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Değerlendirme Süreci & Mevcut Durum 

Avrupa Birliği 
Sağlık Programı 



Sağlık Alanında 
Topluluk I. 

Eylemi 

2003-2007	

312 milyon Avro 	

  Ülkemiz katılım 
sağlamıştır- 37 

Kurum &  

38 Proje 

Sağlık Alanında 
Topluluk II. 

Eylemi	

2008-2013	

312,5 milyon Avro 

Sağlık Alanında 
Birlik III. 

Eylemi 

2014-2020 

449,4 milyon Avro 

Tüketici, Sağlık ve 
Gıda Yürütme 

Ajansı-(CHAFEA) 

Program Geçmişi 



• 2021-2027 dönemini kapsayacak yeni ve 
bağımsız bir sağlık programıdır. 

• Toplam bütçesi 5,3 milyar Avro’dur. 

• Program Tüzüğü Covid-19 pandemi 
sürecindeki zorluklarla mücadeleye yönelik 
28 Mayıs 2020 tarihinde taslak olarak 
yayımlanmış olup 24 Mart 2021 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

Avrupa Sağlık ve Dijital Yönetim Ajansı 
P r o g r a m a y ö n e l i k ç a l ı şm a l a r d a n 
sorumludur. 

Avrupa Birliği Sağlık Programı 



•  Sağlığın teşviki ve hastalıkların 
önlenmesi; sağlıkta eşitsizliklerin 
azaltılması; sağlıklı yaşam tarzlarının 
teşvik edilerek; bulaşıcı ve bulaşıcı 
olmayan hastalıkların azaltılması 

 
•  Birlik içindeki insanları sağlığa yönelik 

ciddi sınır ötesi tehditlerden korumak ve 
bu tehditlere karşı sağlık sistemlerinin 
yanıt verebilirliğini ve Üye Ülkeler 
arasındaki koordinasyonu güçlendirmek 

 
•  Birlik içinde krizle ilgili ürünlerin yanı 

sıra tıbbi ürünlerin ve tıbbi cihazların 
bulunabilirliğinin, erişilebilirliğini 
iyileştirmek ve bu ürünlere yönelik 
inovasyonu desteklemek 

 
•  Dayanıklılıklarını ve kaynak 

verimliliğini artırarak sağlık sistemlerini 
güçlendirmek 

Avrupa Birliği Sağlık Programı 
Genel Hedefleri 



Sağlığa yönelik ciddi sınır ötesi tehditlere karşı önlem, hazırlık ve 
müdahalenin sağlanması yoluyla sağlık krizlerinin yönetimini 
güçlendirmek, 

Sağlık krizi ile ilgili ürün stoklarının kullanılabilir olması ve kriz 
durumunda harekete geçirilecek personelin hazır bulunması, 

Sağlık krizi ile ilgili ürün ve malzemelerin erişilebilirliğini sağlama amaçlı  
eylemleri destekleme, 

Dijital dönüşüm ve  yeni bakım modellerinin uygulanmasını destekleyerek 
sağlık sistemlerinin etkinliğini güçlendirmek ve sağlıkta eşitsizlikleri ele 
almak, 

Sağlık sistemlerinin; hastalıkları önleme, sağlığın teşviki ve sınır ötesi 
sağlık hizmetleri yeteneğini güçlendirme ve sağlık personelinin 
mükemmelliğini teşvik etme, 

Özel Hedefler 



Bulaşıcı olmayan hastalıkların özellikle kanserin önlenmesi, teşhisi ve tedavisine 

yönelik eylemler, 

 İlaçların ve antimikrobiyallerin ihtiyatlı-verimli kullanımı ve daha çevre dostu 

üretimi-imhasını destekleme, 

Sağlık mevzuatının (tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar vb.) geliştirilmesi ve uygulanmasını 

desteklemek için karşılaştırılabilir ve güvenilir veriler sağlanması, 

Avrupa Referans Ağları ve  diğer ağlar aracılığıyla sağlık sistemlerinde entegre 

çalışmayı sağlama, 

Birliğin uluslararası ve küresel sağlık girişimlerine katkısını destekleme. 

Özel Hedefler 



AB 
Sağlık 

Programı 

Avrupa Sivil 
Koruma 

Mekanizması 

Ufuk Avrupa 

Dijital 
Avrupa 

Tek Pazar 
Programı 

Avrupa 
Dayanışma 
Programı 

YatırımAB 

Diğer Birlik Programlarıyla Sinerji 



 

•  Ulusal sağlık otoriteleri 

•  Kamu/özel birimler 

•  Uluslararası örgütler 

•  Sivil toplum kuruluşları 

 

•  Hibe, ödül ve tedarik 
şeklinde fon seçenekleri 
bulunmaktadır. 

	

• Avrupa Ekonomik Alanı 
(EEA) üyesi olan Avrupa 
Serbest Ticaret Birliği 
(EFTA) üyeleri 

• Aday ülkeler ve potansiyel 
aday ülkeler 

•  Avrupa Komşuluk 
Politikasının kapsamına 
giren ülkeler 

•  Üçüncü ülkeler 

Katılım & Proje Başvuru 



Sektörler arası ‘Tek Sağlık’ 
konseptinin koordinasyonu için 
mekanizma oluşturmak, 

Yenilikçi, güvenli ve etkili ilaç ve 
aşıların geliştirilmesi ve erişiminin 
hızlandırılması, 

Savunmasız grupları sağlık 
tehditlerinden korumaya yönelik 
eylemler, 

Birlik sağlık mevzuatının ve 
eyleminin uygulanması, izlenmesi, 

Sağlık politikasının geliştirilmesi ve 
uygulanmasını desteklemek için 
tavsiye, veri ve bilgi sağlayan 
uzman grupları& paneller 
oluşturma, 

Sağlık krizlerinin önlenmesi ve 
yönetimi için gerekli mal ve 
hizmetlerin temini güvence altına 
almak . 

Desteklenecek Faaliyetler 
(Tüzük Ek-I) 



•  Anti-Mikrobiyel Dirençle 
mücadele 

•  Aşılanma oranını arttırma& 
Covid-19 aşı karşıtlığıyla 
mücadele 

•  Sağlığın teşviki ve bulaşıcı 
olmayan hastalıkların 
önlenmesi 

•  Ruh sağlığında sorunlu 
alanların tespiti 

•  Kanserin önlenmesi ve kanser 
taramasında inovatif 
yaklaşımlar 

•  Tütün kontrol politikası 
•  Sağlık sistemlerinin reformu 

ve güçlendirilmesi 
•  Kan-doku-hücre-organ 

mevzuatına yönelik 
uygulamanın güçlendirilmesi 

•  Tıbbi Cihaz Tüzüklerinin 
uygulanması 

2022 Çalışma Programı 



• Değerlendirme Süreci Çalışmaları 

• AB Sağlık Programı I. Çalışma Grubu Çevrimiçi Toplantısı 

• Özel hedeflere yönelik teknik birimlerle  Çevrimiçi Toplantı  

• Bakanlık düzeyinde Genel Müdür/Daire Başkanları katılımları ile 

Çevrimiçi Toplantı 

• AB Sağlık Programı II. Çalışma Grubu Çevrimiçi Toplantısı 

•  AB Sağlık Programı Çalışma Grubu Raporunda katılıma yönelik 

olumlu görüşe istinaden BP Kurulunda katılıma ilişkin niyet 

beyanımızın AB Başkanlığı tarafından iletilmesi kararlaştırılmıştır 

AB Sağlık Programı I. ve II. Çalışma Grubu 

Çevrimiçi Toplantısı 

 

AB Sağlık Programı Çalışma Grubu Raporu 

 

 
Birlik Programları Kurul Toplantısı  
(Nisan 2021) 

Programa prensipte katılım kararı alınmış ve 

AB Başkanlığı tarafından AB Komisyonu’na 

iletilmiştir. 

Değerlendirme Süreci Çalışmaları 
 



Mevcut Durum 

Mart & Nisan 2022 AB 

Komisyonu ile Toplantı 

 

Katılım koşullarımıza ve 

Taslak Anlaşma metnine 

yönelik çalışmalar devam 

etmekte. 

 



Nazik LEBA 
Avrupa Birliği Uzmanı 

 
nazik.leba@saglik.gov.tr 


