Planı 

Çalışması,
−− Afet Yönetimi Eğitim Projesi,
−− Afet Araştırması Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi,
−− Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı için Deprem Araştırmalarında Kapasite İyileştirme 

Projesi.

Türkiye’de güçlü bir ekonomik büyüme görüldüğünden şimdiye kadar mali sürdürülebilirlik önemli 
bir mesele olarak değerlendirilmemiştir ancak yeni sağlık sisteminin tasarımı ve afet riskini 
azaltma programında planlanan ve sürdürülen kurumsal değişiklikler sebebiyle önümüzdeki 
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yıllarda maliyet patlaması riskinin büyük olduğu görülmektedir. Zaten son birkaç yıl içinde, sağlık 
masraflarında hızlı bir artış yaşanmıştır; 1999 senesinde GSYH’nın yüzde 2,8’i oranında olan 
birleşik kamu sağlık harcamaları, 2007 senesi itibarıyla yüzde 6,4’e yükselmiştir. 

Sağlık Finansmanı ile ilgili öneriler 
•	 Türkiye Hükümeti’nin acil duruma hazırlık alanında siyaseten son derece kararlı olduğu, 

buna bağlı olarak da bu alana ulusal bütçeden kayda değer meblağlar tahsis ettiği ve dış 
finansmanları kabul ettiği görülmüştür. Bununla birlikte, küresel ekonomi daralma evresindedir 
ve Sağlık Bakanlığı mevcut kaynaklara orta ve uzun vadede güvenemeyebilir. Dolayısıyla 
araştırma fonlarının kullandırılması için mekanizmaların temin edilmesi ve sürdürülebilirlik ve 
etkinliğin de araştırma alanları olarak kabul edilmesi önemle tavsiye edilmektedir. 

•	 Sağlık Bakanlığı’na sağlık altyapısının ulusal deprem sigortası planına dâhil edilmesini 
desteklemesi veya sağlık tesislerini alternatif bir sigorta planına eklemesi önerilmektedir. 

6. Hizmet sağlama
Kilit unsur: 6.1 Müdahale kapasitesi ve yeteneği

Temel özellikler: 32. Alt ulusal sağlık acil durum müdahale planları

İl acil durum müdahale planları, 1999’daki Marmara Depremi’nden sonra geliştirilen ulusal 
politikaya dayanmaktadır. 2003 yılından bu yana da tüm iller ulusal şablonu esas alıp yerel 
duruma uyarlanan ve zarar azaltma, müdahale ve önleme faaliyetlerini kapsayan birer plan 
geliştirmişlerdir. Bu planlar farklı düzeylerde bakım ve çeşitli acil durum prosedürleri (örn. 
doğal afetler, bölgesel ve küresel salgınlar, KBRN vb.) için belirlenmiş genel bir bölümden 
oluşmaktadır. Planın etkinleştirilmesi, komuta ve kontrolü için net tanımlanmış mekanizmalar 
bulunmakta olup, komşu iller arasında anlaşmalar dahi mevcuttur. Örneğin Erzurum ve 
İstanbul’da, illerin kendi kriz merkezleri aracılığıyla diğer illerden kaynak talep edilebilmekte veya 
kaynaklar iller arasında paylaşılabilmektedir. Örneğin, Erzurum koordinasyon merkezi kaynakları 
komşu iller arasında tahsis edebilmekte veya İstanbul’un 20 komşu il ile karşılıklı anlaşmaları 
bulunmaktadır. Olağanüstü hal ilan edildiğinde özel kaynaklar kullanılabilmektedir.

Müdahale planları yılda en az bir kez test edilmekte, onaylanmakta ve tatbik edilmektedir. 
Genellikle testler her yıl bir masa üstü bir de simülasyon tatbikatı şeklinde yapılmaktadır. 
Tatbikat ve acil durumlardan öğrenilen dersler plan revizyonuna dâhil edilmektedir. Planlar, Kriz 
Koordinasyon Merkezine üye olan paydaşlarla ve paydaşlar tarafından geliştirilmekte, gözden 
geçirilmekte ve paylaşılmaktadır. Acil Durum Müdahale Planları halka duyurulmamaktadır. 

Kilit unsur: 6.1 Müdahale kapasitesi ve yeteneği

Temel özellikler: 33. Alt ulusal sağlık sektörü müdahalesi için ek kapasite

Görüldüğü kadarıyla, Türk sağlık sektörünün ek kapasitesi iyi oluşturulmuştur: Büyük ölçekli 
olaylarda ADYS sisteminden, Sağlık Bakanlığı hastanelerinden ve özel hastanelerden tıbbi 
kurtarma ekipleri seferber edilebilmektedir; kısa sürede tam donanımlı ve personelli sahra 
hastaneleri kısa sürede konuşlandırılabilmektedir. Karadan, denizden ve havadan tahliye 
mümkündür. 

Hastane bölümleri, hangi hastaların eve gönderilmesi gerektiğinin belirlenmesi için hızla 
değerlendirmeden geçirilecektir. Ek yataklar mevcuttur ve hastanelerin üç gün yetecek kadar 
stok bulundurmaları şarttır. Farklı personellerin rolleri, sorumlulukları ve iletişim bilgileri hastane 
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hazırlık planlarında yer almaktadır. Bulaşıcı hastalıklara karşı kişisel koruyucu ekipmanlar 
hastanelerde saklanmaktadır. 

Hastaların başka ülkelere sevk edilmesi gerekli görülmemektedir; herhangi bir sınır ötesi 
işbirliğine DEMP veya Dış İşleri Bakanlığı karar vermektedir.
Sahra hastaneleri, okullar ve hastane -veya üniversite- bahçelerinde alternatif tedavi alanları 
kurulması öngörülmektedir. İstanbul genelinde 500 konteynır içine emniyet stoku (bunlar 
jeneratör, soğuk havada gerçekleşen acil durumlar için acil stok, çadırlar vb. içermektedir) 
yerleştirilmiştir. Tıbbi ekipman ve tedarik malzemeleri için depolar ülke genelinde mevcuttur ve 
STK’lar ve Türk Kızılayı ile diğer teşekküller Türkiye’nin birçok bölgesinde ek depolara sahiptir.
Halk sağlığı laboratuarlarının ek kapasitesinin yeterli olduğu (Erzurum’da ziyaret edilenlere 
bakılarak) düşünülmekte olup, rutin prosedürler ve kapasiteler acil durumları karşılamaya kâfidir. 
Tüm illerde çok kısa sürede hazır olabilecek bir ekip ve mobil laboratuar mevcuttur.

Kilit unsur: 6.1 Müdahale kapasitesi ve yeteneği

Temel özellikler: 34. Hastane öncesi tıbbi operasyonların yönetimi

Türkiye’de hastane öncesi tıbbi operasyonlar 112 sistemi aracılığıyla çok iyi örgütlenmiş ve 
koordine edilmektedir; ambulanslar bir merkezi sevk sistemi ile sevk edilmektedir; ambülâns 
hizmetlerine (112) yapılan çağrılar ücretsizdir, her 100.000 bölge sakini başına bir hat 
düşmektedir. 

Ambulanslar merkezi ve yönlendirme sistemiyle görevlendirilmektedir. Sadece İstanbul 
bölgesinde 226 kamu, 300 özel ve 25 belediye ambulansı vardır; bir olağanüstü halde 
bunların tümü Vali tarafından kullanılabilmektedir. Ambulanslar ve sevk merkezleri son derece 
gelişmiş tıbbi ve iletişim ekipmanları ve ekipman ve emniyet stoklarının bakımı için olanaklarla 
donatılmıştır. Personel iyi eğitimli ve tatbikatlı olup, ADYS (112 KKM) sistemi öncülüğünde 
düzenli olarak eğitimler ve tatbikatlar yapılmaktadır. Hastalar, hangi hastaneye gönderilmeleri 
gerektiğinin belirlenmesi için müşterek tıbbi komuta merkezinden bir kıdemli hareket memuru ve 
bir doktor tarafından sınıflandırılmaktadır.

Resim 2: ADYS taşıma araçlarından örnekler, Türkiye 

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı
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Türkiye’de hastane öncesi sağlık hizmetlerinde, Hava ambulans hizmetleri Ekim 2008 sonu tarihi 
itibari ile faaliyete geçmiştir. Bu hizmet 15 ilde, 17 Ambulans helikopter ve Ankara’da konuşlanan 
2 uçak ambulans ile yapılmaktadır. Ambulans helikopterler gündoğumu-günbatımı arasında, 
ambulans uçaklar ise 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. Kısa süre sonra 3 ambulans 
uçak daha hizmete girecektir. Ambulans uçaklar yurtdışında bulunan vatandaşlarımız ile 
ülkemizde bulunan yabancı ülke vatandaşlarına da hizmet vermektedir. Yoğun bakım şartlarında 
hasta nakli sağlayan tıbbi cihaz ve donanıma sahip hava ambulans araçları ile 17.01.2011 tarihi 
itibari ile 7.980 hasta/yaralı ile 102 organ nakli vakası taşınmıştır. Toplam uçuş süresi 16.595 
saat olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde hava ambulans hizmetlerinin hepsi ücretsiz olarak 
sunulmakta olup, sosyal güvencesine bakılmaksızın yerli yabancı tüm hasta ve yaralılar bu 
hizmetlerden herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilmektedir. 

Arama-Kurtarma (A-K) sistemi valiliğe bağlı sivil savunma, itfaiye ve polis departmanlarından 
tam zamanlı multisektörel profesyonellerin yanı sıra, acil durumlarda kendi sağlık müdürlüklerinin 
yetkisi dâhilinde ek sorumluluklar almaya gönüllü olan sağlık çalışanlarından oluşan ekiplere 
de sahiptir. Sivil savunma departmanı (Örneğin İstanbul’da) eğitimli doktorlar, A-K için K9 
ekipleri, siviller ve örgütlerden oluşan gezici zararlı maddelerden arındırma birimlerine sahiptir. 
Eğitimler, kişisel korunma ve ekipman kullanımı ile uygulamalı araştırma ve kurtarma derslerini 
kapsamaktadır. Kurtarma personeli için psiko-sosyal destek sağlanmamaktadır ancak bu husus 
önemsenmektedir.

Her ilde en az bir adet, beşer sağlık personelinden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 
(UMKE) bulunmaktadır. Eğitimler; afet epidemiyolojisi, iletişim, su altı (scuba-diving) kurtarma 
ve KBRN olaylarına müdahaleyi kapsamaktadır. UMKE ekipleri kimyasal, biyolojik ve 
radyonükleer bağlantılı olaylara müdahale edebilmelerine olanak tanıyan koruyucu ekipmanlarla 
teçhiz edilmiştir. Henüz 7269 sayılı Afet Kanunu’nda KBRN planlaması için yasal bir zemin 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu alanda ilk müdahalecilerin görevleri ve sorumlulukları açıkça 
tarif edilmemiştir. 

Resim 3: Sağlık Bakanlığı hava ambulans hizmetleri

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı



44

Epidemiyolojik verileri ve hastane öncesi hizmetleri toplamak ve analiz etmekten sorumlu 
kurumlar, özellikle de ADYS, kendi sağlık müdürlükleri ve komuta kontrol merkezleri üzerinden 
bağlantılandırılmıştır. ADYS ve komuta kontrol merkezleri arasında şüpheli olayların bildirimi için 
bir prosedür mevcut değildir ve ADYS’nin olağandışı hastalıkları bildirmek açısından belirlenmiş 
bir rolü yoktur.

Kilit unsur: 6.1 Müdahale kapasitesi ve yeteneği

Temel özellikler: 35. Kitlesel ölüm ve kayıpların yönetimi kapasitesi 

Kitlesel ölümlerle ve kayıplarla ilgili durumların yönetilmesine dair kapasitenin yeterli olduğu 
düşünülmektedir. Ceset çıkarma, saklama, muhafaza ve kimlik belirleme (görsel teşhis dâhil) 
sürecinin ve teşhis alanlarının mevcut olduğunu belirtilmiştir.

Kilit unsur: 6.2 Acil Durum Tıbbi Hizmetleri Sistemi ve kitlesel ölü ve yaralı 
yönetimi

Temel özellikler: 36. Kitlesel ölü ve yaralı yönetimi kapasitesi

Kitlesel ölüm ve yaralanmalara neden olabilecek olayların sağlık etkilerine müdahale kapasite 
ve kabiliyeti hayli gelişmiş ise de (neyse ki) son yıllarda test edilmemiştir. Tüm krizlerde stratejik 
planlama AFAD’ın sorumluluğundadır; AFAD sistemi harekete geçirebilir, müdahale ekipleri ve 
depolar aracılığı ile ekipman ve tedarik malzemesi (ilaçlar ve tıbbi ekipman dâhil) sağlayabilir. 
Özel olarak seçilmiş hastaneler resüsitasyon veya hayat kurtarma prosedürleri için çok miktarda 
ekipmana sahiptir ve odaların toplu yaralanmalara uygun hale getirilmesi için planlar mevcuttur. 
Ziyaret edilen hastanelerin triyaj alanları, hastanelerin günlük acil vakalarını ve toplu ölüm 
olaylarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Kilit unsur: 6.3 Kitlesel ölüm ve yaralanmalara yol açan olaylarda  
hastanelerin yönetimi

Temel özellikler: 37. Hastane acil durumlara hazırlık programı

38. Hastane acil durum müdahale ve toparlanma planları

Acil duruma hazırlık programının bileşenleri (planlama, tatbikatlar, eğitim, bilgi yönetimi, iletişim) 
hastane düzeyinde bulunmaktadır. Bu bileşenlere ilişkin görevler, genellikle mevcut personel 
tarafından var olan sorumluluklarına ek olarak yerine getirilmektedir. Örneğin, Erzurum’daki 
bölge hastanesinde tam zamanlı bir personel (sivil savunma yetkilisi) acil duruma hazırlık ve 
müdahale işlerine özel olarak görevlendirilmiş olup, ziyaret edilen ilçe hastanesinde ise hazırlık 
ve müdahale ise başhekim yardımcısının sorumluluğundadır.

Hastanelerin yapısal riskleri izlemesine ve değerlendirmesine yönelik risk azaltma programı 
(“daha güvenli hastaneler”) sürmektedir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı 843 hastanenin 
hemen tümü depreme dayanıklılıkları açısından değerlendirmeden geçirilmiş olup, bunların 
yaklaşık yarısı takviye veya tadil edilmiştir; 2015 yılı itibariyle deprem yönetmeliğine uygun 
olmayan hastane kalmayacaktır. Yeni kamu veya özel hastaneler ise akredite olmak için yeni 
bina standartlarını uygulamak zorundadır. Örneğin Erzurum İli’nde bir hastane asgari kriterleri 
karşılamadığı için yıkılmıştır. Buna karşılık, Erzurum İli’ndeki Bölgesel Hastane üç yıl önce bir 
şok emici tekniği kullanılarak inşa edilmiştir. Bu inşaat tekniği sayesinde hastanenin Richter 
ölçeğine göre 9 şiddetindeki depremlere dahi dayanması öngörülmektedir. 
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Kendi mühendisi bulunan Bölge Hastanesi dışında, yapısal güvenlik değerlendirmesi hastaneler 
tarafından değil, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Hastanelerin yapısal olmayan ve 
işlevsel güvenliği düzenli bir rutin içinde değerlendirmeden geçirilmemektedir. Bir olaydan sonra 
yapısal, yapısal olmayan ve işlevsel güvenliğin anında değerlendirilmesi için gereken kapasite 
ve beceriler yeterince mevcut değildir.

Her hastane için bir acil durum müdahale ve toparlanma planı bulunmaktadır. Planlar hastane 
yöneticileri ve bu gibi planları geliştirmek için eğitilen diğer sorumlu personel tarafından 
hazırlanmaktadır. Planlar hastane komitesi tarafından geliştirilmekte olup yerel tehditlere 
adaptasyonu da içermekte ve onaylanmak üzere Sağlık Bakanlığı’na gönderilmektedir. Eğer 
gereklilikler (bir onay listesine göre) kalite kriterlerine uymazsa, açıkların kapatılması için 

Kutu 1. 25. Universiade Kış Oyunlarında Acil Hizmetler	
Erzurum, 27 Ocak - 6 Şubat 2011 
Türk Hükümeti oyunlar için 290 milyon Euro’luk bir bütçe tahsis etmiş olup bu bütçenin 
önemli bir miktarı İl’in acil durum hizmetleri kapasitesinin beklenen 30.000 ziyaretçiye yönelik 
hizmetlerin yönetiminin güçlendirilmesi için kullanılmıştır. Görev sırasında, ekip, oyunlar için 
yapılan düzenlemeleri Vali Yardımcısı ve İl Genel Sağlık Müdürü’nün yanı sıra 112 Servisi, 
İl Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bölgesel Referans Laboratuarı, Kızılay Erzurum Şubesi ve 
Belediye’nin İtfaiye Departmanı’ndan personel ile görüşmüş ve tüm önemli oyun tesislerine 
ziyaretler düzenlenmiştir. Her ne kadar ekip büyük spor etkinliklerinin organizasyonu alanında 
spesifik bir uzmanlığa sahip değilse de, yarışçıların ve izleyicilerin sağlığı ve emniyetini ko-
rumak için yapılan düzenlemeler ve özellikle de oyunlarla ilgili acil durum hizmetleri çok et-
kileyici idi. Oyunlara özel paralel bir sistem kurmak yerine, mevcut kurum ve düzenlemelerin 
güçlendirilmesi yoluyla sağlanmasına gösterilen özenden çok etkilenmiştir.

Resim 4. 25. Universiade Kış Oyunları Tatbikatı

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Türkiye.
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destek sağlanmaktadır. SB akreditasyon için yıllık olarak güncellenen ve tatbik edilen bir planı 
şart koşmakta olup, bu şart özel sektör için de geçerlidir. Planlar konuyla doğrudan ilgili olan 
paydaşlar arasında dağıtılmaktadır.

Kilit unsur: 6.4  Zaruri sağlık programlarının ve hizmetlerinin sürekliliği

Temel özellikler: 39. Sağlık hizmetleri ve temel hastane hizmetlerinin 
sağlanmasının sürekliliği

40. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve bağışıklama

41. Ana-çocuk sağlık bakımı ve üreme sağlığı

42. Ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek

43. Çevre sağlığı

44. Kronik ve bulaşıcı olmayan hastalıklar

45. Beslenme ve gıda güvenliği 

46. Temel sağlık hizmeti

47. Sağlık hizmetlerinin yerinden edilmiş nüfuslara ulaştırılması

Türkiye, hazırlık ve risk azaltma faaliyetlerine gittikçe daha çok odaklanarak, hasta öncesi 
ve hastane içinde acil tıbbi sistemler için övgüye değer bir müdahale kapasitesi ve kabiliyeti 
geliştirmiştir. Halk sağlığının izlenmesi için bir sistem mevcuttur ancak belirli türdeki afetlere 
müdahale sırasında uygulamaya geçirilebilecek spesifik programların (üreme sağlığı, özel 
beslenme programları ve psiko-sosyal destek) izlenmesi için hazırlık planları mevcut değildir. 
Hastanelerin işlevsel ağ çalışması projelendirilmiştir ve büyük çaplı acil durumlarda personel 
paylaşımı ve hastane nakli için, komşu iller arasında dahi mekanizmalar mevcuttur. İlçe ve 
köylerdeki sağlık tesislerinin temel sağlık hizmetlerini takviye eden bir acil durum planına 
sahip olmaları yasalarla şart koşulmuştur ve yeterli gıda ve suyun sağlanması belediyelerin 
sorumluluğundadır. Hâlihazırda Türk Kızılayı ve diğer STK’lar acil olmayan durumlarda kötü 
beslenen insanların beslenmesini desteklemekte olup bu durumun afetlerde de devam edeceği 
varsayılmaktadır.

İllerin afet planları afet halinde kronik durumdaki hastaların afetten etkilenmeyen bölgelere sevk 
edilmesini de içermekte olup, ADYS sistemi sevk işlemleri için her ilçede iki ambülâns temin 
etmektedir.

Yurt içinde yer değiştiren insanların yaşamsal ihtiyaçlarının idaresi (barınak, gıda ve su temini) 
yerel yetkililerin sorumluluğu altındadır. Sağlık müdürlüğü su, temizlik ve bulaşıcı hastalık 
durumlarının değerlendirilmesi ve gerekli izleme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için ekipler 
gönderecektir. Acil durumlar için protokoller mevcuttur; tüm bakım ücretsizdir ve hatta dil 
engellerinin azaltılmasına yönelik spesifik bir gönüllü programı olan “afette rehber çevirmen’ 
hizmeti sunulmaktadır.

Bulaşıcı hastalıkları izleme ve erken uyarı sistemi kriz durumlarında da çalışmalarını 
sürdürmektedir ancak halk sağlığı laboratuarlarının kendi alt istasyonları aracılığıyla laboratuar 
desteği sağlayarak hastanelerin hizmetlerine devam etmelerine olanak tanıma kapasitesine 
sahip olup olmadıkları açık değildir. 

Çevresel tehlikelerin belirlenmesi Çevre Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. 



Çocuklar gibi yüksek riskli gruplara yönelik ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek kriz planlarına 
dâhil edilmiştir ve özellikle Sağlık Bakanlığı’nın çocuk koruma birimi ile işbirliği mekanizmaları 
mevcuttur.

Müdahalecilere yönelik psiko-sosyal destek farklı organizasyonlar tarafından sağlanmaktadır. 
Bu desteğin biçimi ve niteliği değişmektedir ve uyumlaştırılmış veya standartlaştırılmış halde 
değildir. Sağlık Bakanlığı, özellikle uluslararası afetlerde çalışan ekipler için olmak üzere, kendi 
personelinden sorumlu özel bir ekibe sahiptir. 

Kilit unsur: 6.5 Acil durumlarda lojistik ve operasyonel destek işlevleri

Temel özellikler: 48. Acil durumda telekomünikasyon

49. Geçici sağlık tesisleri

50. Lojistik

51. Hizmet sağlama destek işlevi

Geçici sağlık tesisleri kurma becerisi dâhil olmak üzere, acil durum lojistiği ve destek işlevlerinin 
yapısı ve hizmete hazırlığı açıkça Türkiye’nin en güçlü olduğu alanlardan biridir. İl yetkilileri, Türk 
Kızılayı, Sağlık Bakanlığı ve Ordu hep birlikte son derece gelişmiş ve donanımlı destekleme 
hizmetleri sunabilmektedir. Bu hizmetler Mobil iletişim merkezleri, destek iletişim, radyo iletişimi 
(VHF), internet ve uydu telefonlarını içermekte olup, bunlar ilçe hastanelerinde bile mevcuttur. 
ADYS sistemi (ve RCS) ağır iklim koşullarına uygun gezici hastaneler, gezici laboratuarlar, acil 
durum operasyon merkezleri ve gezici personel barınakları sağlayabilmektedir. 

Normal zamanlarda hastanelerde güvenliği özel şirketler sağlamaktadır; kriz durumu ilan 
edildiğinde ise kentsel alanlardaki sorumluluk polise, kırsal alanlarda ise jandarmaya 
devredilmektedir. Destek askeri birlikler daha fazla insan gücü sağlayabilirse de, kontrol poliste 
kalmaktadır.

Örneğin İstanbul’daki İl Afet ve Acil Durum Yönetimi acil durumlarda hizmetleri desteklemek 
için çok geniş çapta hazırlık önlemleri almıştır: Sağlık Müdürlüğüne bağlı ADYS (EMS) ‘ye bağlı 
204 ambulansın yanında afet durumları için 29 ambülâns, 2500 acil yardım seti ve bir yıllık 
ilaç ve ekipman hazır tutulmaktadır. İstanbul’da çadır alanları belirlenmiş olup, bunların su ve 
kanalizasyon altyapıları tamamlanmıştır. Seyyar tuvaletler ve duşlar üretilmiştir. En yeni teknik 
sistemleri kullanmakta olan İSKİ (İstanbul su ve kanalizasyon idaresi) ve İGDAŞ (İstanbul Gaz 
Dağıtım Anonim Şirketi) kendi “Olağanüstü Hal Planlarını” hazırlamışlardır. Kritik bölgelerde 
200’den fazla noktada Yol Bakım ve Tamir Müdürlüğü’nün çok işlevli araçları gibi teçhizatlar 
bulundurulmaktadır. 
Halkın tahliye edilmesi için İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) ve İDO (İstanbul 
Deniz Otobüsleri Şirketi) ile sözleşmeye dayalı düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul Halk Ekmek 
Fabrikaları da müdahale planına dâhil edilmiş olup, bu tesislerin kriz halinde iki milyon somuna 
kadar yüksek kalorili ekmek sağlaması, saklaması ve dağıtması planlanmıştır.
 
Hizmet sağlama ile ilgili öneriler
•	 Sağlık Bakanlığı hastalık denetimi, hidrolojik, meteorolojik ve hava kalitesi izleme ağları 

ile bilgi paylaşım sistemleri yoluyla, erken uyarı sistemi ve ADYS sisteminin birlikte 
çalışabilirliğini güçlendirebilir. 

•	 Tüm acil durumlar için ülke genelinde aynı olacak bir 112 numarasının oluşturulması önemle 
tavsiye edilmektedir. 47
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•	 Sağlık Bakanlığı, hastanelere yönelik yapısal değerlendirmeleri, sağlık tesislerini yapısal 
olmayan ve işlevsel değerlendirmelere de tabi tutarak genişletmeyi ve yapısal olmayan ve 
işlevsel güvenliğin hastane hazırlık faaliyetlerine dâhil edilmesini düşünebilir. Yapısal olmayan 
ve işlevsel hastane güvenlik değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi için DSÖ’ nün geliştirdiği 
“Hastane Güvenlik Endeksi: Değerlendirmeciler için Rehber5 (24)” kullanılabilir.

•	 İl/hastane acil durum ve müdahale planlarının hitap ettiği kitle, güvenlik, yardımcı personel ve 
genel kamuoyunu kapsayacak şekilde genişletilebilir. 

•	 SAKOM, acil durumlarda temel sağlık hizmetleri programlarının acil durum planlarına 
entegrasyonuna öncülük edebilir.  

•	 SAKOM ayrıca kitlesel kayıplarda ölen ve kayıp kişilerin kimliklerinin belirlenmesi alanında 
sağlık sektörünün rolünü netleştirmek isteyebilir ve buna yönelik prosedürler geliştirmek 
isteyebilir. 

•	 Sağlık Bakanlığı, acil durumlarda hem personelin hem de kurbanların en acil ruh sağlığı ve 
psiko-sosyal sorunlarını ele almak için entegre bir yaklaşım sağlamayı düşünebilir.

5 DSÖ tanımına göre: 
(1) bir kuruluşun yapısal güvenliğinin değerlendirmesi yapının (yapı tipi, malzeme, afet veya tehlikeye maruziyet geçmişi) değerlendirilmesi 
gerçekleştirilerek büyük afetlerde bile topluma hizmet kabiliyetinin devam edip etmeyeceği veya böyle bir durumda yapısal bütünlüğünün 
veya işlevsel kabiliyetlerinin tahrip olup olmayacağı belirlenir.; 
(2) yapısal olmayan güvenlik değerlendirilmesi kapsamında binanın yapısal olmayan elemanlar (örn mesnetler, demirler, güvenli depola-
ma) ve ekipmanın afet sırasında veya sonrasında işlevlerine devam edip edemeyeceği değerlendirilir. Bunun yanısıra kritik şebekelerin 
(su, elektrik, haberleşme vb.) emniyeti, kritik noktalardaki ısı, havalandırma, iklimlendirme (HVAC) sistemleri ve ayrıca tıbbi tanı ve tedavi 
cihazları da değerlendirilir. Pervaz, kapı, pencere, çıkma elemanları gibi mimari elemanların suya ve uçan nesnelere dayanıklılığı değer-
lendirilir. Kuruluşa erişim ve iç-dış trafik de dikkate alınmakta, ayrıca ışıklandırma, yangın koruma, asma tavanlar ve diğer bileşenler de 
değerlendirilmektedir;
(3) organizasyonel ve işlevsel güvenlik değerlendirmesinde hastane yönetiminin genel yapılanmasına, afet plan ve programlarının uygulan-
masına afet hazırlık ve yanıt kaynaklarına, personelin eğitim ve afete hazırlık düzeyine ve hastanenin işleyişi için öncelik arz eden hizmetlere 
bakılır.
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Temel UST Kapasiteleri

Yenilenen Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün (UST) yürürlüğe girmesiyle birlikte, Taraf Devletler, 
kapasitelerinin 2012 yılına kadar kendi topraklarında mevcut ve işler halde olmasını sağlamak 
için, ulusal yapılarının ve öz kaynaklarının izleme ve müdahale ile ilgili UST Ek 1’de belirtilen 
minimum ulusal temel kapasiteleri karşılamak açısından yeterli olup olmadığını değerlendirmeye 
başladılar. 

DSÖ bu hedeflere ulaşılması için Taraf Devletler’e uygun araçları, rehberliği ve desteği vermekle 
yetkilendirilmiştir. Bu amaçla, dünyanın dört bir yanındaki 6DSÖ üyesi ülkelerden, teknik 
kurumlardan, paydaşlardan ve DSÖ’ nün kendi içinden toplanan teknik uzman görüşleri yansıtan 
bir izleme çerçevesi oluşturulmuştur. UST bileşenlerinin tüm değerlendirmede yer almasını 
sağlamak amacıyla, bu izleme çerçevesi Türkiye’de yapılan değerlendirmede de kullanılmıştır. 
UST izleme çerçevesi sekiz temel kapasiteyi, sınır girişlerinde ki kapasiteleri ve UST’ ye konu 
olan tehlikelere; yani biyolojik (bulaşıcı hastalıklar, gıda güvenliği ve hayvanlardan insanlara 
bulaşan hastalıklar dâhil), kimyasal ve radyo-nükleer tehlikelere yanıt vermek için ihtiyaç duyulan 
kapasiteleri tanımlar. 

Genel hazırlık değerlendirmesi kapsamında Türkiye’nin temel UST kapasitesinin değerlendirmesi 
için UST izleme çerçevesi kullanılmıştır. Aşağıdaki metin yalnızca özet bir çalışma olup, Temel 
UST Kapasiteleri ile ilgili bulguların tamamı raporun genelinde sunulmuştur.

Temel kapasite 1: Ulusal mevzuat, politika ve finansman 
Taraf devletler UST’yi 2007’de yürürlüğe girdiği andan itibaren uygulamakla yükümlüdür. Bu 
amaçla yasal çerçevelerini UST hükümlerine uygun hale getirmek için gözden geçirmeli ve 
gerekirse değişiklikler yapmalıdırlar. Türkiye’de 1999 Marmara-Düzce depremlerinden sonra, 
afet yönetimi ile ilgili olan kanunlar büyük ölçüde yenilenmiş ve yeni kurumlar oluşturulmuştur. 
Bununla birlikte, şu anda UST’yi açıkça yetkilendiren bir politika/mevzuat bulunmamaktadır. 
Ancak, hâlihazırda ulusal risk azaltma ve kriz yönetim programı olarak UST’yi veya tüm 
tehlikelere yönelik disiplinler arası bir yaklaşımı açıkça ön plana çıkaran bir politika veya 
mevzuat mevcut değildir. UST’nin uygulanması için gereken yapılar, roller ve sorumluluklar 
sürmekte olan kamu sağlığı politikası faaliyetleri dâhilinde tanımlanmıştır. 

Ulusal mevzuat, politika ve finansmanla ilgili diğer ayrıntılar ‘Liderlik ve Yönetim’ bölümünde 
bulunabilir. 

Temel kapasite 2: Koordinasyon ve Ulusal Odak Noktalar (UON) arası 
İletişim
Bir UST Ulusal Odak Noktasının (UON) belirlenmesi dâhil olmak üzere ulusal kaynakların 
koordinasyonu UST’nin uygulanması açısından kilit bir önkoşuldur. Türkiye, UON olarak, Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde, her zaman erişilebilir olan ve DSÖ’ nün yanı sıra ülkedeki tüm ilgili 
sektörler ve diğer paydaşlarla da iletişim kurabilen Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü 
görevlendirmiştir. Türkiye’de acil bir durumun ortaya çıkması halinde koordinasyon çok 

6 http://www.who.int/entity/ihr/IHR_Monitoring_Framework_Checklist_and_Indicators.pdf
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güçlüdür. Ülke genelindeki STK’lar ve yerel idareler dâhilinde afet zamanlarında koordinasyonu 
destekleyecek acil durum operasyon odaları bulunmaktadır. Acil olmayan durumlardaki rutin 
koordinasyon ve bilgi paylaşımının ise güçlendirilmesi gerekmektedir. Bakanlıklar arasında 
erken uyarı verilerinin paylaşılması için resmi bir raporlama veya resmi paylaşım süreci 
bulunmamaktadır. Aralık 2009’da Başbakanlık çatısı altında ulusal acil durum yönetimi ve 
operasyonel birimi olması için 5902 numaralı kanun uyarınca “Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı” (AFAD) kurulmuştur. 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi (EUYS) ve Gıda ve 
Beslenme için Ani Uyarı Sistemi’nin iletişim noktasıdır. 

Koordinasyon ve iletişimle ilgili daha fazla ayrıntı, ‘Ulusal multisektörel kurumsal acil durum 
çerçevesi’ bölümünde bulunabilir.

Temel kapasite 3: Sürveyans
UST, kamu sağlığı risklerinin hızla tespit edilmesini, derhal değerlendirilmesi, bildirilmesini ve 
bunlara yanıt verilmesini gerektirir. Erken uyarı işlevine de sahip olan hassas ve esnek bir izleme 
sistemi hayati önem taşımaktadır. 

Türkiye’de, UST gereksinimleri büyük ölçüde bulaşıcı hastalıklarla bağlantılı olarak 
karşılanmakta ancak UST çerçevesindeki diğer halk sağlığı tehditlerini tam olarak 
kapsamamaktadır. Olaya dayalı izleme ve erken uyarı sistemleri şu anda güçlendirilme 
aşamasındadır. Mevcut sistemde, bildirilmesi zorunlu 51 hastalığın güncellenmiş bir listesi 
bulunmaktadır. Ankara’da işlevini yerine getiren bir erken uyarı ve müdahale sistemi mevcuttur 
ancak şu anda yalnızca bulaşıcı hastalıkları kapsamaktadır. Farklı bakanlıklar arasında 
zamanında bilgi paylaşımı daha iyi hale getirilebilir.

Sağlık Bakanlığı, acil durumlarda laboratuarların oynayacağı rolü ve EMS ve izleme sistemleri 
arasındaki bilgi paylaşım mekanizmaları daha net hale getirebilir. Her ilde bir halk sağlığı 
laboratuarı kurulmalıdır. 

İzleme çalışmaları ile ilgili daha fazla ayrıntı, ‘Risklerin Azaltılması ve Acil Duruma Hazırlık 
Programları için Bilgi Yönetim Sistemleri’ bölümünde bulunabilir.

Temel kapasite 4: Müdahale
Komuta, iletişim ve kontrol operasyonu mekanizmaları, salgın operasyonlarını ve diğer kamu 
sağlığı etkinliklerini koordine etmelidir. Türkiye’de il acil durum müdahale planları, 1999’daki 
Marmara Depremi’nden sonra geliştirilen ulusal politikaya dayanmaktadır. 2003 yılından bu 
yana tüm iller, ulusal şablonu esas alan yerel duruma uyarlanan ve zarar azaltma, müdahale 
ve önleme faaliyetlerini kapsayan birer plana sahiptir. Görüldüğü kadarıyla ulusal sağlık sektörü 
gelişmiş bir müdahale kapasitesine sahiptir. Türkiye’deki tüm kamu hastaneleri kendi enfeksiyon 
kontrolü ve önleme (EKÖ) programlarından sorumludur. Hastane izleme çalışmalarıyla ilgili 
veriler Sağlık Bakanlığı tarafından toplanmaktadır. Ayrıca enfeksiyon kontrolü ve önleme ve 
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditler için hastanelerde her yıl iki ila üç 
eğitim programı yürütülmektedir. 

Müdahale ile ilgili daha fazla ayrıntı ‘Müdahale kapasitesi ve yeteneği’ bölümünde bulunabilir.

Temel kapasite 5: Hazırlık
Hazırlık çalışmalarına, sağlığı ilgilendiren biyolojik, kimyasal ve radyo-nükleer tehlikeler 
(KBRN) için ulusal, ara ve yerel düzeyde acil müdahale planlarının geliştirilmesi de dâhildir. 



Türkiye potansiyel tehlikelerin ve tehlike bölgelerinin haritasını çıkarmış, mevcut kaynakları 
belirlemiş ve uygun miktarda ulusal kaynak stoku oluşturmuştur. Ayrıca kamu sağlığını 
ilgilendiren acil durumlarda ara ve yerel müdahale düzeyindeki operasyonların desteklenmesi 
için gereken kapasite belirlenmiştir. Rollerin ve sorumlulukların açıkça belirlendiği afet ve acil 
afet müdahale planları mevcuttur (örn. gaz için İGDAŞ müdahale ekibi, su ve arıtım için İSKİ 
müdahale ekibi, itfaiyeler, AKOM Arama-Kurtarma Merkezi, Yol ve Bakım İşleri Müdürlüğü, 
gezici morglar dâhil cenaze hizmetleri, gezici ekmek fırınları, çadır bölgeleri, sivil savunma 
vb.). Risk değerlendirmeleri DEMP tarafından koordine edilmekte iller ve belediyeler düzeyinde 
yürütülmektedir. 

Hazırlık çalışmaları ile ilgili daha fazla bilgi ‘Risklerin Azaltılması ve Acil Duruma Hazırlık 
Programları için Bilgi Yönetim Sistemleri’ bölümünde bulunabilir.

Temel kapasite 6: Risk iletişimi
Risk iletişimi, paydaşların riskleri belirlemesine, tehlikeleri tanımlamasına, zarar görebilirliklerinin 
değerlendirmesine ve toplumun toparlanma kabiliyetini desteklenmesine, böylece de kamu 
sağlığını ilgilendiren acil durumlarla başa çıkma kapasitesinin yükseltilmesine yardımcı olmayı 
amaçlayan çok düzeyli ve çok cepheli bir süreçtir. Türkiye’de acil durumlarda bir risk iletişimi ve 
halk bilgilendirme stratejisi mevcuttur. Acil durum lojistiği ve destek işlevlerinin yapısı ve hizmete 
hazırlığı açıkça Türkiye’nin en güçlü olduğu alanlardan biridir. Risk iletişimi stratejisi genel 
kamuoyu, aileler ve topluluklarla halk sağlığı riskleri ve olayları ile ilgili iletişimi de içermektedir. 
Çeşitli durumlar için risk iletişimi şablonları geliştirilmiştir.

Risk iletişimi ile ilgili daha fazla bilgi ‘Risk iletişimi’ bölümünde bulunabilir.

Temel kapasite 7: İnsan kaynakları
Kamu sağlığı personelinin güçlendirilmesi UST’nin etkili bir şekilde uygulanması için büyük önem 
taşımaktadır. Türkiye kamu sağlığı personelini eğitimler ve uygun bilgi, beceri ve yeterliliklerin 
geliştirilmesi vasıtasıyla uzun süredir güçlendirmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılına kadar uzanan bir insan kaynağı planı ve iletişim bağlantıları 
ile eğitim ve öğrenim dâhil uzmanlık alanlarını içeren bir veritabanı bulunmaktadır. Türkiye 
gönderdiği uzmanlarla kriz halindeki ülkeleri düzenli olarak desteklediğinden, bu plan uygun 
uzmanlık alanlarının ve uzmanların belirlenmesinde de kullanılmaktadır. 

İnsan kaynakları ile ilgili daha fazla bilgi ‘Sağlık ve Acil Durum Yönetimi için İnsan Kaynakları’ 
bölümünde bulunabilir.

Temel kapasite 8: Laboratuar 
Türkiye’de sürekli denetim altında tutulan yerel halk sağlığı laboratuarlarından oluşan bir 
laboratuar ağı bulunmaktadır. Bu laboratuarlar, ulusal referans laboratuarına bağlı olan bölgesel 
merkezi laboratuarlara bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bölgesel merkezler numuneleri 
toplamaktan ve nakletmekten sorumlu iken, çoğu analiz ise ulusal referans laboratuarında 
yapılmaktadır.

Türkiye’deki özel laboratuarlar lisanslandırılmakta olup, verilerini ve bildirimlerini Sağlık Bakanlığı 
ile paylaşmaktadır. KBRN laboratuarlarının asgari gereksinimleri karşılayabilmesi için daha da 
geliştirilmesi gerekmektedir.

Zaruri Temel laboratuar hizmetleri ve temel laboratuar testleri il laboratuarları ve ulusal 
laboratuarlar tarafından verilmektedir. Bununla birlikte, il merkezi laboratuarları (örneğin 
Erzurum’daki) gezici klinik laboratuara (rutin biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji vb. için 51
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biyogüvenlik düzey 2+(BGD-2plus)) sahiptir KBRN tanıları Ankara’da yapılmaktadır. Yeterli 
emniyet stoku mevcuttur ve periyodik testler, rotasyon ve imha için prosedürler bulunmaktadır. 

Laboratuarlarla ilgili daha fazla ayrıntı ‘Acil durum müdahale operasyonları için tıbbi tedarik 
malzemeleri ve ekipmanlar bölümünde bulunabilir.

Sınır giriş noktaları 
UST Sınır giriş noktaları (limanlar, havaalanları ve karasal geçiş noktaları) ile ilgili belirli hükümler 
içermektedir. UST uyarınca taraf devletler, belirli sınır giriş noktaları tayin etmekte ve temel UST 
kapasitelerini geliştirip güçlendirmekte kararlılıklarını sergiler. Türkiye bu amaçla 45 liman ve 5 
havaalanı tayin etmiştir. Belirlenen tüm sınır giriş noktaları UST gerekliliklerine uygundur ve bir 
yetkili merciye bağlıdır. Diğer sektör ve düzeylerle koordinasyon şekilleri tüm tehlikelere yönelik 
olarak geliştirilen eylem planlarında tanımlanmıştır. 

UST’ ye taraf olan tüm devletlerden, Gemi Sanitasyon Sertifikası (GSS) çıkarmakla 
yetkilendirilen tüm limanlarının bir listesini DSÖ’ ye göndermeleri istenmiştir. Türkiye 45 yetkili 
limana sahiptir. Yetkili limanların listesi DSÖ tarafından yayınlanmıştır7.

Karasal geçiş noktalarında komşu ülkelerle karşılıklı koordinasyon mevcut olup, afet halinde 
kaynaklar paylaşılmakta ve karşılıklı destek sunulmaktadır. Giriş Noktası’nda halk sağlığını 
ilgilendirecek bir olayın gerçekleşmesi halinde, Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra UST odak 
noktası, sınır denetim servisleri ve bölgesel kaymakamlar da bilgilendirilmektedir. Sınır giriş 
noktalarındaki gezginleri karantina altına almak için hastaneler tayin edilmiştir. Kriz anında veya 
halk sağlığını ilgilendiren olaylarda ihtiyaç duyulacak her türlü personel veya uzman Sağlık 
Bakanlığı’ndan istenebilmektedir. 

7 http://www.who.int/ihr/ports_airports/portslanding/en/index.html
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Sonuç tespitleri

Türkiye afet ve acil durum yönetim sistemini özellikle 1999’daki yıkıcı depremlerden edindiği 
dersler üzerine kurmuş ve yönetim ve koordinasyon yapısında çarpıcı iyileşmeler kaydetmiştir 
ancak aktüel değişikliklerin kurumsal hale getirilmesi açısından halen geçiş evresindedir. Yeni 
sistem –neyse ki– henüz gerçek hayatta ulusal düzeyde test edilmemiştir.

Türkiye’de krize hazırlık alanında siyasal kararlılık üst düzeydedir ve ulusal ve uluslararası 
afetlere müdahale kapasitesi kanıtlanmıştır. Acil durum müdahale sistemi güçlü bir yasal 
çerçeveye sahip olup, personel sayısı yeterli ve donanım açısından iyi durumdadır. Ulusal 
ve bölgesel düzeylerdeki, yönetmelikler ve ayrıntılı talimatlar koordinasyonda bulunacak 
teşekkülleri, yetki tanımlarını ve acil durum gereksinimlerini belirlemektedir. Tüm idari düzeylerde 
acil ve beklenmedik durumlara yönelik özel tahsis edilmiş fonlar mevcuttur. Müdahale kaynakları, 
sağlık tesislerinde ek kapasite ve ADYS sistemi her düzeyde (ulus, vilayet ve yerel bazda) 
hizmete hazır durumdadır.

Yatak sayısı, eğitimli personel mevcudiyeti, ekipmanların erişilebilirliği, acil durum tedarik 
malzemeleri ve modern tıp teknolojisi açısından hastaneler büyük bir kapasiteye sahiptir. ADYS 
personeli, ambülânsları (çoğu tam resüsitasyon kapasitesine sahip), acil durum, sevk merkezleri 
vb. ile iyi kaynaklara sahiptir. Toplumun ve personelin eğitimi ve farklı kurumlarda müşterek 
tatbikatlar/araştırmalar gibi hazırlık faaliyetleri sürmektedir. Her hastanenin acil duruma hazırlık 
için özel bir odak noktası ve bir acil durum müdahale planı bulunması şart koşulmuştur. Toplum 
düzeyinde sağlığı desteklemeye yönelik faaliyetlere acil duruma müdahale ve bilinçlendirme 
çalışmaları da dâhil edilmiştir. Acil durumlarda bir risk iletişimi ve halkı bilgilendirme stratejisi 
mevcuttur. 

Sağlık Bakanlığı, kritik sağlık tesislerinin yapısal olmayan ve işlevsel zarar görebilirliklerini 
değerlendirme kapasiteni güçlendirmeyi ve olaydan sonraki ilk 24 saat içinde ilgili karar verme 
süreci için bir kilit yönetim unsuru olarak Hızlı Sağlık İhtiyaçları Değerlendirmesi yapmayı 
düşünebilir. Bu, tam ölçekli bir Acil Duruma Hazırlık Programının bir parçası olabilir. Türkiye 
Sağlık Bakanlığı, özellikle Türkiye’yi de etkilemekte olan küresel ekonomik yavaşlama 
bağlamında, ileri derecede gelişmiş ve donatılmış afet ve acil durum yönetimi sisteminin 
sürdürülebilir biçimde finanse edilmesi açısından sorunlar yaşayabilir ve kısa ila orta vadede 
masrafların kontrolü öncelik haline gelebilir.

Küresel ekonomideki yavaşlama göz önüne alındığında T.C. Sağlık Bakanlığı’nın bu gelişmiş ve 
tam teçhizatlı afet ve acil yönetim sisteminin finansmanını sürdürülebilir biçimde devam ettirme 
konusunda güçlükler yaşanabileceği düşünülebilir. Ancak, Türkiye’nin ekonomik göstergelerine 
bakıldığında görülmektedir ki, her ne kadar sağlık harcamaları 2003 yılından bu yana hızla 
artmış olsa da toplam ve sağlığa yönelik kamu harcamaları karşılanabilir orandadır (24); bunun 
da en büyük etkeni ülkedeki hızlı ekonomik büyüme olmuştur. Ayrıca, toplam kamu harcamaları 
ve sağlık harcamaları 2003’ten bu yana paralel seyretmiştir (25).

Türkiye, büyük çaplı afet deneyimi ve böylesine gelişmiş bir afet ve acil durum yönetimi sistemi 
ile sahip olduğu benzersiz konum sayesinde küresel düzeyde afet riskinin azaltılmasına yönelik 
eğitim ve araştırmalarda lider rol üstlenebilir.
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Bu raporda ana hatlarıyla özetlenen bulgular ve öneriler, ileride Sağlık Bakanlığı ve DSÖ 
tarafından ortaklaşa yürütülecek projelerde öncelikli alanların belirlenmesinde kullanılabilir. Bu 
bağlamda Sağlık Bakanlığı, DSÖ’den temel UST kapasitelerinin uygulanması ve hastanelerin 
yapısal olmayan ve işlevsel güvenliğinin değerlendirilmesi için Hastane Güvenliği Endeksi: 
değerlendirmeciler için rehber (24) aracının kullanılması konularında katkı isteyebilir. Büyük 
çaplı bir depremle ilgili eldeki senaryolar kitlesel ölümleri de içerdiğinden, DSÖ ayrıca afet 
durumlarında ölü ve kayıplara ilişkin kilit meseleler üzerine bir ulusal çalıştay düzenlenmesine de 
yardımcı olabilir. 

Türkiye, çok sayıda uluslararası ve ulusal operasyonu ile afet hallerinde tıbbi yardım sağlamak 
açısından devasa bir deneyim geliştirmiştir. Bu deneyim DSÖ Avrupa Bölgesinde paylaşılmalı ve 
müşterek kapasite artırma faaliyetleri için kullanılmalıdır. Böylelikle, DSÖ ulusal ve uluslararası 
yöneticiler için halk sağlığı ve acil durum yönetim dersleri geliştirme alanındaki deneyimini Sağlık 
Bakanlığı ile paylaşabilir.
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Ek 4. Ziyaret edilen kurum ve kuruluşlar
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Ek 5. DSÖ ülke kriz hazırlık değerlendirme aracının yapısı
(DSÖ sağlık sistemleri bileşenlerine, kilit unsurlara ve temel özelliklere göre)

1. Liderlik ve Yönetim
1.1. Ulusal sektörler arası acil durum yönetimine yönelik yasal çerçeve

1. Sektörler arası acil durum yönetimine ilişkin kanunlar, yönetmelikler, idari gereklilikler, 
politikalar veya diğer hükümet araçları ve prosedürleri

2. Ulusal acil durum yönetimi yapısı

1.2. Sağlık sektöründe acil yönetimi için yasal çerçeve
3. Sağlık sektörüne ilişkin kanunlar, yönetmelikler, idari gereklilikler, politikalar veya diğer 

hükümet araçları ve prosedürleri
4. Sağlık sektörü acil durum yönetimi yapısı
5. Dış acil durumlarda sağlık desteği düzenlemesi

1.3. Acil durum yönetimine yönelik ulusal sektörler arası çerçeve 
6. Ulusal sektörler arası acil durum yönetimi komitesi
7. Ulusal sektörler arası operasyonel acil durum yönetimi kurumu

1.4. Sağlık sektörünün acil durum yönetimine yönelik kurumsal çerçevesi
8. Ulusal sağlık acil durum yönetimi komitesi
9. Ulusal sağlık sektörü operasyonel acil durum yönetimi kurumu
10. Koordinasyon ve ortaklık mekanizmaları

1.5. Sağlık sektörü acil durum yönetimi program bileşenleri
11. Sağlık sektörü afet-risk azaltma programı
12. Acil durumlara hazırlık programı
13. Ulusal sağlık acil durum yanıt planları
14. Araştırma ve delil tabanı

2. Sağlık işgücü
2.1. Sağlık sektörü acil durum yönetimi için insan kaynakları

15. İnsan kaynağı geliştirme
16. Eğitim ve öğretim

3. Tıbbi ürünler, aşılar ve teknoloji
3.1. Acil durum müdahale operasyonları için tıbbi tedarik malzemeleri ve ekipmanlar

17. Hastane öncesi, hastane, geçici sağlık tesisleri ve kamu sağlığı için tıbbi ekipman ve 
tedarik malzemeleri

18. Farmasötik hizmetler
19. Laboratuar hizmetleri
20. Kan hizmetleri

4. Sağlık Bilgileri
4.1. Risk azaltma ve acil durum hazırlık programları için bilgi yönetimi sistemleri

21. Risk değerlendirme ve hazırlık programı bilgi sistemi
22. Ulusal sağlık bilgi sistemi
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23. Ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımı
24. İzleme sistemleri

4.2. Acil durum yanıt ve toparlanma konusunda bilgi yönetimi sistemleri
25. Hızlı sağlık ihtiyaçları değerlendirmesi
26. Multisektörel hızlı başlangıç değerlendirmesi
27. Acil durum raporlama sistemi

4.3. Risk iletişimi
28. Kamuoyu ve medya için risk iletişimi stratejileri
29. Acil durum operasyonlarında yer alan personele risklerin iletilmesi için stratejiler

5. Sağlık finansmanı
5.1. Sağlık acil durum yönetimi için ulusal ve alt-ulusal finansman stratejileri

30. Acil duruma hazırlık ve acil durum yönetimi için multisektörel finansman mekanizmaları
31. Sağlık sektörü finansman mekanizmaları

6. Hizmet sağlama
6.1. Müdahale kapasitesi ve yeteneği

32. Alt ulusal sağlık acil durum müdahale planları
33. Alt ulusal sağlık sektörü müdahalesi için ek kapasite
34. Hastane öncesi tıbbi operasyonların yönetimi
35. Kitle zayiatı ve kayıpların yönetimi kapasitesi

6.2. Acil Durum Tıbbi Hizmetleri Sistemi ve kitlesel zayiatı yönetimi
36. Kitle zayiatı yönetimi kapasitesi

6.3. Kitle zayiatına yol açan olaylarda hastanelerin yönetimi
37. Hastane acil durumlara hazırlık programı
38. Hastane acil durum müdahale ve toparlanma planları

6.4. Zaruri sağlık programlarının ve hizmetlerinin sürekliliği
39. Sağlık hizmetleri ve temel hastane hizmetlerinin sağlanmasının sürekliliği
40. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve bağışıklama
41. Ana-çocuk sağlık bakımı ve üreme sağlığı
42. Ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek
43. Çevre sağlığı
44. Kronik ve bulaşıcı olmayan hastalıklar acil hazırlık programı
45. Beslenme ve gıda güvenliği
46. Temel sağlık hizmeti
47. Sağlık hizmetlerinin yerinden edilmiş nüfuslara ulaştırılması

6.5. Acil durumlarda lojistik ve operasyonel destek işlevleri
48. Acil durumda telekomünikasyon
49. Geçici sağlık tesisleri
50. Lojistik
51. Hizmet sağlama destek işlevi
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