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Aydin Healthy City Coordinator (2004-2014)
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Şehir Sağlığı
• “Şehir Sağlığı” Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Herkes İçin Sağlık Stratejisi”nin bir ürünüdür

• 1986 yılında yayınlanan “Sağlığın Geliştirilmesi Ottowa Bildirgesi”nde sağlıklı ortamlar
şeklinde altı çizilmiştir

• DSÖ Avrupa Bölge Komitesi’nin 2012 yılı toplantısında kabul edilen «Sağlık 2020» 
belgesinde de “destekleyici ortamların oluşturulması”  dört öncelikli politik eylem 
alanlarından biri olarak kabul edilmiştir

• 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yürürlüğe girdiği Ocak 2016 itibariyle “Şehir 
Sağlığı” halk sağlığının temel konularından biri olduğu kanıtlanmıştır







Şehir-Kent?

KIR

Köy

Mahalle

KENT



Şehir Sağlığı

Çerçevesi

• Şehrin sağlığını korumak

• Şehrin sağlığını izlemek

• Şehrin sağlığını değerlendirmek

• Şehirlerdeki riskleri belirleyip önlem almak

• Şehirlerdeki acil durumlara hazırlıklı olmak

• Şehrin sağlığını geliştirici 
• plan, program, projeler, politikalar üretmek, hizmetleri planlamak, insan gücünü geliştirmek ve eğitim 

müfredatını oluşturmak ve/veya yenilemek için yapılacaklar 

nefes alan, büyüyen, gelişen, 
beslenen, kendi yaşamına yön veren 
ve 
ölen, öldükten sonra sosyal, kültürel, 
ekonomik miraslar bırakan şehirlerin 
sağlığını sistematik ve bütüncül bakış 
açısı ile ele alan bir yaklaşım

kim yapacak, kim yapar? 

“şehrin sağlığından kimler sorumlu ise 
onlar” 

Öncelikle yerel yönetimlerdeki tüm organlar

Birlikte yaparlar



• Sağlıktaki eşitsizliği azaltmak ve kentleri güçlendirmek

• Hassas grupları güçlendirmek

• Yönetimin katılımını artırmak

• Sağlığın sosyal, ekonomik ve çevresel belirleyicilerini saptamak

• Sağlıklı bir ekonomi, sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir toplum oluşturmak



En kırılgan nokta: 
Kentler

En kırılgan sektör 
Sağlık sektörü

En kırılgan grup:

İklim değişikliğinin 
toplumda gösterdiği 

etkiye göre değişmekte

En kırılgan: ülke 
Hazırlıksız, dirençsiz, 

uyum politikaları 
olmayan ülke

En kırılgan ekonomi: 
En kötü senaryoya 
hazırlıklı olmayan 

ekonomi

Şehir Sağlığı 
kavramı 
neden önemli? 



Kırılganlıkları bilmek, izlemek, azaltmak ve en kötüye 
hazırlıklı olmak için: Kent Sağlığının Uyumu

Riskin bölgesel, şehir düzeyinde, mahalle seviyesinde, noktasal, mekânsal, toplumsal, bireysel tespiti

Risklere ve beklenen sağlık etkilerini azaltmak, önlemek, toplumu etkilerden korumak, beklenmeyene hazırlıklı olma

Esnek, kısa ve uzun vadeli hedef, strateji ve faaliyet planları 

Sağlığın iklim belirleyicilerine odaklı planlama 

CBS ile entegre tele-epidemiyoloji gibi geleceğe yansıtılmış epidemiyoloji ve diğer sektörlere özel analiz yöntemleri ile 

değerlendirme, izleme

Erken uyarı ve hızlı yanıt: bölgesel, şehir düzeyinde, mahalle seviyesinde, noktasal, mekânsal, toplumsal, bireysel

Risklerin değişim hızıyla aynı hızda, değişebilen, ihtiyaca cevap verebilen araştırma bakış açısı

Bilimsel ve kurumsal yaklaşımların harmanlanması

Kendini geliştirmiş, günceli yakalamış, eğitimli, istihdamda olan, farklı disiplinlerle ve sektörlerle birlikte çalışma kültürü 
olan insan gücü

Bütçesi olmayan plan kişisel/kurumsal bir hayaldir

Zaman takvimi için başlangıç şimdidir, yarın geçtir, dün kaçırılmış fırsatlardır





Dr. Agis Tsouros Monika Kosinska



1993-İzmir Toplantısı

2000-Türkiye Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı 

Koordinatörü ataması-Dr.E.Didem Evci

200-2004 Ulusal Ağ Geliştirme Çalışmaları

E.Didem Evci     Nalan Fidan          Murat Ar



Kuruluş toplantısı 3 Şubat 2005

Kurucu Belediyeler:  Bursa, Yalova, Van, Kadıköy, Afyon, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale

www.skb.gov.tr

Birliğin Başkanları
2005-2009 Hikmet Şahin-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
2009-2017 Recep Altepe-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
2017-2019 Menderes Türel-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
2019- …….  Alinur Aktaş - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Bakanlar Kurulu’nun aldığı 2 
Aralık 2004 tarih ve 
2004/8226 sayılı kararla 
kurulmuştur.
5355 sayılı Mahalli İdareler 
Birliği Kanunu





http://www.skb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/DSO-7.Faz-Rehberi-1.pdf
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Profil

Şehirde yaşayanların sağlığının ve sağlıklarını etkileyen faktörlerin 
nicel ve nitel açıklamasına şehrin sağlık profili ismi verilir

• Göstergelerden elde edilen verilerin analizi ve bunların yorumlanarak, 
şehrin sahip olduğu özellikler, geliştirilmesi gereken yönler ve 
eksiklikler belirlenmiş olur

• Sorunları tanımlar

• Gelişim için öneriler ve faaliyetleri teşvik eder

Profil hazırlanarak, şehirde yaşayanların sağlığı ile ilgili doğru, güncel, 
tarafsız ve bağımsız bilginin sağlanması amaçlanır



Bir Şehir Sağlığı Profili

• Şehirle ilgili sağlık bilgilerini özetlemeli

• Şehirdeki sağlık konularını ve bunu etkileyen konuları tanımlamalı

• Sağlığın geliştirilmesi için önerilen faaliyet alanlarını tanımlamalı

• Sağlıkla ilgili olarak elde edilecek hedefleri belirlemeli

• Sağlığı etkileyen konular hakkında, topluma kolayca anlaşılabilir 
şekilde bilgi vermeli

• Toplumun şehirdeki sağlıkla ilgili konularda görüşlerini içermeli



Bir Şehir Sağlığı Profili

• Bir şehrin sağlık profiline ilişkin bir tarif yoktur

• Her şehir kendi profilini yapısına uygun olarak kendi 
oluşturmalıdır. 

• Bir şehrin profili ne kadar tanımlayıcı ve kendine özel 
olursa, 

DSÖ tarafından istenen “Şehir Sağlığını Geliştirme Planı” 

o kadar hızlı ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak şekilde 
hazırlanabilir



Şehir Sağlık Profili hazırlamak için üç adım

1.Adım:
Harekete geçmek

sağlık bilincini artırmak

stratejik planlamayı savunmak

sektörler arası eylemi harekete geçirmek

toplum katılımını teşvik etmek

yeniliği teşvik etmek

güvenli ve sağlıklı toplum
politikası



Şehir Sağlık Profili hazırlamak için üç adım

2.Adım:
Organize olmak

komiteleri belirlemek

ortamı analiz etmek

çalışma planını tanımlamak

birim/ofis oluşturmak

strateji belirlemek

kapasite oluşturmak

Hesap verebilirlilik



Şehir Sağlık Profili hazırlamak için üç adım

3.Adım:
Başlamak

destek grubu oluşturmak

fikirleri anlamak

şehri tanımak/tanımlamak

maddi destek bulmak

sürece karar vermek

taslağı hazırlamak

onay almak



Profil neden gerekli?

➢Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olmak

➢Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyesi olmak

➢Şehri yönetebilmek, öncelikleri belirlemek, sağlık etki 
değerlendirmesi yapmak, iklim değişikliğine uyum sağlamak, şehrin 
sağlığını geliştirmek amaçlarıyla şehrin sağlığını tanımlamak

➢Akademik yayın yapmak

➢Araştırma sonuçlarını ortaya koymak vd.







Plan

Profilde ortaya konulan «şehirde yaşayanların sağlığının ve sağlıklarını 
etkileyen faktörlerin nicel ve nitel açıklamaları»nın şehrin sağlığının 
geliştirilmesi için gerekli planlamaları kapsayan belgeye şehir sağlığı 
gelişim planı ismi verilir



Profilden plana geçiş
PROFİL PLAN

Şehirle ilgili sağlık bilgilerini özetlemeli Bu bilgileri giriş, gerekçe bölümünde kullanır

Şehirdeki sağlık konularını ve bunu etkileyen konuları 
tanımlamalı

Yeri yok (değişim yaşandıysa gerekçeye eklenir)

Sağlığın geliştirilmesi için önerilen faaliyet alanlarını 
tanımlamalı

Burada tanımlanan faaliyetler planın omurgasını 
oluşturur

Sağlıkla ilgili olarak elde edilecek hedefleri belirlemeli Planda önce bu hedefler yazılır, altına strateji, 
faaliyetler, zaman, bütçe, altyapı, insan gücü, ölçme, 
değerlendirme, raporlama süreçleri tanımlanır

Sağlığı etkileyen konular hakkında, topluma kolayca 
anlaşılabilir şekilde bilgi vermeli

Plan etkileri ele almaz, ancak, plan da topluma kolayca 
anlaşılabilir şekilde bilgi vermeli
Plan aynı zamanda karar vericiye hitap etmelidir

Toplumun şehirdeki sağlıkla ilgili konularda görüşlerini 
içermeli

Toplumun görüşlerinin analize dahil edildiği profil 
çıktılarından yararlanır, karar vericiye öncelikleri 
belirlemek için yol gösteren bir belgedir



Şehir Sağlığı Gelişim Planı hazırlamak için 
yedi adım

1-Temel oluşturma=PROFİL
2-Vizyon
3-Planlama sürecinin yönetimi
4-Veri toplama
5-Öncelikleri belirleme
6-Stratejileri geliştirme
7-Plan taslağını hazırlama
8-Uygulama ve İzleme



DSÖ Uluslararası Sağlıklı Şehirler Ağı üyesi olmak, Sağlıklı Kentler 
Birliği üyesi olmak, SAGEB, iklim değişikliği azaltım ve uyum planları

bir şehirde, tek başına, çok az şey başarabilir

birlikte yürütülmesi ve birlikte çalışmak, diğer planlarla 
içiçe/tamamlayıcı olmasını sağlamak gerekir

Birbirine uymayan, birbirini desteklemeyen veriler, analiz sonuçları 
ve bakış açıları ile bir araya getirilmiş bir belge projenin gücünü daha 
da azaltır

Süreç yük olmamalı, var olan bir sürecin parçası olarak yürütülmelidir
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