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TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 
STRATEJİ PLANI 2005-2020 

 
ÖZET 
 
Kamunun bulunduğu mali ve idari sorunlar dikkate alındığında kamu kuruluşlarının 
faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. 
Söz konusu faaliyetlerin kuruluşlar tarafından yürütülmesinde “stratejik planlama” temel 
bir araç olarak gündeme gelmektedir. 1 Bu gereklilikten hareketle Sağlıklı Kentler Birliği 
Meclisi 21 Nisan 2005 tarihli toplantısında Birliğin faaliyetlerini daha planlı bir şekilde 
yürütebilmek amacıyla Strateji Planını hazırlama kararı almış, planın hazırlanmasında 
koordinasyon görevini de Birlik Genel Sekreterliği’ne vermiştir. 
 
Bu karar gereğince hazırlık çalışmalarına başlanmış, planın hazırlanması için katılımcı bir 
metod benimsenmiştir. Tüm üye belediyelerin, kamu kurumlarının, üniversitenin, sivil 
toplum örgütlerinin, meslek odalarının temsilcilerinden oluşan sağlıklı Kentler Birliği’nin 
tabi ve gözlemci üyelerine çağrı yapılmış ve Strateji Planı Hazırlama Komisyonu 
oluşturulmuştur. Komisyon üyeleri planın ekinde yer almaktadır. Farklı mesleki 
disiplinlerden oluşan kent sağlığı konusunda uzmanlardan oluşan bu komisyon 8-9 
Haziran tarihlerinde Bursa Tayyare Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Strateji Planı 
Çalıştayına” katılmışlardır. İki gün boyunca süren çalıştayda ilk gün profesyonel eğititm 
ve danışmanlık firması olan KALGEM tarafından eğitim verilmiştir. Bu çalıştay sonucunda 
Birliğin güçlü ve zayıf yönleri, muhtemel tehdit ve fırsatlar ortaya konmuş, vizyon ve 
misyon bildirimi yapılmış, Sağlıklı Kentler Birliği’nin ilkeleri oluşturulmuştur. 
 
Stratejik planlama kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki 
yolu tarif eder. Kuruluşun hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin 
belirlenmesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceği dönük bir bakış açısı taşır.  
 
Bu çerçevede; 

 Sonuçların planlanmasıdır 
 Değişimin planlanmasıdır 
 Gerçekçidir 
 Kaliteli yönetimin aracıdır 
 Hesap verme sorumluluğuna temel olur 
 Katılımcı bir yaklaşımdır 
 Günü kurtarmaya yönelik değildir 

 
Stratejik Planlama çalışmasına başlanırken en önemli adım planın hedef yılının 
belirlenmesidir. Stratejik Planlamanın uzun dönemli bir bakış açısı taşıması ve kentte 
sağlıkla ilgili yapılan çalışmaların uzun erimli çalışmalar olması nedeniyle 2020 yılı planın 
hedef yılı olarak belirlenmiştir. 
 
Stratejik planlama özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına 
yardımcı olur: 
 

 NEREDEYİZ? 
 NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ? 
 GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? 
 BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ. 

 

                                                 
1 DPT kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Klavuzu, Mayıs 2003 
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Neredeyiz sorusuna cevap kuruluşun mevcut durumunun analiz eilmesiyle 
mümkündür. Bu bölümde Sağlıklı Kentler Birliğinin mevcutta sahip olduğu Güçlü ve 
Zayıf Yönleri ayrıca bulunduğu çevredeki potansiyel Fırsat ve Tehditler ortaya 
konmuştur. 

  
Birliğin Güçlü Yönleri 
 

 DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehir Ulusal Ağlarına akredite olmamız ve uluslararası 
platformda tanınan bir Birlik olmamız 

 Kentler arası bilgi ve tecrübe transferi 
 Üyeler arası dayanışma 
 Sağlıklı Şehirler hareketini yürüten tek Birlik olmamız 
 Üyelerin Birliğe ilgileri 
 Nitelikli ve uzman insan gücü 
 Sektörler arası işbirliği (Üniversite, Sivil Toplum Örgütleri, Yerel Yönetimler) 
 Dünya Sağlık Örgütü’nün desteğinin alınmış olması, iyi ilişkilerde bulunulması ve 

bu sayede dünyadaki gelişmeleri takip edebilmemiz 
 Birliğin yasal statüye sahip olması ve yapısı 
 Yerel dinamiklere dayanması 
 Hızlı karar alma yeteneği 
 Katılım ve işbirliği kolaylığı 
 Daha önceki birliklerin deneyimlerinden faydalanılması 
 Kendine özel mali kaynaklarının olması 
 Birliğin sekretaryasının olması 
 Sağlık kavramının ön planda olması 
 Kentlerin iradesi ve gönüllü işbirlikleri 
 Sekretaryanın Sağlıklı Şehirler Ağı ve Sağlıklı Şehirler Projesi deneyimli olması 
 Politik katılım ve taahhüt 
 Uluslararası “sağlıklı şehir” deneyimlerinden faydalanmak 
 DSÖ Sağlıklı Şehirler projesine üye şehirlerin varlığı 
 Ulusal ölçekte şehirlerin katılımının sağlanmış olması 
 Motivasyonu yüksek ve dinamik bir Birlik 
 Sağlıklı Şehir Kavramı ile ilgili uluslararası kabuller 
 “Sağlıklı Şehir” hedefi  
 Web sayfasının varlığı ve iletişim olanağı 

 
Birliğin Zayıf Yönleri 
 

 Toplantılara katılımın tam olarak sağlanamaması  
 Uluslararası tecrübelere sahip kentlerin az sayıda olması 
 Kentlerimizde şehirciliğin gelişmemiş olması  
 Birliğe üye şehirlerdeki bilgi eksikliği 
 Yeni kurulmuş bir Birlik olması sebebiyle Birliğin kurumsallığının henüz gelişmemiş 

olması 
 Gelişmekte olan ülke sorunları 
 Ulusal sağlık politikasıyla çelişkiler 
 Birliğe üye sayısının az olması 
 Halk tarafından tanınmaması ve tanıtım eksikliği 
 BM ve DSÖ mali katkısının olmaması 
 Belediyelerin tümünün koordinatörlerinin atanmamış olması 
 Belediyelerin uluslararası proje hazırlama ve yönetmedeki kapasite eksikliği 
 Sağlık kavramının farklı algılanması ve eğitim eksikliği 
 İnternette forum sitemizin ve mail grubu oluşumunun bulunmaması 
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Tehditler 
 

 Birlik vasfının sıradan diğer birlik ve derneklere benzer hale gelip değerini 
kaybetmesi 

 Proje Koordinatörlerinin kurumları tarafından yeterince yetkilendirilememesi ve 
güçlendirilmemesi 

 Üye belediyelerin birliğe tamamıyla entegre olamaması 
 Politik etkilere açık olma 
 Sağlıktaki yasal düzenlemelerin değiştirilmeye çalışılması 
 Sosyal devlet anlayışından uzaklaşma 
 Üye belediyelerin yönetimlerindeki yetki devri problemi, karar alma süreçlerindeki 

bürokratik engeller ve yavaşlık 
 
Fırsatlar 
 

 Türkiye’nin AB’ye uyum süreci 
 Birliğin uluslararası bağlantılı olması ve DSÖ’ nün çalışmalara katkı koyması 
 Yeni belediyeler yasasıyla yerel yönetimlerin güçlenmesi 
 Türkiye’de Sağlıklı Kentler hareketine olan ilgi ve hızlı gelişme 
 Dr.Agis Tsouros’un onursal üyeliği  
 2005 yılı Eylül ayında Bursa’da yapılacak 4. Faz Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 

Çalışma Toplantısı 
 Yerel hareket olması 
 Birliğin AB fonlarından yararlanması 
 Uzmanlık birliği olması 
 Birliğin yürütme yapısının sektörler arası katılım ve işbirliğine dayanması 
 Üyelik için potansiyel şehirler varlığı 
 Uluslararası alanda şehirlerarası iletişim ve işbirliği 
 Yeni proje olanakları 
 Tecrübe paylaşımı ve danışmanlık hizmetinin sunulması 
 Kent tanıtımı ve kıyaslaması 
 Kaynaklar anlamında eşitlik  

 
PAYDAŞLAR 
 
 Sağlıklı Kentler Birliği’nin işbirliği içinde olduğu, sorumlu olduğu kurum ve 
kuruluşların beklentileri, görüş ve önerileri Paydaş analizinde yer almıştır. Sağlıklı Kenler 
Birliği’nin paydaşları:  
 

 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Kent Sağlığı Bölümü 
 Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyeleri 
 DSÖ  
 Birlik üyesi olan belediyeler 
 Sağlık Bakanlığı 
 Uludağ Üniversitesi 
 İl Sağlık Müdürlüğü 
 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
 Meslek Odaları (Tabipler Odası, Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, 

Mimarlar Odası, Elektrik Müh. Odası, Makine Müh. Odası, Kimya Müh. Odası, Gıda 
Müh. Odası) 

 Yerel Gündem 21 
 Toplum 
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Sağlıklı Kentler Birliği’nin varoluş sebebi:  
 
BİRLİĞİN MİSYONU: 
 

 Yaşanabilir ve sağlıklı şehirler için tüm kentsel ve çevresel 
konularda eşitsizlikleri azaltmak ve yoksulluk ile mücadele etmek amacıyla üye 
kentler arasında işbirliğini sağlamak, deneyimlerini paylaşmak ve güç birliği 
oluşturmak. 

 
 Üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmalarını, sorunları aktarmalarını, 

ortak projeler geliştirmelerini, uluslararası düzeyde temsil edilebilmelerini ve ortak 
ihtiyaçlarının çözümlerini sağlamak ve üye belediyeler danışmanlık hizmeti vererek 
Sağlıklı Kentler Hareketini tüm Türkiye’de yaymak. 

 
 Yaşam Kalitesini yükseltmeyi görev edinerek güven ve huzur ortamı içinde çevre, 

insan sağlığı ve kültürel varlıklara saygılı, nitelikli kentsel altyapıya sahip, estetik 
ve konforlu bir kent yaratmaya katkıda bulunmak. 

 
Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2020 yılı ulaşmak istediği nokta:  
  
BİRLİĞİN VİZYONU: 
 

 “Sürdürülebilir Kalkınma” ile “Sürdürülebilir Kentler Yaratmak” için, “Sağlıklı 
Kentler” Hareketinin Türkiye’de gelişebilmesini, benimsenmesi ve 
uygulanabilmesini sağlamak. 

 
 Türkiye’de bulunan Sağlıklı Kentleri ve aday kentleri bir araya getirerek ve bu 

kentler arasında sağlık ile planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, 
yönetişim ve sosyal destek yaratmak, kent içi ve kentler arası eşitsizlikleri 
azaltarak, sağlıklı kentler yaratmak ve yaşatmak.  

 
 Kentlilik bilinci ve sağlıklı kent kimliğinin oluşmasına katkıda bulunmak  

 
 Toplumsal memnuniyet ve toplumsal fayda amaç edinilerek yaşanabilir, herkesin 

yaşamaktan mutluluk duyacağı çağdaş kentler yaratmak 
 
Sağlıklı Kentler Birliği’nin bağlı olduğu ilkeler: 
 
BİRLİĞİN İLKELERİ: 
 

 Paydaşların memnuniyeti sağlamak 
 Yönetim ve planlara katılımı sağlamak 
 Birliğin sürdürebilirliğini sağlamak 
 İnsan ve toplumun değerlerine saygı 
 Siyasetten arınmışlık 
 Tarafsızlık 
 Fırsat eşitliği 
 Ön koşulsuz yararlanma 
 Hakça paylaşım 
 Toplumsal katılım 
 Yasalara bağlılık 
 Yaşam kalitesini arttırmak 
 Toplumdaki sağlık seviyesini yükseltmek 
 Yoksullukla mücadele 
 Bölgeler arası eşitsizlikleri azaltmak 
 Şeffaf yönetim 
 Ekolojik sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması 
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Ulaşmak istediğimiz noktaya nasıl ulaşacağız:  Sağlıklı kentler Birliği vizyonuna 
ulaşabilmek için stratejik amaçlar bu amaçlara ulaşabilmek için ölçülebilir hedefler ve 
hedeflerin altında da faaliyet ler (projeler) belirlenmiştir. 
 
Stratejik Amaçlar 
  
     Hedefler 
    Faliyetler 
      Performans Ölçüm Kriterleri 
          
BİRLİĞİN STRATEJİK AMAÇLARI: 
 
STRATEJİK AMAÇ 1 
 

Tüm vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı şehirler 
yaratmak, herkese eşit ve kaliteli bir yaşam sağlamak için; sağlık, ulaşım, 
planlama, çevre, altyapı gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek ortak 
projeler geliştirmek. 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’de yaşayan insanların 
Sağlıklı Şehirler Hareketinin sonucunda, sosyal, ekonomik, fiziksel, kültürel 
ve eğitim açısından daha tatmin edici yaşam koşullarına sahip olmasını 
sağlamak. 

   
  Bu stratejik hedefe ulaşmak amacıyla Sağlıklı Kentler Birliği, üye belediyelerinin 

aşağıda yer alan faaliyetlerini izleme ve değerlendirme kentler arası kıyaslamalarda 
bulunma, Birlik toplantılarında sonuçları açıklama görevini üstlenecektir. Aşağıda yer 
alan hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetler üye belediyeler tarafından 
yürütülecektir. Bu faaliyetler yürütülürken Sağlıklı Kentler Birliği Dünya Sağlık 
Örgütü Sağlıklı Şehirler proje konsepti çerçevesinde üye belediyelere danışmanlık ve 
destek hizmeti verecektir. 

   
  Üye şehirler aşağıdaki yer alan faaliyetlerle ilgili Sağlıklı Kentler Birliğine düzenli 

raporlamalar yapacaktır.  
   
  Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu Sağlık Bakanlığı’nın görev ve 

sorumluluğundadır. Birliğe üye şehirler bu planda yer alan sağlık hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için Sağlık İl Müdürlükleri ile birlikte çalışmalar yapmak 
zorundadırlar. Sağlıklı Şehirler Proje hedeflerine ulaşabilmek için mevcut yasal 
çerçeve içinde Valilik ve İl Müdürlükleri ile koordineli çalışmak, yürütülen projeleri 
takip etmek, projelere destek vermek şehirde sağlıkla ilgili istatistikleri ve projeleri 
bütünleştirmek üye belediyelerin görevidir.  

 
 
HEDEF 1: ŞEHİRLERARASI KIYASLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER: ŞEHİR SAĞLIK 
PROFİLLERİNİN HAZIRLANMASI 

  
 HEDEF 2:  ŞEHİR SAĞLIK GELİŞİM PLANLARININ HAZIRLANMASI 

 
HEDEF 3: ÇOK SEKTÖRLÜ SAĞLIK SORUMLULUĞU 
 
HEDEF 4: ORTAKLARIN SAĞLIK İÇİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ 
 
HEDEF 5: SAĞLIKTA HAKKANİYET 
 
HEDEF 6: YAŞAMA SAĞLIKLI BAŞLANMASI  
 
HEDEF 7: GENÇLERİN SAĞLIĞI 
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HEDEF 8: YAŞLILARIN SAĞLIĞI 
 
HEDEF 9: RUH SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ 
 
HEDEF 10: BULAŞICI HASTALIKLARIN AZALTILMASI 
 
HEDEF 11: BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN AZALTILMASI 

  
 HEDEF 12: AİLE PLANLAMASI 

 
HEDEF 13: ŞİDDET VE KAZALAR SONUCU YARALANMALARIN AZALTILMASI 
 
HEDEF 14: SAĞLIKLI YAŞAM TARZI 
 
HEDEF 15: ALKOL, İLAÇ VE TÜTÜNE BAĞLI ZARARIN AZALTILMASI 
 
HEDEF 16: SAĞLIKLI VE GÜVENLİ FİZİKİ ÇEVRE 
 
HEDEF 17: HİZMETTE KALİTE YÖNETİMİ 
 
HEDEF 18: SAĞLIK HİZMETİNE YÖNELİK İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 
 
HEDEF 19: SAĞLIKLA İLGİLİ ARAŞTIRMA VE İLİM 
 
HEDEF 20: HERKES İÇİN SAĞLIK HUSUSUNDA POLİTİKALAR VE STRATEJİLER 
 
HEDEF 21: YAŞAM MEMNUNIYETI 
 
HEDEF 22: SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI VE SOSYAL DONATI ALANLARININ 
OPTİMİZASYONUNU SAĞLAMAK 
 
STRATEJİK AMAÇ 2 
 

Her yönden örnek kentler oluşturarak, Türkiye'yi daha ileriye taşımak için 
"Sağlıklı Kentler Hareketi"nin ülke genelinde yaygınlaşması sağlamak. 
Birliğe üye belediyelerin, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 
üyeliği ve Sağlıklı Şehirler Projesiyle ilgili daha detaylı bilgi edinmelerine 
ve çalışmalarına yardımcı olmak 

 
HEDEF 1: TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ ÜYE ŞEHİRLERİNİN SAĞLIKLI ŞEHİRLER 
PROJESİNİ UYGULAMA KALİTESİNİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRMAK 
 
HEDEF 2: TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ ARASINDAKİ İLETİŞİMİ 
GÜÇLENDİRMEK 
 
HEDEF 3: BİRLİĞİN DİĞER AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHİRLER ULUSAL AĞLARI İLE 
İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK 
 
HEDEF 4: YILDA EN AZ İKİ DEFA MECLİS TOPLANTISI VE HER AY ENCÜMEN TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRMEK VE ÜYELERİN DÜZENLİ KATILIMINI SAĞLAMAK  
 
HEDEF 5: SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ’NİN ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMDA 
GÜCÜNÜ ARTTIRMAK VE TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİNE ÜYE BELEDİYE 
SAYISINI 2020 YILI SONUNA KADAR 60’A ÇIKARTMAK 
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HEDEF 6: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI’NA ÜYELİK İÇİN 
TÜRKİYE’YE AYRILAN 10 ŞEHİRLİK KOTAYI 2007 YILI SONUNA KADAR NİTELİKLİ BİR 
ŞEKİLDE DOLDURMAK  
 
 
1. MEVCUT DURUM ANALİZİ 
 
1. 1. KURULUŞ İÇİ UNSURLAR 
 
A) Kuruluşun Geçmişi, Mevzuatı ve Bu Mevzuat Gereği Görevleri:  

Dünyadaki 6 Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisinde, 66 ülkede, 220 Dünya kentinde ve 51 
Avrupa kentinde devam eden ve gelişen “Sağlıklı Şehirler” hareketinin Türkiye’de 
gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için resmi bir düzenlemeye ihtiyaç 
duyulmuş ve bu gereklilikten hareketle, bu konuya önem veren kentler bir araya gelerek 
“Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği”ni kurmuşlardır.  

1996 Habitat II, 2002 Johannesburg Yerel Yönetimler Zirvesi ve WHO(DSÖ)’nün 2000 
Milenyum yılı Deklarasyonun ana temaları, hep “Sürdürülebilir Kentler“ yaratmak, etkili 
yerel yönetimler sağlamak, Ulusal-bölgesel-yerel ortaklıklar kurmak ve sağlık temelli 
stratejiler üretmek olmuştur.  

2003 yılında Belfast’ta yayınlanan kentlerin politik temsilcilerinin imzaladığı ve Dünya 
Sağlık Örgütünün onayladığı deklarasyonda da; 

• Uluslararası birlikteliği ve ilişkileri güçlendirmek için kentler ve bölgeler arasında 
kaynakların, bilginin ve tecrübelerin paylaşılması gerektiği,  

• Her bölgenin küresel olarak erişilebilir olmasında öncülük edebilmek gerektiği, 
• Kentlerin tek başlarına hareket edemeyecekleri belirtilmiş ve bu nedenle, bu 

harekete katılmaya davet edilmişlerdir. 
 
Tüm bu deklarasyonlara imza atmış, Türkiye’den ilk Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler 
Projesi üye kenti olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 
kurulması ve geliştirilmesi için öncülük etmiştir. 

Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulması ile ilgili çalışmalar 2003 yılında başlatılmış, İçişleri 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ulusal ağa üye kentlere çağrı yapılarak “Tüzük Hazırlama 
Komisyonu” kurulmuştur. 

20.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile III. 
Faz üyesi olan Bursa Büyükşehir, Eskişehir/Tepebaşı, Bartın, Yalova Belediyelerinin 
katıldığı bir toplantı düzenlenmiş ve tüzükle ilgili öneriler alınmıştır. 

Ulusal ağa üye kentlere Sağlıklı Kentler Birliğine kurucu üye olarak katılma çağrısı 
yapılmış, Yalova, Van, Kadıköy, Afyon, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale ve 
Bursa Büyükşehir Belediyeleri birliğe katılmak istediğini belirten meclis kararı almış ve 
birliğin kurucu üyeleri olmuşlardır. 

Sağlıklı Kentler Birliği Bakanlar Kurulu’nun 13.12.2004 tarih ve 2004/62215 sayılı 
kararı ile kurulmuş ve bu karar 22.12.2004 tarihli Resmi gazetede yayınlanmış, 
31.12.2004 tarihinde Birlik tüzüğü İçişleri Bakanı tarafından onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Sağlıklı Kentler Birliği tüzüğüne göre; 
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• Birliğin merkezi Bursa’dır. 
 
• Birliğin mevzuat gereği görevleri: 

 
 Yaşanabilir ve sağlıklı şehirler için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve 

çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve kent yoksulluğu ile mücadele etmek 
amacıyla, birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar, 
yerel değerlendirmeler yapar ve gelişim raporları düzenler. 

 Üye belediyelere belediyecilik, sağlık, planlama, çevre, konut, ulaşım, eğitim, 
güvenlik ve benzeri sağlıklı kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat kaynakları 
sağlar ve aynı konularda eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık 
yapar. 

 Kentsel ve doğal çevre içinde sağlıklı ve yaşanabilir kentler yaratma hedefine 
ulaşabilmek için gerekli olan iyi iletişim, ortak anlayış ve çözüme yönelik sinerji 
yaratma yönünde üye belediyelerince yapılan girişimlere her türlü destek verir. 

 Birliğin amaç ve çalışma alanları dâhilinde uluslararası ilişkiler kurar. Ortak 
çalışmalar yapar, ulusal ve uluslararası katılımcı bilimsel ve kültürel etkinlikler 
düzenler, sağlıklı kent ve çevre teknik inceleme gezileri düzenler. Süreli ya da 
süresiz yayın faaliyetlerinde bulunmak suretiyle üye belediyeleri ve kamuoyunu 
bilgilendirici programlar düzenler. 

 Birliğe üye kentlerin Şehir Sağlık Gelişim Planlarının, Sağlıklı Şehir 
Projelerini ve DSÖ tarafından istenen Sağlıklı Şehir Göstergeleri ile, Şehir 
Sağlık Profillerinin yapılmasına ve uygulanmasına teknik destek sağlar.   

 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeleri ve başka ülkelerdeki Sağlıklı Şehirler 
Birlikleri arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir. 

 Sürdürülebilir gelişme ve yaşanabilir çevreleri korumanın ekonomik gelişmeyi 
destekleyeceği inancıyla sağlıklı şehirlerin yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini 
destekler. 

 Sağlıklı Kentler arasında uluslararası kardeşliklerin kurulmasını teşvik eder ve 
destekler. 

  
Birliğin Faaliyetleri, Birliğe üye belediyelerin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi 
sınırsızdır. 
 
B) Birliğin Genel Bürokrasi içindeki Yeri ve Yönetim Yapısı: 

Sağlıklı Kentler Birliği 1580 sayılı Belediyeler yasasına göre kurulmuştur. Ancak 
26.05.2005 tarihinde kabul edilen 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası Geçici 1. 
Madde gereğince Birlik tüzüğümüzün 6 ay içerisinde bu kanuna uygun olarak revize 
edilmesi gerekmektedir. Bu yasanın amacı; mahalli idare birliklerinin hukuki statüsünü, 
kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 
esaslarını düzenlemektir. Birliğimiz Mahalli İdare Birliği statüsünde olup, Birlik tüzüğü 21 
Haziran 2005 tarih ve 14 sayılı Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Kararı ve İçişleri Bakanlığı 
tarafından hazırlanan tip tüzük gereğince revize edilmiş, 23.09.2005 tarihli SKB Meclis 
Toplantısında kabul edilmiştir.   

Ayrıca, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları’na akredite 
olmuş ulusal ağlardan biridir. DSÖ Ulusal Ağlarına üyelik kriterlerini yerine getirmiş olan 
Birliğimiz Dünya Sağlık Örgütü tarafından 09.06.2005 tarihinde Ulusal Ağ olarak 
yetkilendirilmiştir. 

Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları’nın bir üyesi olarak Sağlıklı Kentler Birliği, DSÖ’nün 
önemli bir ortağı ve sağlığın gelişimi için Avrupa çapında ve ulusal düzeydeki girişimlerde 
önemli bir rol üstlenecektir. Güçlü politik ve yönetsel kapasitesi olan ve Sağlıklı Şehirler 
hedeflerini uygulamak için açıkça kendini adamış üye şehirlere sahip Ağlar, yasallık ve 
güvenilirlik unsurlarını elde edecekler, kaynaklara daha hızlı erişim imkanına ve sağlık için 
temel bir ortaklığa sahip olacaklardır. Üyeler buna ek olarak, bilgi değişimi, tecrübe 
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paylaşımı, karşılıklı destek, yeni stratejilerin gelişimi ve Avrupa Ulusal Ağlar’ın belirlenmiş 
hedefleri ve sonuçlarını izleyen ürünler ve fikirlerin yayılması için Avrupa Ulusal Ağlar’a 
ilişkin olarak kurulmuş mekanizmalardan da faydalanacaklardır.   

 
C) Birliğin Karar Organları: 
 
Birliğin Organları şunlardır; 

1- Birlik Meclisi 
2- Birlik Encümeni 
3- Birlik Başkanı 

 
Birlik meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üçer 

üyeden oluşur. Üye mahalli idarelerin meclisleri kendi üyeleri dışında belediye meclisi 
üyeliğine seçilme şartlarını taşımak şartıyla dışardan üye seçebilirler. Dışarıdan seçilecek 
üye sayısı mahalli idare meclisinden seçilenlerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının 
yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye mahalli idare birimlerinin başkanları birliğin doğal 
üyesidir. Belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis 
üyelerinden birine yetki verebilir. 

  
Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer. 

 
Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir. 

 
Belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de 
kaydetmiş sayılırlar. 
 
Birlik Meclisinin Tabii Ve Gözlemci Üyeleri: Birlik Başkanlığı’nın bulunduğu ilin 
Tabipler Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB 
Mimarlar Odası, Sağlık İl Müdürlüğü temsilcisi ile Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman 
Bakanlığı birer temsilcisi ve YÖK tarafından belirlenecek Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü 
öğretim üyesi Birlik Meclisinin tabii üyeleridir. Bu kuruluşlar mecliste birer temsilci ile 
temsil edilirler. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği’ne bağlı ilgili diğer meslek 
odaları temsilcileri, Üniversitelerin şehircilik ve çevre bölümleri temsilcileri, Yerel Gündem 
21’lerin temsilcileri, WHO(Dünya Sağlık Örgütü) meclise gözlemci üye olarak katılabilirler. 
Bu kuruluşlar mecliste birer temsilci ile gözlemci bulundurabilirler.  
 
Ulusal veya uluslararası yerel yönetimlerle ilgili kuruluşların müracaatı halinde, birlik 
meclisince karar verilmesi kaydıyla tabi veya gözlemci üye statüsü verilebilir. 

 
Tabii Üyeler de, seçilmiş üyeler gibi, Birlik Meclisinin karar ve oylamalarına katılırlar. 
Gözlemci Üyeler ise Birlik Meclisinde Birliğin gündemine ilişkin görüşlerini açıklarlar ancak 
Meclisin karar ve oylamalarına katılamazlar. 
 
 
Birlik Encümeninin Kuruluşu: Birlik encümeni,  birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri 
arasında bir yıl için seçeceği 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı 
toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. 
 
Sağlıklı Kentler Birliği encümen üyeleri farklı mahalli idareler birimlerinden seçilebilir. 
 
Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev genel 
sekreter tarafından yürütülür. Birlik genel sekreteri ve birlik mali hizmetler sorumlusu 
Encümen’in tabi üyesidir. 
 
 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Strateji Planı, 2005-2020 12



Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden 
belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik 
halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda 
encümeni toplantıya çağırabilir. 

 
Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen 
konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif 
edebilir. 

 
Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.  

03.02.2005 tarihli Kuruluş Toplantısında belirlenen Birliğin Karar organları 
aşağıdaki gibidir:  

Birlik Başkanı :Hikmet ŞAHİN-Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı  
 
Birlik Başkan Vekili :Barbaros H. BİNİCİOĞLU - Yalova Belediye Başkanı  
 
Birlik Meclis I. ve II. Başkan Vekili :1.Vekil- M. Tacettin SARIOĞLU – Tepebaşı 
Bld.Başkanı  
Vekil - Bekir ÖDEMİŞ- Ürgüp Belediye Başkanı  

Birlik Katip Üyeleri:  
Asil-Oktay ERDEM - Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi  
Asil-İbrahim AKAY-Yalova Belediye Meclis Üyesi 
Yedek Üye- M.Tacettin SARIOĞLU - Tepebaşı Belediye Başkanı 
Yedek Üye- Dr. Serhat YAMALI-Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı 
 
Birlik Encümeni:  
Hikmet ŞAHİN- Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı  
Burhan YENİGÜN-Van Belediye Bakanı  
Abdullah KAPTAN-Afyon Belediye Başkanı  
Veli KORKMAZ-Kırıkkale Belediye Başkanı  
Selami ÖZTÜRK-Kadıköy Belediye Başkanı  
A. Nalan FİDAN - Birlik Genel Sekreteri  
Cavit ÇALI -Birlik Mali İşler Sorumlusu  
 
Bütçe ve Mali İşler Komisyonu : 
Semra DAĞ-Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi 
Halime Nagehan ÖZBUÇAK- Ordu Belediye Meclis Üyesi  
Ayhan CİNGİ - Kadıköy Meclis Üyesi  
Oktay ERDEM- Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi  
Naki DOĞRU- Ürgüp Belediye Meclis Üyesi 

D) Kuruluş İçi İletişim 
 
Kuruluş içi iletişim Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği sekreteryası tarafından yürütülmektedir. 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği sekreteryası Birlik Başkanı Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğu için Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Şehir Proje Koordinatörlüğü 
personelinden oluşmaktadır. Sekreterya, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, üye 
belediyeler, tabii ve gözlemci kuruluşlar arasındaki iletişimi mektup, telefon, faks, e-posta 
ve web sitesini kullanarak sağlamaktadır. 
E) Birliğin Karar Alma Süreci: 
 
Birlik meclisi her yıl Nisan ve Eylül aylarında olağan olarak üye belediyelerin 
merkezlerinden birinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve 
katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte 
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birinden az olamaz. Meclis başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare 
meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap 
sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye 
sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt 
çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. 
Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez. 
 
Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı 
gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse; 5 gün içerisinde 
başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem 
yapmaz ise kararlar kesinleşir.  
 
Kesinleşen meclis kararları Birlik merkezinin bulunduğu ilin Valisine göndermekle 
yürürlüğe girer. 

 
Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe 
girer. 
 
F) Birliğin Üye Kentleri :  
 
Eylül 2005 itibariyle Birliğin üyesi olan 17 belediye vardır. Bunlar; Bursa Büyükşehir, 
Nevşehir/Ürgüp, Afyon, Yalova, İstanbul/Kadıköy, Eskişehir/Tepebaşı, Ankara/Çankaya, 
Ordu, Van, Bartın, Kırıkkale, Trabzon, Nevşehir/Avanos, Mardin, Bursa/Nilüfer, Gölcük, 
Aydın Belediyeleridir.  
 
G) Birlik Üyelik Kriterleri : 

Belediye Meclis Kararları ile  

1. Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün, Belfast Deklarasyonunun kabulü,  
2. Biri Belediye Başkanı olmak üzere 2 asil 2 yedek üyenin Birlik Meclisinde 

görevlendirilmesi,  
3. Üye olacak Belediye tarafından Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü atanması, 

proje ortaklığı oluşturulması ve Sağlıklı Şehirler Proje Ofisi kurulması ile ilgili karar 
alınması,  

4. Üye Olacak Belediye tarafından “Şehir Sağlık Profili hazırlaması, Yıllık Faaliyet 
Programı hazırlaması, Birlik Başkanlığı'na gönderilmek üzere yıllık raporlama 
yapması,  

5. Birlik Toplantılarına düzenli katılımın sağlanması ve üye şehirlerle tecrübelerin 
paylaşılması hususlarında karar alınması gerekmektedir.  

Alınan meclis kararı, Birlik Başkanlığı'na gönderilir, Birlik toplantılarında söz konusu 
belediyenin üyeliği Birlik Meclisi tarafından görüşülür ve daha sonra İçişleri Bakanlığı'na 
onay için gönderilir. 
 
H) Birlik Personeli Niteliği Ve Sayısı:  
 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin sorumluluklarını yerine getirebilmek ve çalışmalarını 
yürütebilmek amacıyla 1. dereceden Birlik Genel Sekreteri, 1. dereceden Birlik 
Muhasebecisi, 9. dereceden Bilgisayar İşletmeni, 7. dereceden Hekim, 7. dereceden Şehir 
Plancısı, 7. dereceden Çevre Mühendisi, 7. dereceden Mimar olmak üzere Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin 21.04.2005 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararı ile İçişleri Bakanlığı’ndan yeni ihdas 
kadro talep edilmiştir. 
 
Kadro talebi henüz karşılanmadığından dolayı Sağlıklı Kentler Birliği sekretaryası Bursa 
Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından yürütülmektedir. Sağlıklı Kentler Birliği 
Personeli 7 kişiden oluşmaktadır. Personelin görevleri ve nitelikleri şöyledir: 
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İSİM MESLEK GÖREV 

A. Nalan FİDAN Yüksek Şehir Plancısı 
Birlik Genel Sekreteri 
 

Cavit ÇALI Hesap Uzmanı Birlik Mali İşler Sorumlusu 

Jülide ALAN Şehir Plancısı Birlik Yazı İşleri Müdürü 

Melike SUCU 
Basın Halkla İlişkiler 
Uzmanı  

Basın Halkla İlişkiler 
Sorumlusu 

Ercüment YILMAZ Mütercim Tercüman Dış İlişkiler Sorumlusu 

Şenol DÜLGER Uluslararası İlişkiler  Dış İlişkiler Sorumlusu 

Erol ESEN Bilgisayar Operatörü 
Web Tasarımı ve 
Editörlüğü 

 
I) Birliğin yararlandığı değişik finansman kaynakları: 

Birlik Bütçesi: Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinin 03.02.2005 günlü Kuruluş toplantısı 5 
sayılı Meclis Kararı ile 2005 Mali yılı bütçesi 200.000 YTL olarak kabul edilmiştir.  

Birlik bütçesi 2005 Mali Yılı Bütçe Kararnamesine göre üye belediyelerin nüfuslarına 
oranla ödedikleri aidatlardan oluşmaktadır. 

Bütçe Kararnamesinde üye belediyelerin katılım payları her yıl için düzenlenecek ve 
Meclisi’in onayına sunulacaktır.  

Birlik Üye Aidatları (2005): 

Nüfus Aidat (YTL) 
5000’ kadar 150  
5000-15.000 500 
15.000-50.000 1000 
50.000-100.000 1500 
100.000-200.000 2500 
200.000-500.000 5000 
500.000-1.000.000 10.000 
1.000.000-2.500.000 15.000 
2.500.000 üzeri 20.000 

 
J) Birliğin raporlama sistemi: 

Olağan dönemde yılda iki defa gerçekleştirilen meclis toplantısı sonucunda meclis 
kararları hazırlanır, Valilik Makamına sunulur. Kararlar ayrıca bilgi amaçlı olarak üyelere 
de resmi yazıyla gönderilir.  

Birlik tüzüğüne göre her ay düzenlenen Encümen Toplantısı kararları üyelere resmi 
yazışmayla gönderilir. 

Kesinleşen Meclis ve Encümen Kararları Birliğin web sitesinde yayınlanır. 

Seminer ve eğitimleri sonuç raporları web sitesinde yayınlanır ve üyelere gönderilir. 
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Birliğin Yıllık Çalışma Raporu Birlik Başkanlığı tarafından hazırlanır ve onay için Birlik 
Meclisi’ne sunulur. Çalışma raporu Meclis’e katılan üye sayısının çoğunluğu ile kabul edilir. 

Birlik bütçesi, her yıl Ocak ayı başından Aralık ayı sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gider 
tahminlerini gösteren ve birlik gelirlerinin toplanmasına, harcanmasına ve hizmetlerin 
yapılmasına izin veren Meclis kararına dayanan biri gider bütçesi diğeri gelir bütçesi 
olmak üzere iki kısımdan oluşan bir program bütçedir.  

Birlik Meclisi, Birlik Bütçesini Eylül ayı olağan toplantısında görüşerek bütçe 
kararnamesini madde madde, gelir ve gider bütçesini ise bölüm bölüm inceler ve 
gerekiyorsa değiştirerek kabul eder.  

K) Birlik çalışanlarının motivasyon düzeyi ve kuruluşun durumuna dair 
değerlendirmeleri ve beklentileri : 
 
Sağlıklı Kentler Birliği personelinin memnuniyet derecesini ve motivasyonunu ölçebilmek 
amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Henüz yeni kurulmuş bir Birlik olması sebebiyle 
personelin büyük bir kısmı sadece 6 aydır bu işte çalışmaktadır. Bu sebeple yapılan anket 
çalışması sadece önümüzdeki yıllarda yapılacak anket sonuçlarıyla karşılaştırma olanağı 
vermesi amacıyla anlamlıdır. 
 
Anket çalışması sonucunda yapılan değerlendirme aşağıdaki gibidir. 
 
Sağlıklı Kentler Birliği personelinin “Sağlıklı Kentler Birliği’ne dair düşünceleri, 
değerlendirmeleri ve beklentileri:  
 

• Yenilikçi, çağdaş eşitlikçi ve takım ruhu ile tüm sorunların üstesinden gelebilen 
sağlam bir kuruluş. 

• Statükocu olmayan, gelişme ve değişme unsurlarını bünyesinde barındıran, 
yardımlaşmacı bir ekibe sahip bir kuruluş. 

• Birliğe Türkiye’deki tüm kentlerin üye olmasının teşvik edilmesi  
• İyi bir tanıtım yapılması, Birliğin faaliyet alanı ve amacıyla ilgili üyeler dahil, 

STK’lar, yerel ve kamu yöneticileri ve halka bilgi verilmesinin gerekliliği  
• Kuruluşun gerekliliğinin doğru projelerle ispatlanması. 
 
 

Anket sonuçlarına göre Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sekreteryasında çalışanlar, bu 
işyerinde; 

• saygı ve itibar gördüklerini, 
• cinsiyet, din, etnik köken ayrımcılığı olmadığını, 
• iş ortamındaki farklılıkları olumlu bulduklarını, 
• problemleri çözmede yöneticilerin katılımcı bir anlayış sergilediklerini, 
• iş yapma şeklinin Birlik üyelerinin ve vatandaşların farklı ihtiyaç ve beklentilerini 

büyük oranda karşılandığını, 
• ekipteki insanların farklılığından kaynaklanan ilişki sorunları ve hatalarla 

karşılaşılmadığını, 
• yönetici tavsiyeleri ve eğitim sayesinde kişiler arası farklılıkların üstesinden 

gelinebildiğini, 
• ekibe dahil edildiklerini genellikle hissettiklerini, 
• üst yönetiminin fırsat eşitliği, ayrımcılığı önleme ve farklılığı önemseme 

konularına açık destek verdiğini,  
• farklılıklarla ilgili konuları yöneticileriyle açıkça konuşabildiklerini, 
• örgütün değişime açık olduğunu 

 
düşünmektedirler. 
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L) Birliğin Teknolojik Altyapısı ve Teknolojiyi Kullanma Düzeyi 

Birlik sekretaryasına ait 8 adet bilgisayar(P4 3.0Ghz,512 RAM işlemci) bulunmaktadır. MS 
Office programları, photoshop, çizim programları personel tarafından kullanılmaktadır. 
Sekretaryada A3 scanner, fax, fotokopi makinesi, 1 adet A3 mürekkepli, 1 adet A3 lazer, 
1 adet A4 mürekkepli yazıcı, 1024k ADSL internet erişimi bulunmaktadır. 

Sağlıklı Kentler Birliğinin resmi web sitesi (www.sagliklikentlerbirligi.org.tr) hazırlanmıştır. 
Bu site aracılıyla paydaşlarla bilgi transferi hızlı ve kolay bir şekilde sağlanmaktadır. 

M) Birliğin Araç, Bina Ve Envanteri Ve Diğer Varlıkları : 

Sağlıklı Kentler Birliği araç, bina ve personel ihtiyacı Birliğin Başkanlığını yürüten Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmaktadır. Birliğin Meclis Toplantısı, seminer, 
eğitim ve diğer organizasyon giderleri ile kırtasiye gereçleri Birlik Bütçesinden 
karşılanmaktadır. 

N) Birliğin Faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme Sistemi 

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı yıllık çalışma raporu düzenler ve Birlik Meclisi’ne sunar. 
Bu şekilde Birlik Başkanlığının çalışmaları Birlik Meclisi tarafından incelenmiş ve 
değerlendirilmiş olur. 

Birliğe üye şehirler her yılın Aralık ayında yıllık Sağlıklı Şehirler proje çalışmalarını Birlik 
Başkanlığına raporlamakla yükümlüdürler. 

Ayrıca, Birlik Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağlarına sorumludur. 
Yapılan çalışmalar yıllık olarak raporlandırılır. Çalışma toplantılarına katılım sağlanır. 
Ulusal ağların sistematik izleme ve değerlendirme programı bulunmaktadır ve Birlik ulusal 
Ağın bir üyesi olarak bu programa uyar.    

O) Birliğin gerçekleştirdiği ve yürütmekte olduğu önemli faaliyetler: 

Her yıl iki Meclis toplantısı ve her ay Encümen toplantısı düzenlenir ve birlik tüzüğü 
gereğince yürütülmesi gereken görev ve faaliyetler hakkında karar alınır ve gereği Birlik 
Başkanlığı tarafından yürütülür. 

Bunun dışında Sağlıklı Şehirler Projesinin Türkiye’de yayılımını ve gelişimini sağlamak, 
üye belediyeleri, proje koordinatörlerini mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 
eğitimler ve seminer programları düzenlenmektedir. 2007 yılı 4. Faz bitimine kadar 
aşağıdaki konularda eğitim programları organize edilmesi planlanmaktadır:    

• Stratejik Planlama 
• Proje Yönetimi 
• Sağlıklı Şehir Literatürü 
• Şehir Sağlık Profili 
• Şehir Sağlık Gelişim Planı 
• Sağlıklı Yaşlanma ve Aktif yaşam 
• Sağlıklı Şehir Planlaması 
• Sağlık Etki Değerlendirmesi 

Birliğin web sitesi Türkçe-İngilizce sürekli olarak güncellenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından sağlıklı şehirler projesiyle ilgili yayınlanan dokümanların tercümesi yapılmakta 
veya Birlik Bütçesi kullanılarak yaptırılmaktadır. Tercüme edilen dokümanlar Birliğin web 
sitesinde üyelerin ve kamuoyunun paylaşımına sunulmaktadır.   
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de Sağlıklı Şehirler Projesini uygulamaya başlayan 
ve Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına üye olan ilk kenttir. Birlik başkanlığını ve sekretaryasını 
yürütmekte olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Şehirler Projesi, Avrupa Sağlıklı 
Şehirler Ağı’na ve sağlıklı şehir yaklaşımını kentin tüm kurumlarına yayma süreci 
hakkındaki deneyimlerini Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olan veya üyelik 
aşamasında olan diğer belediyelere aktarmaktadır. Amaç, 4. Fazda(2003-2007 yılları 
arası) DSÖ tarafından Türkiye’ye verilen 10 şehirlik kotayı nitelikli bir şekilde 
doldurmaktır. 

 
P) Son dönemde Birliğin kuruluş yapısında ve görev alanında yapılan önemli 
değişiklikler: 
 
13 Mayıs 2005’te Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları’na yapılan 
başvuru sonucu 9 Haziran 2005 tarihinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği artık resmi olarak 
bu ağın bir üyesi olmuştur. Sağlıklı Kentler Birliği bu yetkilendirmeden sonra artık DSÖ 
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na karşıda sorumludur. Sağlıklı Kentler Birliği bu yetki için 
deklarasyon imzalamıştır. 
 
Deklarasyon belgesi ile Birliğimiz, Avrupa Ulusal Ağının prensiplerini, stratejilerini ve 
sorumluklarını kabul ettiğini teyit etmiştir.  
 
Ayrıca imzalanan bu deklarasyon ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğimiz; 
 

1. Faaliyet Planında tanımlanan sağlıklı şehirler hareketinin 4 unsuruna uyulması 
amacı ile üyeleri için bir dizi üyelik kriterleri belirlemiştir.  

2. Teknik ve yönetsel olanaklarla beraber bir koordinatör atamıştır.  
3. Üyeler tarafından kabul edilen bazı yönetmelikler veya tüzük çerçevesinde resmen 

örgütlenmiştir.  
4. Yönetim kuruluna sahiptir.    
5. Aktif olduğunu şu hususları gerçekleştirerek gösterebilir, 

• düzenli olarak Ulusal Ağ Çalışma Toplantıları düzenlemek 
• şehirlerimizi sağlıklı şehir hedeflerini yerine getirerek aktif olarak desteklemek. 

6. AĞ’ın Çalışma Toplantısına katılmayı taahhüt eder. 
7. AĞ’ın minimum kriterlerini karşılayan şehir sayısını arttırmak için aktif bir şekilde 

çaba harcayacaktır.  
 
AĞ’ın sorumluluklarını, 
 
1. DSÖ’ye ve gerekli olduğunda AĞ’a temel bilgileri temin ederek ve bu bilgileri düzenli 

olarak güncelleyerek,  
2. AĞ’a, finansal veya ayni destek sağlayarak, yeterli kaynak desteği yaratarak ve an 

azından asgari faaliyetleri yapmasına imkan tanıyarak, 
3. Kaynakları (bilgi ve diğer ürünler) AĞ’dan ve DSÖ’den şehirlerimize aktararak,  
4. Ulusal düzeyde sağlıklı şehirleri geliştirmek için inisiyatif alarak,  
5. AĞ ile şehirlerimiz arasında köprü fonksiyonu görerek, yerine getirmeye söz vermiştir. 
 
 
Sağlıklı Kentler Birliği,  şehirleri, Sağlıklı Şehirler hareketine katılma, bilgi ve 
deneyimlerini paylaşmaları için onlara yardımcı olma, sağlıklı şehir stratejilerini ve 
planlarını geliştirmek ve uygulamak için daha uygun politik, sosyal, ekonomik ve idari 
şartlar ve kapasiteler yaratmaları için onları teşvik ve motive eden ve destekleyen bir 
lokomotif görevi görecektir. 
 
DSÖ Ulusal sağlıklı şehirler Ağları tarafından 2005 – 2007 dönemi için stratejik hedefler, 
belirlenmiştir. Birlik bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını geliştirecektir.  
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Bu hedefler:  
1. Sağlıklı şehirler programının hedeflerine yönelik olarak ortaya konulan taahhütleri 

güncellemek ve bu hedefe ulaşmak için liderlik ve rehberlik sağlamak amacıyla 
Birliğin stratejik kapasitesini güçlendirmek  

2. Sağlıklı Kentler Birliği ile Sağlık Bakanlığı arasındaki bağlantıları güçlendirmek ve 
ulusal sağlık politikalarına etki etmek  

3. Sağlıklı Yaşlanma, Fiziksel Aktivite, Sağlık Etki Değerlendirmesi ve Sağlıklı Şehir 
Planlaması üzerine çalışmaları geliştirmek ve desteklemek  

4. Sağlıklı şehirler çalışmasının somut gerçekliklere dayanan gelişimini ve 
değerlendirmesini teşvik etmek ve desteklemek  

5. Uluslararası kurumlar ve topluluklar ile işbirliği bağlarını güçlendirmek; Avrupa 
Komisyonu, Avrupa Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve 
Avrupa Yerel Yönetimler Ağı gibi. 

6. Küresel sağlıklı şehirler hareketiyle ilişkileri güçlendirmek  
 
 
S) Birliğin Güçlü Ve Zayıf Yönleri 
 
8-9 Haziran 2005 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen Stratejik Planlama Çalıştayında, 
Birliğin üye belediyeleri, tabi ve gözlemci üyelerinin katılımıyla yapılan müzakereler 
sonucunda Birlik faaliyetlerini yürütürken avantaj sağlayacak güçlü yönler ve faaliyetleri 
sınırlayan zayıf yönler aşağıdaki gibi belirtilmiştir:    
 
S.1. Birliğin Güçlü Yönleri 
 

• DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehir Ulusal Ağlarına akredite olmamız ve uluslararası 
platformda tanınan bir Birlik olmamız 

• Kentler arası bilgi ve tecrübe transferi 
• Üyeler arası dayanışma 
• Sağlıklı Şehirler hareketini yürüten tek Birlik olmamız 
• Üyelerin Birliğe ilgileri 
• Nitelikli ve uzman insan gücü 
• Sektörler arası işbirliği (Üniversite, Sivil Toplum Örgütleri, Yerel Yönetimler) 
• Dünya Sağlık Örgütü’nün desteğinin alınmış olması, iyi ilişkilerde bulunulması ve 

bu sayede dünyadaki gelişmeleri takip edebilmemiz 
• Birliğin yasal statüye sahip olması ve yapısı 
• Yerel dinamiklere dayanması 
• Hızlı karar alma yeteneği 
• Katılım ve işbirliği kolaylığı 
• Daha önceki birliklerin deneyimlerinden faydalanılması 
• Kendine özel mali kaynaklarının olması 
• Birliğin sekretaryasının olması 
• Sağlık kavramının ön planda olması 
• Kentlerin iradesi ve gönüllü işbirlikleri 
• Sekretaryanın Sağlıklı Şehirler Ağı ve Sağlıklı Şehirler Projesi deneyimli olması 
• Politik katılım ve taahhüt 
• Uluslararası “sağlıklı şehir” deneyimlerinden faydalanmak 
• DSÖ Sağlıklı Şehirler projesine üye şehirlerin varlığı 
• Ulusal ölçekte şehirlerin katılımının sağlanmış olması 
• Motivasyonu yüksek ve dinamik bir Birlik 
• Sağlıklı Şehir Kavramı ile ilgili uluslararası kabuller 
•  “Sağlıklı Şehir” hedefi  
• Web sayfasının varlığı ve iletişim olanağı 

 
S.2. Birliğin Zayıf Yönleri 
 

• Toplantılara katılımın tam olarak sağlanamaması  

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Strateji Planı, 2005-2020 19



• Uluslararası tecrübelere sahip kentlerin az sayıda olması 
• Kentlerimizde şehirciliğin gelişmemiş olması  
• Birliğe üye şehirlerdeki bilgi eksikliği 
• Yeni kurulmuş bir Birlik olması sebebiyle Birliğin kurumsallığının henüz gelişmemiş 

olması 
• Gelişmekte olan ülke sorunları 
• Ulusal sağlık politikasıyla çelişkiler 
• Birliğe üye sayısının az olması 
• Halk tarafından tanınmaması ve tanıtım eksikliği 
• BM ve DSÖ mali katkısının olmaması 
• Belediyelerin tümünün koordinatörlerinin atanmamış olması 
• Belediyelerin uluslararası proje hazırlama ve yönetmedeki kapasite eksikliği 
• Sağlık kavramının farklı algılanması ve eğitim eksikliği 
• İnternette forum sitemizin ve mail grubu oluşumunun bulunmaması 
 

 
1.2. BİRLİĞİN ÇEVRE ANALİZİ 
 
A) Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında Sağlıklı Kentler 
Birliğini yakından ilgilendiren kritik konular ve bu konuların Birliğe nasıl ve ne 
yönde etkileyeceği 
 
A.1. Olumlu Etkiler: 
 
• TSKB’nin Ulusal Ağlara resmen üye olması ile DSÖ nezdindeki itibarının artması ve 

Türkiye içinde DSÖ’nün muhatabı sıfatını kazanması. 
 
• Akreditasyon ile beraber TSKB’nin ulusal sağlık politikalarını etkileme olanağının daha 

da artması, bunun yanı sıra bu politikaların arka planında ve oluşturulma aşamasında 
da etkin olma şansının yakalanması. 

 
• AB ile ilişkiler bağlamında, çevre, sağlık, eğitim, vb. alanlardaki hukuki mevzuatın 

uyum sürecine girmesiyle birlikte Sağlıklı Şehirler Projesindeki yönetsel zorlukların 
ortadan kalkması 

 
A.2. Olumsuz Etkiler: 
 
• Ülkemizde yaşanacak bir ekonomik krizin kaynak ve kredi kullanımı açısından yerel 

yönetimleri zor durumda bırakması. Bu şekilde yerel yönetimlerin bütçelerinden 
önemli bir kısmın faiz ödemelerine ayrılması ve halk sağlığı için yapılacak yatırımların 
azalma trendine girmesi. 

 
• Uluslararası arenada veya ülkemizin yakın çevresinde çıkabilecek bir krizin, merkezi 

yönetimden yerel yönetimlere kaynak aktarmasında bazı aksamalara neden olması. 
 
 
B) Birliğin faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişmeler:  
 
Sağlıklı Şehirler Doğu ve Batı Avrupa’da ve küresel düzeyde siyasi ve sosyal arenadaki 
tarihi değişimlerle çakışan 17 yıllık bir geçmişe sahiptir. Sağlıklı Şehirler 5 yıllık fazlarla 
gelişmektedir (1988–1992, 1993–1997, 1998–2002 ve 2003–2007). Her faz birtakım ana 
temalar üzerine kurulmuştur. 
 
1988–1992 arasında ağda 35 şehir varken, bu rakam 1993–1997 yılları arasında 39’a, ve 
1998–2002 yılları arasında 55’e çıkmıştır. 4. Faz DSÖ Çalışma Ağı (2003–2007) 70 şehri 
içine almayı hedeflemektedir. 
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Sağlıklı Şehirler Ağları DSÖ Avrupa Bölgesi’nde, bölgede 1400’den fazla şehir, ilçe ve 
kasabayı bir araya getirerek 31 ülkede kurulmuştur. 
 
Sağlıklı Şehirler, bütün DSÖ bölgelerinde girişimler ve çalışma ağları ile küresel bir 
harekettir. Kanada’dan Brezilya’ya, Güney Afrika’dan Mısır’a, Çin’den Pasifik Adaları’na ve 
Hindistan’dan Tayland ve Nepal’e yüzlerce şehir sağlıklı şehirler değerleri ve 
yaklaşımlarını benimsemiştir. “Sağlıklı Şehirler” hareketi dünyada 66 ülke, 220 kentte 
devam etmektedir. 
 
C) Birliğin faaliyetleri ve alanıyla ilgili misyon, vizyon, hedef, ilke ve 
politikalarının Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ile uyumu:  
 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği misyon, vizyon, hedef, ilke ve politikaları Avrupa Sağlıklı 
Şehirler Ağı ile uyumludur, bu nedenle Birliğin ağa üyeliği Dünya Sağlık Örgütü Avrupa 
Bölge Ofisi tarafından akredite edilmiştir. 
 
DSÖ Avrupa Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Agis Tsourous, Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin onursal üyesidir. Bu nedenle, Birliğin çalışmalarını desteklemekte ve teknik 
danışmanlık yapmaktadır. 
 
D) Kuruluşun faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişme eğilimleri : 
 
Türkiye’de “Sağlıklı Şehirler” hareketine ilgi giderek artmaktadır. Birkaç şehirle başlayan 
hareket bütün Türkiye’ye yayılmaktadır.  Şubat 2005’te 10 kurucu belediye ile kurulan 
Birlik 6 ay gibi bir sürede üye sayısını 17’ye yükseltmiştir.  
 
Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecinde olması sebebiyle Türkiye, mevzuatını Avrupa 
Birliği müktesebatına adapte etmek durumundadır. Önümüzdeki dönemde Avrupa 
Birliği’nin çevre, çevrenin korunması, kentli hakları, yönetişim, demokrasi, şehir 
planlaması gibi konulardaki yasal çerçevesi esas alınacağından bu konuları düzenleyen 
ulusal mevzuatımızın da değişim süreci hızlanacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin bu süreç 
içerisinde yararlanacağı mali kaynaklar kentlerin gelişimine olumlu katkı yapacaktır.  
 
 
Sağlıklı Şehirler Projesi ve bu projeyi benimsemiş kentlerin bir araya geldiği Sağlıklı 
Kentler Birliği Avrupa Birliği uyum süreci içinde olan Türkiye kentleri için referans 
noktasıdır. Türk kentlerinin Avrupa’daki imajını beklentilerin üzerine çıkaracak olan 
Sağlıklı Kentler Birliği Ulusal Ağ olarak bu alanda çalışmalarına devam edecektir. 
 
Şehircilik, altyapı, kentsel yönetişim, yerel yönetim, sürdürülebilirlik konularında 
kendilerini ispatlamış Avrupa Şehirleri ile birlikte çalışma olanağı kentlerimizin gelişimine 
ivme kazandıracaktır. 
 
E) Kuruluşun faaliyetleri ile alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel 
plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki 
uyum 
 
Devlet Planlama Teşkilatının ülke ölçeğinde hazırladığı VIII. 5 yıllık kalkınma planının 
amaç, ilke ve politikalarına bakıldığında Sağlıklı Şehirler politika ve ilkeleriyle uyumlu 
olduğu görülmektedir. 
 
Bu kalkınma planında; toplumun yaşam kalitesinin artırılması, ülkemizin dünya 
hasılasından daha çok pay alması, Avrupa Birliği üyeliği perspektifinde dünya ile 
bütünleşmenin hızlandırılması, ülkemizin dünyada ve bölgesinde daha etkin bir güç haline 
gelmesi hedeflenmektedir.  
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Bu amaçtan yola çıkan plan,  
• İnsan kaynaklarının geliştirilmesi 
• Yoksullukla mücadele ve gelir dağılımının iyileştirilmesi 
• Bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması 
• Kültürel ve tarihi değerlerin korunması 
• Altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve ekolojik dengenin korunmasını ilke olarak 

benimsemiştir. 
 

Planın çevre sektörü bölümünde ekonomik ve sosyal gelişmeyi gerçekleştirirken insan 
sağlığını, ekolojik dengeyi, tarihi ve estetik değerleri korumanın esas olduğu, çevre 
sorunlarının çözümleri de Avrupa Birliği normları ve uluslar arası standartlara paralel 
olması sağlanacağı ifade edilmektedir. 
 
5 Yıllık Kalkınma Planının bu ilkeleri, Sağlıklı Şehirler Projesi ve Sağlıklı Kentler Birliği’nin 
politikaları ile birebir uyum içindedir.  
 
F) Kuruluşun faaliyetlerini yürütürken karşılaştığı temel riskler, belirsizlikler ve 
fırsatlar 
 
8-9 Haziran tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen Stratejik Planlama Çalıştayında, Birliğin 
üye belediyeleri, tabi ve gözlemci üyelerinin katılımıyla yapılan müzakereler sonucunda 
Birlik faaliyetlerini tehdit edebilecek unsurlar ve faaliyetleri güçlendirebilecek fırsatlar 
aşağıdaki gibi belirtilmiştir:    
 
F.1. Tehditler 
 

• Birlik vasfının sıradan diğer birlik ve derneklere benzer hale gelip değerini 
kaybetmesi 

• Proje Koordinatörlerinin kurumları tarafından yeterince yetkilendirilememesi ve 
güçlendirilmemesi 

• Üye belediyelerin birliğe tamamıyla entegre olamaması 
• Politik etkilere açık olma 
• Sağlıktaki yasal düzenlemelerin değiştirilmeye çalışılması 
• Sosyal devlet anlayışından uzaklaşma 
• Üye belediyelerin yönetimlerindeki yetki devri problemi, karar alma süreçlerindeki 

bürokratik engeller ve yavaşlık 
 
F.2. Fırsatlar 
 

• Türkiye’nin AB’ye uyum süreci 
• Birliğin uluslararası bağlantılı olması ve DSÖ’ nün çalışmalara katkı koyması 
• Yeni belediyeler yasasıyla yerel yönetimlerin güçlenmesi 
• Türkiye’de Sağlıklı Kentler hareketine olan ilgi ve hızlı gelişme 
• Dr.Agis Tsouros’un onursal üyeliği  
• Eylül ayında Bursa’da yapılacak 4. Faz Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Çalışma 

Toplantısı 
• Yerel hareket olması 
• Birliğin AB fonlarından yararlanması 
• Uzmanlık birliği olması 
• Birliğin yürütme yapısının sektörler arası katılım ve işbirliğine dayanması 
• Üyelik için potansiyel şehirler varlığı 
• Uluslararası alanda şehirlerarası iletişim ve işbirliği 
• Yeni proje olanakları 
• Tecrübe paylaşımı ve danışmanlık hizmetinin sunulması 
• Kent tanıtımı ve kıyaslaması 
• Kaynaklar anlamında eşitlik  
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2. PAYDAŞ ANALİZİ 
 
A. Faaliyetlerini sürdürebilmesi için Birliğe girdi sağlayan ve işbirliği yapılan 
kurum ve örgütler (Hedef Kitle) :  
 

• Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Kent Sağlığı Bölümü 
• Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyeleri 
• DSÖ  
• Birlik üyesi olan belediyeler 
• Sağlık Bakanlığı 
• Uludağ Üniversitesi 
• İl Sağlık Müdürlüğü 
• İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
• Meslek Odaları (Tabipler Odası, Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, 

Mimarlar Odası, Elektrik Müh. Odası, Makine Müh. Odası, Kimya Müh. Odası, Gıda 
Müh. Odası) 

• Yerel Gündem 21 
• Toplum 

 
B. Öncelik sırasına göre kuruluşun ilgili olduğu ve hizmet sunduğu kesimler ve 
bu kesimlerin kuruluş ile ilgili temel beklentileri: 
 
Birlik üyesi olan belediyeler:  
 

• Sağlıklı Şehirler Projesi’nin başlatılması,  Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üyelik ve 
proje ile ilgili çalışmaların yürütülmesi konusunda rehberlik edilmesi 

• Seminer, konferans vb. eğitim faaliyetleri düzenlenmesi 
• Sağlıklı Şehirler projeleri geliştirmek, ortak uygulamalar yaratmak ve iyi 

uygulamaları ödüllendirmek 
• Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği web sitesinin İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanıp, 

güncellenmesi 
• Kentlerdeki Sağlıklı Şehirler Projesi koordinatörlerinin güçlendirilmesi 
• Birlik üyelerini Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler Projesi, üyelik ve proje 

yönetimi konusunda bilgilendirici yayın ve dokümanlar hazırlanması 
• Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması 
• Üye belediyeler arası koordinasyonun sağlanması 
• Birlik toplantılarının raporlanması; bu raporların üye ve üye olma sürecinde olan 

belediyelere gönderilmesi ve Birlik web sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulması 
•  Uluslararası Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı toplantılarında 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin en iyi şekilde temsil edilmesi 
• Uluslararası Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları 

toplantılarının sonuç raporlarının tercümesi ve Birlik üyelerine duyurumu 
• Birlik toplantı ve faaliyetlerinin basın yoluyla kamuoyuna duyurumunun 

sağlanması 
• Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Strateji Planının tüm üye belediyelerin katılımı ile 

hazırlanması ve planının uygulamasının tüm üye kentlere yayılımının sağlanması 
 
Dünya Sağlık Örgütü 
 

• Birliğin ilke, amaç ve hedeflerinin Dünya Sağlık Örgütü “Sağlıklı Şehirler” hareketi 
ile örtüşmesi  

• Çalışmaların Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Kent Sağlığı Merkezine raporlanması 
• DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları’na akredite olmak gerekli koşulları 

asgari ölçüde yerine getirilmesi. Buna göre Sağlıklı Kentler Birliği; 
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 Ulusal ağın liderinin, ağın sorumluluklarını karşılamak için resmi bir anlaşma 
imzalayarak prensipleri ve stratejilerini onaylaması; 

 Ulusal Ağın, teknik ve idari kaynaklarla beraber bir koordinatör belirlemesi; 
 Ulusal Ağın üyeleri tarafından kabul edilen bir yönetmelik veya tüzük 

oluşturulması; 
 Ulusal Ağın bir yönetim platformu oluşturulmasından sorumludur.   
 Ulusal Ağların faal olması gereken alanlar şunlardır: 

 Düzenli olarak kendi Ulusal Ağları için çalışma toplantıları düzenlemek 
 Şehirlerini, sağlıklı şehir hedeflerini gerçekleştirmeleri için aktif olarak 

desteklemek 
 Ulusal ağ şehirlerinin faaliyete yönelik olarak taahhütlerinin 4 bileşenine 

(Politik Taahhüt – Destek Altyapıları – Strateji ve Politikalar – Ağ kurmak) ilişkin 
genel bir tanıtım yapmak 

 Avrupa Ulusal Ağları’nın çalışma toplantılarına iştirak etmek; 
 Ulusal Ağın çalışma şartnamesinde düzenlendiği üzere, Avrupa Ulusal Sağlıklı 
Şehirler Ağları’na üyelikten kaynaklanan sorumluluklarını kabul etmesi.  

• Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin ilke, amaç ve hedeflerinin Avrupa Sağlıklı 
Şehirler Ulusal Ağlarının üyelerinin ilke, amaç ve hedefleri ile örtüşmesi 

• Bilgi ve deneyimlerin ulusal ağlar ve üyeleri ile paylaşımı 
• Birlik faaliyetleriyle ilgili somut kanıtlar ve yıllık raporlar sunulması 
• Sağlıklı Şehirler fazlarının ana temalarının Birlik program ve çalışmalarına 

aktarılması 
 

Sağlık Bakanlığı: 
 

• Sağlık hizmetlerinin sunumunu gerçekleştirmek 
• Sağlıklı Kentler Birliği ile Sağlık Bakanlığı arasında koordinasyonun sağlanması 
• Ulusal sağlık politikaları ile yerel sağlık politikalarının uyumu 
• Sağlıklı Kentler Birliği kanalıyla “Sağlıklı Şehirler” hareketinin Türkiye’de 

benimsenmesi ve geliştirilmesi 
 
İl Sağlık Müdürlüğü: 
 

• Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında koordineli çalışma 
ortamının sağlanması 

• Sağlıklı Şehirler Projelerinin, sağlık stratejilerinin ve yatırımlarının yerel 
yönetimlerle koordineli yürürtülmesi 

• Sağlık sektöründe farklı kurumların işbirliğinin sağlanması 
 
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü: 
 

• Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü arasında koordineli 
çalışma ortamının sağlanması 

• Sağlıklı Şehirler Projelerinin ortaklaşa yürütülmesi 
• Çevrenin ve doğal kaynakların korunması konusunda farklı kurumların işbirliğinin 

sağlanması 
 
Uludağ Üniversitesi: 
 

• Sağlıklı Şehir Projelerinin bilimsel esaslara göre yürütülmesi 
• Birlik çalışmalarında üniversitenin destek ve danışmanlığının alınması 
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Yerel Gündem 21: 
 

• Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan belediyelerde sağlıklı şehir politika, plan 
ve stratejilerinin ilgili tüm sektörlerin katılımı ile gerçekleştirilmesi 

• Özellikle engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı mimari ve her türlü kentsel düzenleme 
konusunda engelli derneklerinin görüş ve önerilerinin planlama ve karar alma 
mekanizmalarına dahil edilmesi 

• Çevresel sürdürülebilirlik için yerel ve merkezi yönetim ile özel sektörün yanında 
halkın da konuya adanmışlığının sağlanması  

 
Meslek Odaları: 
 

• Sağlıklı Kentler Birliği ve Sağlıklı Şehir Projesi çalışmalarında meslek odalarının 
görüş ve önerilerinin dikkate alınması  

• Farklı meslek odaları aynı zamanda farklı sektörlerini temsil ettiği için, bu 
sektörlerin etkileşime geçerek katkı koyabilecekleri bir ortamın yaratılması  

 
Toplum: 
 

• Sağlıklı Şehirler Projesi politika, plan ve uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaşması 
• Temiz bir çevre ve yeşil alanların arttırılması 
• Sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin arttırılması ve bu hizmetlerden 

faydalanmada eşitliğin sağlanması 
• Halkın karar alma süreçlerine katılımını arttırıcı mekanizmaların oluşturulması ve 

böylece yerel demokrasinin geliştirilmesi 
• Yerel ve kamu yönetiminin insan kaynakları kalitesinin yüksek olması ve halka 

daha iyi hizmet sunulması 
• Kaynakların tasarruflu kullanılması 
• Rasyonel ve sürdürülebilir projeler üretilmesi ve hayata geçirilmesi 
 

 
C. Hedef Kitle ve diğer ilgililerden gelen görüş ve şikayetleri değerlendirme 
sistemi: 
 
Birlik web sitesinde “Görüş ve Öneriler” adı altında link açılmıştır. Buraya gelen öneri, 
eleştiri ve katkılar sorumlu personel tarafından değerlendirilerek gereği yapılmakta ve 
sonuçla ilgili geri bildirim sağlanmaktadır.  
 
D. Birlik üyelerinin ve diğer ilgililerin Birlik çalışmalarıyla ilgili tatmin 
düzeylerinin nasıl ölçülebileceği: 
 
Birliğin Meclis toplantıları ve eğitim seminerleri için standart anket formları düzenlenerek 
toplantı sonunda katılımcılara uygulanması planlanmaktadır.  
 
Bunun yanı sıra Birliğin faaliyetleri ile ilgili tabi ve gözlemci üyelere yönelik “Memnuniyet 
Anketi” düzenlenerek uygulanması hedeflenmektedir. 
 
 
3. BİRLİĞİN MİSYONU: 
 

• Yaşanabilir ve sağlıklı şehirler için tüm kentsel ve çevresel 
konularda eşitsizlikleri azaltmak ve yoksulluk ile mücadele etmek amacıyla üye 
kentler arasında işbirliğini sağlamak, deneyimlerini paylaşmak ve güç birliği 
oluşturmak. 

 
• Üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmalarını, sorunları aktarmalarını, 

ortak projeler geliştirmelerini, uluslararası düzeyde temsil edilebilmelerini ve ortak 
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ihtiyaçlarının çözümlerini sağlamak ve üye belediyeler danışmanlık hizmeti vererek 
Sağlıklı Kentler Hareketini tüm Türkiye’de yaymak. 

 
• Yaşam Kalitesini yükseltmeyi görev edinerek güven ve huzur ortamı içinde çevre, 

insan sağlığı ve kültürel varlıklara saygılı, nitelikli kentsel altyapıya sahip, estetik 
ve konforlu bir kent yaratmaya katkıda bulunmak. 

 
4. BİRLİĞİN VİZYONU: 
 

• “Sürdürülebilir Kalkınma” ile “Sürdürülebilir Kentler Yaratmak” için, “Sağlıklı 
Kentler” Hareketinin Türkiye’de gelişebilmesini, benimsenmesi ve 
uygulanabilmesini sağlamak. 

 
• Türkiye’de bulunan Sağlıklı Kentleri ve aday kentleri bir araya getirerek ve bu 

kentler arasında sağlık ile planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, 
yönetişim ve sosyal destek yaratmak, kent içi ve kentler arası eşitsizlikleri 
azaltarak, sağlıklı kentler yaratmak ve yaşatmak.  

 
• Kentlilik bilinci ve sağlıklı kent kimliğinin oluşmasına katkıda bulunmak  

 
• Toplumsal memnuniyet ve toplumsal fayda amaç edinilerek yaşanabilir, herkesin 

yaşamaktan mutluluk duyacağı çağdaş kentler yaratmak 
 
5. BİRLİĞİN İLKELERİ: 
 

• Paydaşların memnuniyeti sağlamak 
• Yönetim ve planlara katılımı sağlamak 
• Birliğin sürdürebilirliğini sağlamak 
• İnsan ve toplumun değerlerine saygı 
• Siyasetten arınmışlık 
• Tarafsızlık 
• Fırsat eşitliği 
• Ön koşulsuz yararlanma 
• Hakça paylaşım 
• Toplumsal katılım 
• Yasalara bağlılık 
• Yaşam kalitesini arttırmak 
• Toplumdaki sağlık seviyesini yükseltmek 
• Yoksullukla mücadele 
• Bölgeler arası eşitsizlikleri azaltmak 
• Şeffaf yönetim 
• Ekolojik sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması 

 
 
6. BİRLİĞİN STRATEJİK AMAÇLARI: 
 
STRATEJİK AMAÇ 1 

 
 Tüm vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı şehirler 

yaratmak, herkese eşit ve kaliteli bir yaşam sağlamak için; sağlık, ulaşım, 
planlama, çevre, altyapı gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek ortak 
projeler geliştirmek. 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’de yaşayan insanların 
Sağlıklı Şehirler Hareketinin sonucunda, sosyal, ekonomik, fiziksel, kültürel 
ve eğitim açısından daha tatmin edici yaşam koşullarına sahip olmasını 
sağlamak. 
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  Bu stratejik hedefe ulaşmak amacıyla Sağlıklı Kentler Birliği, üye belediyelerinin 
aşağıda yer alan faaliyetlerini izleme ve değerlendirme kentler arası kıyaslamalarda 
bulunma, Birlik toplantılarında sonuçları açıklama görevini üstlenecektir. Aşağıda yer 
alan hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetler üye belediyeler tarafından 
yürütülecektir. Bu faaliyetler yürütülürken Sağlıklı Kentler Birliği Dünya Sağlık 
Örgütü Sağlıklı Şehirler proje konsepti çerçevesinde üye belediyelere danışmanlık ve 
destek hizmeti verecektir. 

   
  Üye şehirler aşağıdaki yer alan faaliyetlerle ilgili Sağlıklı Kentler Birliğine düzenli 

raporlamalar yapacaktır.  
    
  Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu Sağlık Bakanlığı’nın görev ve 

sorumluluğundadır. Birliğe üye şehirler bu planda yer alan sağlık hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için Sağlık İl Müdürlükleri ile birlikte çalışmalar yapmak 
zorundadırlar. Sağlıklı Şehirler Proje hedeflerine ulaşabilmek için mevcut yasal 
çerçeve içinde Valilik ve İl Müdürlükleri ile koordineli çalışmak, yürütülen projeleri 
takip etmek, projelere destek vermek şehirde sağlıkla ilgili istatistikleri ve projeleri 
bütünleştirmek üye belediyelerin görevidir.  

 
  
HEDEF 1: ŞEHİRLERARASI KIYASLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER: ŞEHİR 
SAĞLIK PROFİLLERİNİN HAZIRLANMASI 
 

 Tüm üye şehirlerin Şehir Sağlık Profillerini ve Sağlıklı Şehir Göstergelerini hazırlamalarını 
sağlamak, hazırlanan bu profiller ışığında şehirlerarası kıyaslamalar ve değerlendirmeler 
yapmak  
 
Faaliyetler : 
 
1.1 Her faz döneminde şehir sağlık profili ve sağlıklı şehir göstergeleri üye şehirler 
          tarafından hazırlanarak Birlik Başkanlığına gönderilecektir. 
 
1.2  Birlik Başkanlığına gönderilen profil ve göstergeler, Birlik sekreterayası tarafından 

değerlendirildikten sonra kentlere geri bildirim yapılacaktır. 
 
1.3 Üye şehirlerin şehir sağlık göstergeleri arasında kıyaslamalar ve değerlendirmeler 

yapılarak sonuçlar meclis toplantılarında ve Birliğin web sitesinde sunulacaktır. 
 
Göstergeler : 
 

• Sağlıklı şehir göstergeleri dikkate alınarak hedeflere ne kadar ulaşıldığı konusunda 
değerlendirme yapılacaktır.  

 
 
 HEDEF 2:  ŞEHİR SAĞLIK GELİŞİM PLANLARININ HAZIRLANMASI 
 
 Sağlıklı Kentler Birliği olarak tüm üye şehirlerin profil ve göstergeler ışığında Şehir Sağlık 

Gelişim Planı hazırlamalarını sağlamak, kontrol ve danışmanlık hizmeti sunmak 
 
Faaliyetler:  
 
2.1  Her faz döneminde Şehir Sağlık Gelişim Planı üye şehirler tarafından hazırlanarak 
  Birlik Başkanlığına gönderilecektir. 
 
2.2  Birlik Başkanlığına gönderilen Şehir Sağlık Gelişim Planları Birlik Sekreteryası 
   tarafından değerlendirildikten sonra kentlere geri bildirim yapılacaktır. 
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Göstergeler : 
 

• Sağlıklı şehir göstergeleri dikkate alınarak hedeflere ne kadar ulaşıldığı konusunda 
değerlendirme yapılacaktır.  

 
HEDEF 3: ÇOK SEKTÖRLÜ SAĞLIK SORUMLULUĞU 
 
2020 yılına kadar, tüm sektörlerin sağlıkla ilgili sorumluluklarını kabul etmelerini 
sağlamak 
 

• Tüm sektörlerin karar vericileri kendi sektörlerinde sağlığa yatırımla elde 
edilebilecek yararları dikkate almalıdır ve eylemleri ona göre yönlendirmelidir. 

• Üye kentler sağlık etki değerlendirme mekanizmaları oluşturmalıdır ve tüm 
sektörlerin politikaları ve eylemlerinin sağlık üzerine etkilerinden sorumlu 
tutulmaları sağlanmalıdır. 

 
Faaliyetler : 
 
3.1 Üye kentlerin, sağlıkla ilgili sektörel katılımı ve sektörler arası işbirliğini kolaylaştıran 

özendirici, yasal ve yönetimsel düzenlemeler yapması teşvik edilecektir. 
3.2 Ticari ve kamu sektöründe politikalar ve stratejiler arasında tercih yapılırken halk 

sağlığının geliştirilmesi ve korunması temel kriter olarak kullanılması sağlanacaktır. 
3.3 Hükümetlerin ve TBMM’nin sağlığın gelişmesi ve korunmasına yönelik politikalara 

öncelik vermesi ve tüm sektörlerde sağlık denetimleri yapılması sağlanacaktır. 
 
Göstergeler: 
 

• İstatistik göstergeleri yok; sadece niteliksel değerlendirme 
 
 
HEDEF 4: ORTAKLARIN SAĞLIK İÇİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ 
 
2005 yılı sonuna kadar, herkes için sağlık politikalarının uygulanmasında sağlık için 
işbirliği ve ortaklıklarda bireyler, kamu ve özel sektörlerin tamamındaki gruplar ve 
kuruluşlar, sivil toplum örgütlerini angaje etmek ve üye belediyelerin bu çerçevedeki 
çalışmalarını takip etmek ve değerlendirmek. 
 
Faaliyetler: 
 
4.1     Sağlık sektörü ve diğer sektörler multisektörel faaliyetlere iştirak etmeye, hedefleri 
          ve kaynakları paylaşmaya teşvik edilecektir. 
4.2 Sağlık için aktif tanıtım ve savunuculuk yapılacaktır. 
4.3 Sağlığın geliştirilmesinde rol oynayan DSÖ’nün, tüm sektörlerle uyumlu işbirliğini 

kolaylaştırıcı  uluslararası yöntemleri ülkesel, bölgesel ve yerel düzeylerde olan 
          düzenlemelerde örnek alınacaktır. 
4.4 Birlik üyesi olan belediyelerin Sağlıklı Şehirler Projesi çerçevesindeki çalışmaları 
          yıllık raporlar ile takip edilecek, değerlendirilecek ve mevcut durumları birbiriyle  
          kıyaslanacaktır. 
4.5 Birlik üyesi belediyeleri Sağlıklı Şehir politika, plan ve stratejileri üretmede ve  

bunları uygulamaya koymada motive etmek amacıyla her yıl bir “En iyi Sağlıklı 
Şehir Projesi” uygulama ödülü verilecektir.    

4.6 Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye belediyelerden Yerel Gündem 21 bulunmayanlarda bu 
sürecin başlatması teşvik edilecek ve var olanların daha aktif hale getirilmesi için 
çalışılacaktır. Yerel Gündem 21 süreci kapsamında; kentteki tüm yerel, merkezi ve 
sivil aktörlerin, üniversitelerin, özel sektörün, meslek odalarının, muhtarların ve 
vatandaşların katılımı ile oluşturulacak Kent Konseyleri, Kadın Meclisi, Çocuk 
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Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelliler Platformu, gönüllü çalışma grupları gibi 
yönetişim ve yerel demokrasiye hizmet eden mekanizmaların oluşturulması 
gerekmektedir. 

 
Göstergeler: 
 

• İstatistik göstergeler yok, sadece niteliksel değerlendirme 
 
HEDEF 5: SAĞLIKTA HAKKANİYET 
 
2020 yılına kadar, dezavantajlı grupların sağlık düzeylerini geliştirerek,  tüm üye 
şehirlerde, sosyo-ekonomik gruplar arasındaki farkı en az dörtte bir oranında azaltmak 
 
Faaliyetler: 
 
5.1  Sosyo-ekonomik gruplar arasındaki yaşam beklentisi farkı en az %25 

azaltılacaktır. 
5.2  Sosyo-ekonomik değişim gösteren gruplarda morbidite, sakatlık ve mortalite ile 

ilgili majör gösterge değerleri daha adil bir şekilde düzenlenecektir. 
5.3  Sağlığı kötü etkileyen sosyo-ekonomik koşullar, gelir düzeyleri, eğitimde başarı, iş      
       bulma olanakları arasındaki farklılıkların düzeltilmesi için çalışılacaktır. 
5.5  Yoksullukla mücadele ve bölgesel eşitsizliklerin azaltılması amacıyla Birliğe üye 

şehirlerde Yoksulluk Haritası oluşturulacak ve bu haritadan yola çıkarak öncelikli 
müdahale alanları ve bu yerlerin ihtiyaçları tespit edilecektir. 

5.6  Yine yoksullukla mücadele ve eşitsizliklerin azaltılması kapsamında üye 
belediyelerde kadınlara, yoksullara, engellilere, sokak çocuklarına ve suçlu 
çocuklara, gençlere yönelik meslek edindirme kursları düzenlenecek ve kursları 
başarıyla bitirenlerin en az %70’ine istihdam olanağı sağlanacaktır. 

5.7  Sağlık, sosyal ve ekonomik koşulları sonucu özel gereksinimleri olan insanlar 
       dışlanmaktan korunacak ve uygun hizmete kolay ulaşmaları sağlanacaktır. 
5.9  Engellilerin ve yaşlıların kentte zorlanmadan yolculuk yapabilecekleri mimari ve 

fiziki kentsel düzenlemeler yapılacaktır. 
5.10  Türkiye 2004 İstatistik Yıllığı verilerine göre Türkiye genelinde özürlülerin işsizlik 

oranı %15.46’dır. Bu oran Akdeniz Bölgesinde %20.25, Doğu Anadolu Bölgesinde 
%25.40’a yükselmektedir. Birliğe üye şehirlerde yerel yönetimler engellilerin 
yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltici faaliyetlerde bulunacaklardır. Bu 
faaliyetlerin en önemlisi engelli vatandaşlara eğitim imkanı, meslek edindirme 
kursları ve istihdam olanakları yaratmak olacaktır. Birliğe üye şehirlerde engelli 
vatandaşların iş durumu, sosyal ve sağlık güvencesi, yaşam kalitesi gibi konularda 
tespitlerinin yapılarak durumlarına uygun iyileştirmeler yapılacaktır. 

5.11  Kamu politikalarının, cinsiyet-duyarlı, gelir düzeyi ve sosyal güvence açısından 
dezavantajlı gruplara öncelik tanınarak ve hakkaniyet anlayışına dayalı olarak 
belirlenmesi için çalışılacaktır. 

5.12  Birleşmiş Milletlerin, kadınlar ve çocuklar, özürlüler, göçmen ve mülteci hakları ile 
ilgili özel anlaşmalar ve yönetmelikleri de kapsayan İnsan Hakları Şartlarının 
uygulanmasına yönelik politikalar ve yasalara uyulacaktır. 

5.14  Toplumdaki tüm sektörlerin, sosyal ve ekonomik haksızlıkların azaltılması ve 
bunların sağlık üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi konusundaki sorumluluklarını 
kabul etmesi için çalışılacaktır. 

5.15  Birlik üyesi olan belediyelerin, önemli sosyo-ekonomik değişkenleri kaydetmek ve 
sağlık durumu ile ilişkilerini analiz etmek için sağlık enformasyon sistemlerini 
geliştirmesi sağlanacaktır. 

 
Göstergeler: 
 
• Temel sosyo-ekonomik ölçümler (örneğin; eğitim düzeyi, işsizlik, gelir düzeyi) 
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• Saptanabilen sosyo-ekonomik gruplar ve cinsiyetler arasındaki sağlık statüsü 
farklılıkları (örneğin; (maternal) mortalite, morbidite, sakatlık ve sağlık hizmetine 
ulaşım) 

 
HEDEF 6: YAŞAMA SAĞLIKLI BAŞLANMASI  
 
2020 yılına kadar, üye belediyelerde bebeklerin ve okul öncesi yaşlardaki çocukların 
hepsinin yaşama sağlıklı başlayarak daha sağlıklı olmalarını sağlamak 
 
Faaliyetler: 
 
6.1 Tüm üye belediyeler uygun üreme sağlığı, doğum öncesi bakım, perinatal ve çocuk 
          sağlığı hizmetlerine ulaşılabilirliği geliştirilecektir. 
6.2 Bebek ölümleri 2004 yılında Türkiye’de binde 37.4 oranındadır. DİE’nin 2020 yılı 
          demografi projeksiyonlarında bebek ölüm oranı beklentisi binde 21.4 tür. 2020              
          yılına kadar Birliğe üye şehirlerde bebek ölümleri %50 azaltılacaktır. 
6.3 5 yaş altı çocuklarda kazalara ve şiddete bağlı mortalite ve sakatlık en az %50 

azaltılması için çalışılacaktır. 
6.4 2500 gramdan daha az ağırlıkta doğan çocukların oranı en az %20 düşürülecektir. 
6.5 Üye belediyelerde, ana çocuk sağlığı projesi kapsamında gebeliklerin en geç 

dördüncü ayında saptanması, gebelik süresince en az 4 kez ziyaret ve kontrolün 
sağlanması, bebeklerin yılda 6 kez, çocukların yılda 2 kez kontrol edilmesi, 0 yaş 
grubunda tüm aşılarda bebeklerin %95 oranında aşılanması ve gebelerin en az 
%80 oranında tetanosa karşı aşılanması sağlanacaktır. 

6.6 Üye belediyelerde, ebeveynler ve ailelerin sosyal ve ekonomik refahı için yatırım 
yaparlarsa ve tüm çocukların yaşama sağlıklı başlamalarını sağlayacak, istenen 
çocuklar ve iyi ebeveyn olma yeteneğine sahip destekleyici aile oluşturma 
politikaları uygulanacaktır.  

6.7 Üye kentlerin uygun aile planlaması ve üreme sağlığı hizmetlerini sağlayacak 
kapsamlı politika ve yerel toplum programları geliştirilmelidir. Üye belediyelerde İl 
Sağlık Müdürlükleri tarafından uygulanmakta olan “Aile Planlaması Eğitimleri” 
geliştirilecek ve projenin uygulanmadığı kentlerde başlatılacaktır. 

6.8 Sağlık politikalarında kadın sağlığına öncelik verilecektir. 
6.9 Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile planlaması hizmet ağı ile entegre 

edilmesi, temel teknolojilere dayanan perinatal bakımı, çocuk sağlığının 
geliştirilmesi, çocukluk çağı hastalıklarının önlenmesi (bebeklerin ve küçük 
çocukların en az %95’inin bağışıklanması da dahil) ve hasta çocuklarının uygun 
tedavisinin sağlanması için çalışılacak; yeni doğan bebeklerin en az %60’ının ilk 6 
ay anne sütü ile beslenmesi kamu politikaları, sosyal çevreler ve sağlık hizmetleri 
ile desteklenecektir. 

6.10 Fiziki, ruhsal ve sosyal açıdan risk altındaki ve suça itilmiş çocukların 
rahbilitasyonu ve topluma kazandırılması için var olan uygulama örneklerinin 
yayılımı sağlanacak ve yeni projeler geliştirilecektir  

 
Göstergeler: 
 
• Yaş grupları ve ölüm nedenleri ile ilgili göstergeler (örneğin; perinatal, bebek, 

maternal mortalite) 
• Yeni doğan ve bebeklerin refahı ve sağlık statüsü ile ilgili bazı ölçümler (örneğin; 

doğum ağırlığı, konjenital hastalıklar, beslenme, bağışıklama) 
 
HEDEF 7: GENÇLERİN SAĞLIĞI 
 
2020 yılına kadar, bölgedeki gençler daha sağlıklı olması ve toplumdaki rollerini daha iyi 
yerine getirebilmeleri hedeflenmektedir. 
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Faaliyetler: 
 
7.1 Gençlerin karıştığı şiddet ve kazalara bağlı mortalite ve sakatlık en az %50 

azaltılacaktır. 
7.2 İlaç, tütün ve alkol tüketimi gibi zararlı davranışlara angaje olan gençlerin oranının 

azaltılması için Sağlıklı Şehir Projesi kapsamında Bursa’da uygulanan Sağlık Eğitim 
Projesi’nin (Bkz.Sağlıklı Bursa için Vizyon ve Planlarımız) diğer üye belediyelere 
yayılımı sağlanacaktır. 

7.3 Adölesan gebeliklerinin insidansı en az üçte bir azaltılacaktır. 
7.4 Gençler için destekleyici, güvenli fiziki, sosyal ve ekonomik çevrelerin 

oluşturulması için çalışılacaktır. 
7.5 Tüm kamu sektörü politikaları çocuk ve adölesanların, aileleri ve bakıcılarının 

sağlığı üzerindeki etkilerinin tahmin edilmesi için yeniden incelenecektir. 
7.6 Tüm kamu sektörü politik kararları, eğitim ve istihdam politikaları, genç insanların 

optimum düzeyde eğitim ve iş piyasasına ulaşımı için kolaylaştırılacaktır. 
7.8 Sağlık, eğitim ve sosyal açıdan gençler arasında görülen zayıf öz-imajı yıkmak, 

onların yaşamdaki stresli olayların üstesinden gelebilme, sosyal ilişkiler kurma ve 
sürdürme kapasiteslerini arttırırmak, psiko-sosyal gereksinimlerine yanıt vermek 
ve kenara itilmiş genç insanlara ulaşmak için çeşitli faaliyetler ve projeler 
uygulanacaktır.  

7.9 Çocukların ve adölesanların duygusal sağlığı da dahil olmak üzere sağlık 
durumlarını düzenli olarak takip etmek için ilgili araştırma ve değerlendirme 
yöntemleri kullanılacaktır. 

7.10 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Aile Planlaması hakkında, okullarda, gençleri 
bilgilendirici eğitim seminerleri düzenlenecektir. 

 
Göstergeler: 
 
• Uygun yaş grupları ve ölüm nedenleri ile ilgili mortalite göstergeleri 
• Gençlerin yaşam tarzı ile ilgili göstergeler (örneğin; sigara, alkol, uyuşturucu, cinsel 

davranış) 
 
 
HEDEF 8: YAŞLILARIN SAĞLIĞI 
 
2020 yılına kadar, 65 yaşın üzerindeki insanlar sağlık potansiyellerinin tam yerinde olması 
fırsatına sahip olması ve aktif sosyal rol oynayamaları hedeflenmektedir. 
 
Faaliyetler: 
 
8.1  Yaşam beklentisinde ve 65 yaş üstünde sakatlık olmadan yaşama beklentisinde en  
  az %20 artış sağlanması için çalışılacaktır. 
8.2 4. Faz ana temalarından biri olan sağlıklı yaşlanma konusunda Birliğe üye 

şehirlerde projeler geliştireceklerdir. Yaşam kalitesinin de artmasıyla 2020 yılında 
Birliğe üye şehirlerde nüfusun yaşam beklentisi 72 yaş olarak hedeflenmektedir. 
(DİE Sağlık İstatistikleri Projeksiyonları) Bu hedefe ulaşabilmek için sağlıklı 
yaşlanma ve aktif yaşam konusunda üye şehirler tarafından proje geliştirilmesi 
stratejik öneme sahiptir. 

8.3 Bağımsızlık, özsaygı ve toplumdaki yerlerini sürdürebilmelerine olanak tanıyan ev 
ortamında sağlıklı bir düzeyde yaşayabilen 70’li yaşlarda insanların oranı en az 
%50 artması için gerekli fiziki ve sosyal koşullar oluşturulacaktır. 

8.4 Yaşlı nüfusun izlenmesi büyük önem arz etmektedir. Sağlık ocağı personelinin 
evde bulunan yaşlılarla görüşmesi, hazırlanacak formlara göre işlem yapması, 
durumlarından şüphelenilenlerin hekim tarafından muayeneye alınması 
sağlanacaktır; gerek görülürse ikinci basamak kurumlarına sevk edilmesi 
sağlanacaktır. 
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8.5 Yaşlılara özgü durumlar, 65 yaş üstü diyabet ve hipertansiyon konularında 
yaşlılara ve yaşlı yakınlarına eğitim verilecektir. 

8.6 İskan, gelir düzeyi, insanların özerkliğini ve sosyal üretkenliğini artıran diğer 
düzenlemelerle ilgili kararları da içeren kamu politikalarında, yaşlıların görüş ve 
gereksinimleri tamamen dikkate alınarak kararlar uygulamaya geçirilecektir. 
Bunun için üye belediyelerde Yerel Gündem 21 gibi katılım platformlarının ve Yerel 
Gündem 21 bünyesinde de yaşlıların katılımına yönelik özel ilgi gruplarının 
oluşturulması gerekmektedir. 

8.7 Sağlık politikaları erken yaşlarda sağlığı geliştirerek ve koruyarak sağlıklı yaşlılık 
için hazırlanılacaktır. 

8.8 Üye belediyeler, yaşlılarla ilgili hizmetleri koordine eden, izleyen ve değerlendiren 
programlar geliştirirerek ve bu görev için yeterli kaynakların bulunmasını 
sağlayacaklardır. 

8.9 Yaşlılarla ilgili politikalar oluşturulurken, yaşlıların uygun bakım, sosyal yardım 
hizmetleri, cihazlar ve sosyal desteğe ulaşımı sağlanacaktır. 

 
Göstergeler: 
 
• Uygun yaş grupları ve ölüm nedenleri ile ilgili mortalite göstergeleri 
• Yaşlılarla ilgili elde edilebilen morbidite ve sakatlık istatistikleri 
• Yerel Gündem 21 Emekliler Çalışma Grubu, Kıdemli Hemşeriler vb. katılım 

platformlarının oluşturulup oluşturulmadığı 
• Kentlerdeki huzurevi ve yaşlılara yönelik merkezlerin sayısı 
 
 HEDEF 9: RUH SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ 
 
2020 yılına kadar, insanların psikososyal iyilik hali geliştirilmelidir ve mental sağlık 
sorunları olan insanların ulaşabileceği daha kapsamlı hizmetler oluşturulmalıdır. 
 
Faaliyetler: 
 
9.1 Sağlığı kötü etkileyen mental sağlık sorunlarının prevalansı azaltılacak ve 

insanların stresli yaşam olayları ile başa çıkabilme yeteneği arttırıcı bilgilendirme 
toplantıları düzenlenecek ve kentsel düzenlemeler yapılacaktır. Bu kentsel 
düzenlemeler; yeşil alanların, parkların arttırılması, gürültü, görüntü ve çevre 
kirliğinin azaltılması, spor ve rekreasyon alanlarının, sosyal ve kültürel aktivitelerin 
arttırılmasıdır.   

9.2 İntihar hızları en az üçte bir oranında azaltılacaktır. 
9.3 Özellikle sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı gruplarda yaşam boyunca mental 

sağlığın iyileştirilmesi ve korunmasına daha çok ilgi gösterilirilecektir. 
9.4 Sağlık ve diğer bakım hizmeti veren meslek grupları mental sağlık sorunlarının 

erken tanısı ve uygun müdahale konusunda eğitililecektir. 
9.5 Mental sağlık sorunları olan insanlara hizmet veren hastane ve merkezlerin kalitesi 

arttırılacaktır. 
9.6 Insan haklarına saygı duyulurak, özellikle kronik hastalıkla mental sağlık sorunları 

olan insanların yaşam kalitesi geliştirilecektir. 
Göstergeler: 
• İntihar hızı 
• Şizofreni, ağır depresyon, alkolik psikoz, post-travmatik mental sekeller gibi mental 

bozuklukların insidans ve prevalansı 
• Mental sağlık hizmetlerinin sayısı ve kullanımı ile ilgili istatistikler 

 
HEDEF 10 : BULAŞICI HASTALIKLARIN AZALTILMASI 
 
2020 yılına kadar, eradikasyon, eliminasyon ya da halk sağlığı açısından önemli olan 
enfeksiyon hastalıklarının kontrolü programlarının sistemli olarak uygulanmasıyla bulaşıcı 
hastalıkların sağlığa olumsuz etkileri azaltılmalıdır. 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Strateji Planı, 2005-2020 32



Faaliyetler: 
 
10.1. Hastalık eliminasyonu 
 

o Poliomiyelit transmisyonu durdurulmalıdır ve 2010 yılına kadar ya da daha 
önce her şehirde bu belgelenmelidir; 

o 2010 yılına kadar, noenatal tetanos elimine edilmelidir; 
o Kızamık elimine edilmelidir ve 2010 yılına kadar, her şehirde eliminasyon 

belgelenmelidir. 
 
10.2. Hastalık kontrolü 
 
2010 yılına kadar ya da daha önce, tüm şehirlerde: 
 

• difteri insidansı 100 000 nüfusta 0.21’in altında olmalıdır; 
• çocuk bağışıklama programına Hepatit B aşısı entegre edilerek yeni Hepatit B virüs 

taşıyıcı insidansı en az %80 azaltılmalıdır; 
• Hemofiliz İnfluensa Tip B tarafından oluşturulan kabakulak, boğmaca ve invazif 

hastalıkların insidansı 100 000 nüfusta 1’in altında olmalıdır; 
• konjenital sifiliz insidansı 1000 canlı doğumda 0.01’in altında olmalıdır; 
• konjenital kızamıkçık insidansı 1000 canlı doğumda 0.01’in altında olmalıdır; 

 
2015 yılına kadar ya da daha önce: 
 

• Her şehirde sıtma insidansı 100 000 nüfusta 5’in altına düşürülmelidir ve bölgede 
kazanılmış sıtma nedeniyle ölümler olmamalıdır; 

• Her şehirde, HIV enfeksiyonu ve AİDS’in olumsuz sonuçlarında, diğer cinsel yolla 
bulaşan hastalıklar, tüberküloz ve çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonları ve 
ishalli hastalıklar ve mortalite insidansında sürekli devam eden bir azalma 
göstermelidir. 

 
 
Göstergelerin belirlenmesi hususunda öneriler: 
 
• uygun yaş grupları ve enfeksiyöz hastalıklarla ilgili mortalite göstergeleri (tüberküloz, 

solunum yolu ve ishalli hastalıklar, sıtma, vs.) 
• bazı bulaşıcı hastalıklarla ilgili yeni vakalar, örneğin; kızamık, sıtma, difteri, tetanos, 

boğmaca, konjenital sifiliz, konjenital kızamıkçık, neonatal tetanos, kabakulak, 
tüberküloz, hepatit (A, B, diğer), sifiliz, gonore, HIV/AİDS 

• bazı bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklanmış çocukların yüzdesi, örneğin; difteri, 
tetanos, boğmaca, kızamık, polio, tüberküloz, Hemofiliz inflüenza tip b, hepatit B, 
kabakulak, kızamıkçık 

 
 
HEDEF 11: BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN AZALTILMASI 
 
2020 yılına kadar, tüm şehirlerde majör kronik hastalıklara bağlı morbidite, sakatlık ve 
erken ölüm mümkün olan en düşük düzeylere düşürülmelidir. 
 
Faaliyetler 
 
11.1. 65 yaşın altında insanlarda kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm özellikle 
mortalitenin yüksek olduğu şehirlerde en az ortalama %40 azaltılacaktır. 
 
11.2. 65 yaşın altında insanlarda tüm vücut kanserlerine bağlı mortalite en az ortalama 
%15, akciğer kanserine bağlı ölüm de %25 azaltılacaktır. 
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11.3. Diyabete bağlı ampütasyonlar, körlük, böbrek yetmezliği, gebelik komplikasyonları 
ve diğer komplikasyonların insidansı üçte bir azaltılacaktır. 
 
11.4. Kronik solunum yolu hastalıkları, kas-iskelet sistemi bozuklukları ve diğer yaygın 
kronik hastalıklara bağlı morbidite, sakatlık ve mortalitede sürekli devam eden bir azalma 
olacaktır. 
11.5.  6 yaşın altında çocukların en az %80’inin diş taşları, 12 yaşın altındaki çocuklarda 
1.5’tan fazla çekilmiş, eksik ya da dolgulu diş olmamalıdır. 
 
11.6. Tüm üye şehirlerde, sağlıklı toplum politikaları sağlığı geliştirme ve hastalıkları 
önleme ilkeleri ve stratejilerinin tam bir toplum katılımıyla uygulanmasına odaklanacaktır. 
 
11.7. Bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili yaygın risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü 
ve sağlıklı yaşam biçimleri toplum yaşamının ayrılmaz bir parçası,  tüm şehirleri ve ilgili  
organizasyonları kapsayan güçlü bir hareket haline getirilecektir. 
 
11.8. Sağlık sonucu ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine önem veren, hastanın isteklerini 
ve haklarını dikkate alan kapsamlı bir hastalık yönetimi sağlanacaktır. 
 
11.9. Üye şehirler diş taşlarının önlenmesini de içeren ağız sağlığı stratejileri geliştirip 
uygulayacaklardır. 
 
Göstergeler 
 
• Majör bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümün yaş gruplarına dağılımı 

(kardiyovasküler hastalıklar, kanser, kronik solunum yolu hastalıkları, diyabet, 
diğerleri) 

• Yukarıda listelenen ve astım, kronik romatizmal hastalıklar dahil, majör bulaşıcı 
olmayan hastalıkların insidans ve prevalansı 

• Majör bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili hasta taburcu istatistikleri 
• Majör risk faktörlerin prevalansı, örneğin; hipertansiyon, yüksek serum kolesterol 

düzeyi, yetersiz fiziksel aktivite, sigara içme, yetersiz beslenme 
• Ağız sağlığı ile ilgili bazı göstergeler 

 
 HEDEF 12: AİLE PLANLAMASI 
  
 2007 yılına kadar üye şehirlerin uygun aile planlaması ve üreme sağlığı hizmetlerini 

sağlayacak kapsamlı politika ve yerel toplum programlarını olşturması hedeflenmektedir. 
 
  Aile planlamasında problem genel olarak toplumda modern yöntem kullanımının 

düşük olmasıdır. Bu projede hedef modern yöntem kullanımının artırılması olacaktır. 
Birliğe üye şehirlerde ev ziyareti yapan ebe ve hemşirelerin hizmet içi eğitiminin 
sağlanması, ev ziyaretlerinde eğitim, toplum çapında sağlık eğitimi planlanmalıdır. AÇSAP 
(Ana Çocuk Sağlığı) merkezlerinde ve sağlık ocaklarında modern yöntemlerin ücretsiz 
sunumu diğer bir çözüm yöntemidir.  

   
  DİE Türkiye 2004 Yılı İstatistik Yıllığı nüfus artış hızı verilerine bakıldığında 2004 

yılında nüfus artış hızının binde 14.9 olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı kaynakta 2020 yılı 
nüfus projeksiyonlarında ise bu oran binde 8.6 olarak öngörülmüştür. Birliğe üye 
şehirlerde aile planlaması projesinin yaygın bir şekilde kır-kent ayrımı gözetilmeksizin 
uygulanması ve nüfus artış hızının 2020 yılı için binde 8.6 civarında gerçekleşmesi 
sağlanmalıdır.   

    
Göstergeler: 
 
• DİE nüfus artış hızı  

 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Strateji Planı, 2005-2020 34



HEDEF 13: ŞİDDET VE KAZALAR SONUCU YARALANMALARIN AZALTILMASI 
 
2020 yılına kadar, şehirlerde şiddet ve kazalar sonucu oluşan yaralanmalar ve sakatlıkta 
sürekli ve belirgin bir azalma olmalıdır. 
 
Faaliyetler: 
 
13.1 Trafik kazalarına bağlı ölüm ve sakatlık en az %30 azaltılacaktır. 
13.2.  Kazalara bağlı mortalitenin halen çok yüksek olduğu kentlerde tüm iş, ev ve diğer 
 yerlerde olan kazalara bağlı ölüm ve sakatlık en az %50 azaltılmalıdır. 
 
13.3. Kamu politikalarında, yaşam ve çalışma ortamlarının güvenli olmasına, kazalara ve 

şiddete neden olan etkenlere yönelerek, sosyal uyumla ilgili konulara öncelik 
verilecektir. 

13.4. Tüm sektörlerin, kazaların ve şiddetin önlenmesine yönelik eylemlerde işbirliği 
yapması, kurbanlar ve aileleri ile toplum üzerindeki etkileri ve maliyetleri ile 
ilgilenmesi sağlanacaktır. 

13.5. Şiddete maruz kalan tüm insanların ulaşabileceği uygun, cinsiyet duyarlı destek, 
bakım ve rehabilitasyon hizmetleri kurulacaktır. 

 
Göstergeler: 
 
• Yaralanma ve zehirlenmelerin temel dış nedenlerine bağlı mortalite 
• Ev, iş ve trafik kazalarına bağlı yaralanmaların insidansı 
• Yaralanmaya bağlı sakatlık tahminleri 
 
HEDEF 14 SAĞLIKLI YAŞAM TARZI 
 
2015 yılına kadar, toplumdaki insanlar sağlıklı yaşam biçimlerini benimsemelerini 
sağlamak. 
 
Faaliyetler: 
 
14.1. Beslenme, fiziksel aktivite ve cinsellikle ilgili sağlıklı davranışlar arttırılması eğitim 

ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. 
14.2. Sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerinin mevcudiyeti, ulaşılabilirlik, elde 

edilebilirliğinde önemli artış sağlanacaktır. 
14.3. 2007 yılı sonuna kadar kentte gıda ile ilgili iş yapan her işletmenin yılda en az 1 

defa denetlenmesi ve denetimlerin rutin hale getirilmesi sağlanacaktır. 
14.4. Gıda hijyeni ilkeleri üretimden tüketime kadar tüm gıda zincirine uygulanacak ve 

tüm sektörler kendi uygulamalarının sorumluluğunu paylaşacaklardır. 
14.5. Mikrobik ve kimyasal gıda kontaminasyonunu azaltıcı yönetmelikler uygulanacak, 

gıda hijyeni ve evcil hayvan besleme ile ilgili uluslararası standartlar 
uygulanacaktır. 

14.6. Beslenme dengesi iyileştirilecek, tüm tahıl ürünlerinin, sebze ve meyvelerin elde 
edilebilirliği ve tüketimi arttırılarak, çok yağlı gıda tüketimi azaltılacak, vitamin ve 
mineral yetersizlikleri (vitamin A ve demir gibi) elimine edilecektir. 

14.7. Sağlıklı beslenmeye özendiren mali, tarımsal ve perakende satış politikaları 
uygulanacaktır. 

14.8. Ulaşım, şehir planlaması ve iskan politikaları eğlence ve fiziksel aktiviteyi arttırıcı 
şekilde oluşturulacaktır. 

 
Göstergeler: 
 
• Gıda tüketimi ve vücut kütle endeksi ile ilgili istatistikler 
• Fizik aktivite ve cinsel davranışla ilgili tahminler hakkında mevcut veriler 
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HEDEF 15: ALKOL, İLAÇ VE TÜTÜNE BAĞLI ZARARIN AZALTILMASI 
 
2015 yılına kadar, bağımlılık yapan tütün, alkol ve psikoaktif ilaçların tüketiminin sağlık 
üzerindeki olumsuz etkileri tüm üye şehirlerde belirgin bir şekilde azaltılmalıdır. 
 
Faaliyetler: 
 
15.1 Tüm üye şehirlerde 2020 yılı sonuna kadar 15 yaş üzerindekiler arasında sigara 

içenlerin oranı en az %50, 15 yaş altındakilerde %80 azaltılacaktır. 
15.2 Tüm üye belediyelerde kişi başına düşen alkol tüketimi azaltılması ve 0-15 yaş 

arasında alkol tüketim miktarının 0 olması sağlanacaktır. 
15.3 Tüm üye belediyelerde yasadışı psikoaktif ilaç kullanımı prevalansı en az %25 ve 

buna bağlı ölüm en az %50 azaltılalacaktır. 
15.4 İnsanların psikososyal refahını ve yaşam tarzlarını geliştirici, onların yaşam 

koşullarını düzenlemelerine ve sağlıklı seçimler yapabilmelerine yardımcı olacak 
eğitsel ve müdaheleci stratejiler geliştirilecektir. 

15.5 Alkollü araç kullanma da dahil, pasif sigara içiminin sınırlandırılması ve alkol 
entoksikasyonunun azaltılmasına yönelik düzenleyici uygulamalar yerine 
getirilecektir. 

 
Göstergeler: 
 
• Alkol ve ilaca bağlı mortalite 
• Uygun nüfus gruplarında sigara kullanımı prevalansı tahminleri ve tütün tüketimi ile 

ilgili istatistikler 
• Alkol psikozu ve ilaç tedavisi ile ilgili hastaneye başvurma istatistikleri 
 
HEDEF 16: SAĞLIKLI VE GÜVENLİ FİZİKİ ÇEVRE 
 
2020 yılına kadar, üye belediyelerde insan sağlığına zarar veren çevre kirliliğine 
maruziyet düzeyleri uluslararası standartları aşmayacak düzeye getirmek ve insanların 
daha güvenli bir fiziksel çevrede yaşamalarını sağlamak. 
 
Faaliyetler: 
 
16.1. Su, hava, toprak ve atıkların sağlığı olumsuz etkileyen mikrobiyal, fiziksel ve 

kimyasal zararlı maddelerle kontaminasyonu, ulusal çevre ve sağlık faaliyet 
planlarında belirlenen çalışma takvimi ve redüksiyon hızları doğrultusunda, 
azaltılacaktır. 

16.2. İnsanlar, yeterli miktarlarda ve kalitede içme suyuna ulaşacaktır. Su kalitesi ve 
sağlığı koruma, sağlık ve hastalıkların önlenmesinde büyük öneme sahiptir. Temiz 
içme suyu ve kanalizasyon sistemi sağlamak bütün belediyelerin yasal görevidir. 
İçme suyu analizleri sürekli yapılarak vatandaşlara temiz ve kaliteli su sunumu 
sağlanacaktır. Bu değerler sağlıklı şehir göstergeleri yardımı ile takip edilecektir. 
DİE Türkiye 2004 Yılı İstatistik Yıllığı Çevre İstatistikleri Bölümü verilerine göre 
2002 yılında Türkiye genelinde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet edilen 
nüfusun toplam içindeki oranı %75’tir. İçme suyu insan sağlığı için temel 
niteliğindedir. Bu nedenle, Birliğe üye şehirlerde 2020 yılına kadar içme suyu 
şebeke hizmeti verilen nüfusun toplan nüfus içindeki oranı %98 olarak 
hedeflenmektedir. 

16.3. İyileştirilmiş hava kalitesinin sonuçları, ağır akciğer hastalıkları (kronik bronşit ve 
astım) ve kalp rahatsızlıkları ile mücadele eden hastaların hastanelere daha az 
başvuru yapılması olacaktır. Gençlerde artan astım hastalığı atmosferdeki artan 
hava kirliliğinden etkilenmektedir. Alt yapı yatırımları ve alan kullanımı 
planlamasının ve ulaşım karar alma sürecindeki etkilerinin, sağlık masrafları 
üzerindeki sonuçlarını göz önüne almak önemlidir. Yollardaki araçlar, şehirlerde 
kirlilik yaratan faktörlerin başında gelmektedir.  
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 Planlama, enerji etkin binaların desteklenmesi, kirlilik yaratan sanayi  alanlardan 
 konut alanlarının ve diğer yoğun nüfuslu aktivite  alanlarının ayrılması ile 
 yardımcı olabilir.  
 Daha az kirlilik yaratan  toplu taşıma şekilleri,  ulaşım  bilinci 
 kampanyaları ile sürdürülebilir  ulaşım imkanlarının arttırılması  ve 
 trafiğin sağlık üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi verilmesi yararlı 
 olabilir.  

 
Birliğe üye şehirler  kentlerinde hava kalitesinin iyileştirilmesi için proje 

 çalışmalarına başlanacak,  öncelikle hava kirliliği ölçüm istasyonları kurularak 
 hava kalitesi tespit edilecektir.  Aşağıda hava kirliliğine sebep olan maddeler ve 
 anlık sınır değerler verilmiştir. Bu  standartların üzerinde olan hava kirliliği olan 
 kentlerde değerleri, sınır değerlerin  altına çekmek için çalışmalar 
 yapılmalıdır.  
 

 SINIR DEĞER µ/m3

NMHC 280  
SO2 900  
CO 30000  
NO 600  
NO2 300  
SPM 300  

OZON 240  
 
16.4. Türkiye genelinde 2002 yılında Kanalizasyon hizmeti alan nüfusun toplam nüfus 

içindeki payı da %61,8’dir. (DİE Türkiye 2004 Yılı İstatistik Yıllığı Çevre 
İstatistikleri) Bu oranında 2020 yılına kadar Birliğe üye şehirlerde %98 oranına 
çıkarılması hedeflenmiştir. 

16.5. Sanayi atıklar ve etkin olmayan atık yönetimi sistemleri ile insan sağlığı ve çevre 
sağlığı büyük ölçüde etkilenmektedir. Birliğe üye şehirlerde gıda üretimi için 
kullanılabilecek açık alanların ve orman alanlarının korunması, bu konularda eylem 
planları hazırlanması esastır. Etkin bir şekilde işleyen bir katı atık yönetim sistemi 
oluşturulacaktır. DİE Türkiye 2004 Yılı İstatistik Yıllığı Çevre İstatistikleri Bölümü 
verilerine göre, 2002 yılında Türkiye genelinde Katı Atık Hizmeti Verilen nüfusun 
toplam nüfus içerisindeki oranı %76.34’tür. Bu oranın Birliğe üye şehirlerde 2020 
yılına kadar %100 oranına ulaşması hedeflenmektedir. 

16.6. 2020 yılı sonuna kadar üye belediyelerdeki tüm ilköğretim okulları ve liselerde 
aşağıdaki konularda çevre eğitimi faaliyetleri (seminer, tiyatro, film, afiş, broşür, 
vb. etkinlikler) yürütülecektir: 

 Katı atıkları kaynağında ayırma  
 Çevre ve kentlilik bilincinin oluşturulması  

16.7. 2020 yılına kadar üye şehirlerde kişi başına 10 m2 aktif yeşil alan planlanması ve 
uygulanması sağlanacaktır. 

 
Göstergeler: 
 
• Temiz içme suyu, kanalizasyon ve katı atık hizmetine sahip nüfusun yüzdesi 
• Gıda kaynaklı mikrobiyolojik hastalıklar – salgın ve etkilenen kişilerle ilgili istatistikler 
• Bazı kirletici maddelerin yayımı ile ilgili istatistikler 

  
HEDEF 17: HİZMETTE KALİTE YÖNETİMİ 
 
2010 yılına kadar, tüm üye belediyelerde eşit ulaşım, maliyet – yararlılık, dayanışma ve 
optimum ilkelerine dayanan sağlık hizmetleri için sürdürülebilir finansman ve kaynak 
tahsisi yapılmasını sağlamak. 
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17. 1 Sağlık hizmetleri harcamaları nüfusun gereksinimini karşılamakla birlikte uygun bir 
şekilde yapılacaktır. 

17.2 Kaynaklar, sağlık üzerine etkisi, maliyet – yararlılık ve mevcut bilimsel kanıtlar 
dikkate alınarak, sağlığın geliştirilmesi ve korunması, tedavi ve bakım arasında 
tahsis edilecektir. 

17.3  Sağlık hizmeti için finansman sistemleri genel korumayı, dayanışma ve    
  sürdürülebilirliği garanti etmesi sağlanacaktır. 
 
Göstergeler : 
 
• Sağlık harcamaları, toplam ve öğe başına (kamu, tekrarlayan hastane harcamaları, 

yatırım sermayesi ilaçlar, vs.) 
 
HEDEF 18: SAĞLIK HİZMETİNE YÖNELİK İNSAN KAYNAKLARININ 
GELİŞTİRİLMESİ 
 
2010 yılına kadar, tüm üye ülkeler, sağlık profesyonellerinin ve diğer sektörlerde 
çalışanların sağılığı koruma ve geliştirmeye yönelik uygun bilgi, tutum ve becerileri 
kazanmalarını sağlamak.  
 
Faaliyetler: 
 
18.1 Eğitilmiş sağlık profesyonellerinin sayı ve karışımının mevcut ve gelecekteki 

ihtiyacı karşılayabilmek için bir planlama sistemi oluşturulacaktır. 
 
Göstergeler: 
 
• Kategorilere göre insangücü istatistikleri, uygun olduğu kadar 
• Sağlık personeli mezuniyeti istatistikleri 
 
HEDEF 19 : SAĞLIKLA İLGİLİ ARAŞTIRMA VE İLİM 
 
2007 yılına kadar, tüm üye şehirler herkes için sağlığı pekiştiren bilginin daha iyi 
kazanılmasını, etkili kullanımını ve neşredilmesini destekleyen sağlık araştırma, bilgi ve 
iletişim sistemlerine sahip olmalıdır. 
 
Faaliyetler: 
 
19.1. Tüm üye şehirler, herkes için sağlık prensiplerine dayalı uzun vadeli araştırma 

politikaları geliştireceklerdir. 
19.2. Tüm üye kentler, sağlık hizmetlerinin sunumu ve geliştirilmesini bilimsel kanıtlara 

dayandırmaya olanak sağlayan mekanizmalara sahip olacaklardır. 
19.3. Sağlık enformasyonu, hem politikacılara, yöneticilere, sağlık çalışanlarına ve diğer 

profesyonellere; hem de topluma faydalı ve kolayca ulaşılabilir olacaktır. 
19.4. Tüm üye belediyeler, herkes için sağlık ilkesini destekleyen ve bu tür bilgiye 

ulaşımı kolaylaştıran sağlık iletişim politikaları ve programları oluşturacaktır. 
 
Göstergeler: 
 
• Sağlık araştırmaları geliştirme ve uygulama harcamaları 
 
HEDEF 20 : HERKES İÇİN SAĞLIK HUSUSUNDA POLİTİKALAR VE STRATEJİLER 
 
2010 yılına kadar, tüm üye şehirlerde yerel düzeyde herkes için sağlık politikalarını 
geliştirmek ve uygun kurumsal alt yapılar, yönetimsel süreçler ve yenilikçi liderlikle 
destekleyerek uygulamak. 
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Faaliyetler: 
 
20.1. Herkes için sağlık ilkesi, üye kentlerde, okul, işyeri ve konut gibi mekanlardaki 

politikalara ve eylemlere motivasyon, esin ve örnek bir çerçeve sağlayacaktır. 
20.2. Yerel düzeyde sağlık politikası geliştirmek için politika belirlenmesi, uygulama,  

izleme ve değerlendirme yapılabilmesi için bir dizi ana ortaklıklar  (kamu ve özel) 
kurulacaktır. 

20.3. Herkes için sağlık değerlerini temel alan kısa-orta ve uzun vadeli politika amaçları, 
hedefleri, öncelikleri ve bunları başarmak için stratejiler belirlenecek ve bunların 
başarılmasına yönelik gelişmeler düzenli olarak izlenecek ve değerlendirilecektir. 

 
Göstergelerin belirlenmesi hususunda öneriler: 
 

• İstatistik göstergeler yok, sadece niteliksel değerlendirme 
 
HEDEF 21: YAŞAM MEMNUNIYETI 
 
2020 yılına kadar üye şehirlerde eğitim, sağlık, ulaşım, planlama, konut, çevre ve 
güvenlik hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin %85, bilgi edinme konusunda %90 
seviyesine çekilmesi hedeflenmektedir.   
 
21.1 DİE 2004 yılı Yaşam Memnuniyeti istatistiklerine göre vatandaşların kamu 
 hizmetlerinden memnuniyeti aşağıda belirtildiği gibidir. 
 
 

Memnun Orta Memnun Değil  
Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

Eğitim 
Hizmetlerinden  

46.3 51.0 24.9 25.4 28.9 23.6 

Sağlık 
Hizmetlerinden 

44.1 49.6 19.8 19.9 36.2 30.4 

Güvenlik 
Hizmetlerinden 

69.2 72.9 15.0 15.8 15.7 11.3 

Kamu Hizmetleri 
ile ilgili Bilgi 
Edinme 

38.7 35.8 23.3 16.6 22.6 14.6 

 
Eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetleri merkezi hükümetlerin asli sorumluluğunda 
bulunmasına rağmen üye belediyeler Valilikleri ile koordineli çalışarak ve ortak projeler 
geliştirerek,  şehirlerindeki vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyet oranlarını 
yükseltmek durumundadırlar.  
 
HEDEF 22 SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI VE SOSYAL DONATI ALANLARININ 
OPTİMİZASYONUNU SAĞLAMAK 
 
 Sağlıklı Şehir Planlamasındaki amaç, şehir planlama prensiplerinin sağlıklı şehirler 
yaklaşımı ile arasında yakın ilişkiler bulunduğunu göstermek ve şehir planlamasını 
yeniden sağlık ve hayat kalitesine odaklamaktır.  
 
 Şehir planlama süreçleri bu yaklaşımı eşitlik, sektörler arası işbirliği, 
sürdürebilirlik, halkın katılımı ve sektörler arası eylem/dayanışma prensiplerini 
birleştirerek kullanacaktır. 
Genel inanışın tam tersine sağlık birçok mesleğin ve temsilciliğin merkezi amaçlarından 
biri olmalıdır ve özellikle şehir planlaması sağlıklı bir çevre yaratılması konusunda anahtar 
bir role sahiptir.  
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Faaliyetler: 
 
22.1 Sosyal Birlik yaratılması 
 
  Şehir planlaması, yerel topluluklar veya toplum içerisinde bulunan sosyal ağlar 
yaratamaz. Buna karşın sosyal birlik, insanların gayri resmi olarak tanışabilecekleri 
güvenli ve nüfuz edilebilen doğal sosyal alanların inşası ile kolaylaştırılabilir. Bu nedenle, 
Birliğe üye şehirlerde şehir merkezlerinin, ticari ortamların ve yerleşim yerlerinin ortak 
kullanım imkânlarının arttırılması sağlanacaktır. 
 
22.2 Konut kalitesi 
 
  Yeterli barınma alanı ve buna bağlı olarak uygun temel hizmetlerin varlığı esastır. 
Birliğe üye şehirlerde ihtiyacı karşılayabilen kaliteli ve güvenli konut alanlarının 
planlanması ve uygulanması sağlanacaktır. 
  
 22.3 İş Olanakları:  
 
 Planlama iş imkânlarını arttırabilir veya zorlaştırabilir. Ulaşımı zor olan yerlerde 
sunulan iş imkânları veya bir toplumda bulunan iş çeşitliliğinin azlığı sağlık alanında 
dolaylı ve dolaysız olarak negatif etkiler yaratacaktır. Birliğe üye şehirlerde ekonomik 
yenileme stratejileri ile bağlantılı şehir planlaması yapılarak, ticaret imkanlarının daha 
çekici hale getirilmesi, iş alanında çeşitliliğin arttırılması ve aynı zamanda lokal iş 
imkanlarının korunması sağlanacaktır. 
 
 22.4  Ulaşılabilirlik:  
 

 Birliğe üye şehirlerde farklı ulaşım imkanları tercihinin yaratılması teşvik 
edilecektir. 

 Güvenli ve çevre dostu yaya ve bisiklet yolları güçlendirilmesi ve trafik konusunda 
önlemler alarak trafiği yavaşlatılması, sakinleştirilmesi ve insanların oturduğu 
semtlerde araç hızının düşürülmesi sağlanacaktır. 

 Toplu taşıma durak aralıkları, raylı sistemde 800 m., otobüste 400 metrenin altına 
indirilecektir. 

 Yolcuların otobüs durağında yoğun saatlerde en çok 10, yoğun olmayan saatler 
dışında ise en çok 20 dakika beklemesi sağlanacaktır. 

 Araçların sefer dışı kalma süreleri azaltılacaktır. 
 Araçların günlük sefer sayıları arttırılacaktır. 
 Toplu taşıma yapılan güzergâhlarda otobüsler için önceliği düzenleyici tahsisli 
şeritler planlanacaktır. 

 Kentin ve kent yaşantısının zaman içindeki gelişme boyutu sürekli izlenecek, 
amaçlar ve ilkeler, değişen koşullara uyacak şekilde değiştirilecek veya 
geliştirilecektir. 

 Toplu taşıma öncelik verecek yol ve kavşak düzenlemelerine gidilecektir. 

 Toplu taşıma sistemi yolculuk taleplerinin mekansal farklılaşmasına ve yolculuk 
taleplerinin zamansal dağılımına bağlı olarak planlanacaktır. 

 Önemli hatlar için yolculuk talebi, ulaşım kalitesi, inşaat aşamasındaki sorunlar, 
ekonomiklik, kentin gelişmesi, özel araç trafiğine etkileri ve özel durumlar dikkate 
alınarak planlama yapılacaktır. 

 Toplu taşımada durak yerleri ve konumunda aşağıdakiler dikkate alınacaktır: 
 
o Durağa, tüm istikametlerden gelen yolcuların emniyetli ve doğrudan ulaşmalarını 
     sağlamak. 
o Rahat bekleme alanları oluşturmak. 
o Araç bekleme sürelerini minimize etmek. 
o Özürlüler için uygun imkanlar sağlamak. 
o Durağı tanımlanması kolay algılanacak tarzda yapmak 
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 22.5 Beslenme 
 
  Gıda kalitesi ve besin kaynakları hakkındaki sosyal eğilim, yoğun yağ ve şeker 
içeren besinlerin tüketimi sağlıkla ilgili eşitsizlikleri arttırmaktadır. Kronik hastalıkların 
önlenebilmesi için diyet ile ilgili hedefler daha fazla taze meyve ve sebze tüketimini 
öngörmektedir. Düşük gelirli kesimler – genç aileler, yaşlı insanlar ve işsizler iyi 
beslenemeyen kesimlerin başında gelmektedir.  
 
 Alışveriş yerlerinin merkezileştirilmesi ve büyük süpermarketlerin fazlalaşması, 
yerel olarak gıda çeşitliliğini azaltmakta ve ulaşım imkanları kısıtlı olanları dezavantajlı 
pozisyona sokmaktadır. Bu aynı zamanda eşitlik ile ilgili bir konudur.  
 
 Birliğe üye şehirlerdeki nitelikli tarım topraklarının korunması için tarım 
alanlarını koruma eylem planları hazırlanarak, yerel üretim ve sağlıklı beslenme ile 
desteklenmesi sağlanacaktır.  
 
22.6 Güvenliğin sağlanması 
 
  Kazaların en büyük sebebi yol güvenliğidir ve en büyük risk taşıyan gruplar, 
gençler, yaşlılar ve engellilerdir. Ev ve ev dışındaki kazalar da çocuklar ve gençler için 
büyük tehlike oluşturmaktadır.  
 
 Şehir planlaması sokak güvenliğini arttırmada veya azaltmada büyük bir rol 
oynayabilir. Sokak güvenliği hissi aynı zamanda herhangi bir saldırıya maruz kalmamak 
veya saldırı korkusu yaşamamaktır. Yayaların korku ve güvensizlik içerisinde olması, 
yayaları araba kullanmaya iter bu sebeple sosyal ilişkiler azalır ve aktif yaşam 
desteklenemez.   
 
 Daha güvenli bir çevre için en önemli konular trafik hızının yavaşlatılarak, yaya ve 
bisiklet sürücülerine öncelik vermesidir. Konut alanlarının ve ticari alanların detaylı bir 
şekilde tasarlanıp planlanması kamu alanlarında “doğal” bir gözetim yaratacak ve bu 
sayede korku ve suç vakaları azalacaktır. Birliğe üye şehirlerde bisiklet ve yaya yolları 
planlanacak ve uygulanacaktır. 
 
 
22.7. Sosyal Donatı Alanlarının Optimizasyonu:  
 2010 yılına kadar üye şehirlerde 500 m’lik yürüme mesafesi göz önünde 
bulundurularak 5000 kişiye bir ilköğretim, 20 000 kişiye bir lise planlaması ve uygulaması 
yapılacaktır. 
 
 DİE Türkiye 2004 istatistik yıllığı eğitim verilerine göre Türkiye genelinde net 
okullaşma oranı 2003 yılında ilköğretimde %91.95, ortaöğretimde %46.47, yüksek 
öğretimde %13.09 olarak belirtilmiştir. 2020 yılında üye şehirlerde bu oranların 
ilköğretimlerde %100, ortaöğretimde %80, yüksek öğretimde %35 oranına sağlanması 
hedeflenmektedir. 
  
 Üye şehirlerde, 2010 yılına kadar Sağlık Ocaklarının sayısal yeterliliği açısından 
30.000 nüfusa 1 sağlık ocağı planlanması ve sağlık ocaklarının yönetmelik  
şartlarına uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. 
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STRATEJİK AMAÇ 2 
 
Her yönden örnek kentler oluşturarak, Türkiye'yi daha ileriye taşımak için 
"Sağlıklı Kentler Hareketi"nin ülke genelinde yaygınlaşması sağlamak. Birliğe 
üye belediyelerin, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyeliği ve 
Sağlıklı Şehirler Projesiyle ilgili daha detaylı bilgi edinmelerine ve çalışmalarına 
yardımcı olmak 
 
HEDEF 1: TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ ÜYE ŞEHİRLERİNİN SAĞLIKLI 
ŞEHİRLER PROJESİNİ UYGULAMA KALİTESİNİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ 
ARTIRMAK 
 
Faaliyetler : 
 
1.1. Sağlıklı Şehir çalışmaları için araçları ve rehber niteliğinde dokümanları temin 

edilip, geliştirilerek üye belediyelerin bilgisine sunulacaktır. 
1.2. 2020 yılı sonuna kadar aşağıdaki konularda Sağlıklı Kentler Birliği üyeleri için 

yılda en az 3 defa eğitim programı organize edilecektir. 

 Stratejik Planlama 
 Proje Yönetimi 
 Sağlıklı Şehir Prensip ve İlkeleri 
 Şehir Sağlık Profili ve Sağlıklı Şehir Göstergeleri Hazırlama 
 Şehir Sağlık Gelişim Planı Hazırlama 
 Sağlıklı Yaşlanma ve Aktif yaşam 
 Sağlıklı Şehir Planlaması 
 Sağlık Etki Değerlendirmesi 
 “Sağlık Eğitimi” Yöntem ve Araçları 
 “Çevre Eğitimi” Yöntem ve Araçları 
 “Yoksullukla Mücadele” Yöntem ve Araçları 
 5. ve 6. Faz Ana temaları 

1.3 Her eğitim sonunda bir memnuniyet değerlendirme anketi uygulanacaktır. 
1.4 Her yıl Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olan şehirlerden en iyi sağlıklı kent 

projesini gerçekleştireni ödüllendirmek üzere bir yarışma düzenlenecektir. 
1.5 Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan kılavuz niteliğindeki dokümanları 

tercüme edilip üye kentlerin bilgisine sunulacaktır. 
 
Göstergeler: 

• Düzenlenen eğitimlerden memnuniyet derecesi sonuçları 
• DSÖ tarafından yayınlanan kılavuz niteliğinde doküman sayısı ile tercüme edilen 

ve Birliğin web sitesinde yayınlanan doküman sayısının karşılaştırılması 
 
HEDEF 2 TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİ ARASINDAKİ 
İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK 
 
Faaliyetler : 
 
2.1 Türkiye Sağlıklı Kentler Ağı web sitesini (www.sagliklikentlerbirligi.org.tr) sürekli 

güncellenecektir. 
2.2 İnternet sitesinde bir web forum grubu ve e-posta grubu oluşturularak aktif  

olarak kullanılacaktır. 
 
Göstergeler: 
 

• Diğer kentlerden gelen görüş ve öneriler ile yapılan nitel değerlendirmeler 
 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Strateji Planı, 2005-2020 42

http://www.sagliklikentlerbirligi.org.tr/


HEDEF 3: BİRLİĞİN DİĞER AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHİRLER ULUSAL AĞLARI İLE 
İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK 
 
Faaliyetler : 
 
3.1 Uluslararası Ulusal Ağlar toplantılarında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği temsil edilecek 
ve ortaklıklar geliştirilecektir. 
 
Göstergeler: 
 

• Her yıl DSÖ tarafından düzenlenen toplantılara katılım oranı ve yapılan sunum 
sayısı 

• Diğer ulusal ağlarla geliştirilen ortaklıklar 
 

HEDEF 4: YILDA EN AZ İKİ DEFA MECLİS TOPLANTISI VE HER AY ENCÜMEN 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRMEK VE ÜYELERİN DÜZENLİ KATILIMINI SAĞLAMAK  
 
Faaliyetler : 
 
4.1  Birlik üyeleri, toplantılardan telefon ve yazışma yoluyla haberdar edilecek ve 
davet edilecektir. 
 
4.2. Toplantı organizasyonu için izinler, salon tahsisi, teknik araçlar, catering,  

 yemekler vb. faaliyetler yürütülecektir. 
 
Göstergeler: 
 

• Yılda en az 2 defa Meclis toplantısı düzenelenip düzenlemediği 
• Meclis toplantılarına katılım oranı 
• Organizasyon düzeni ile ilgili nitel gözlemler  
• Meclis Toplantılarının sonunda yapılacak katılımcı anketlerinin sonuçları 

 
HEDEF 5: SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ’NİN ULUSAL VE ULUSLARARASI 
PLATFORMDA GÜCÜNÜ  ARTTIRMAK VE TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİNE 
ÜYE BELEDİYE SAYISINI 2020 YILI SONUNA KADAR 60’A ÇIKARTMAK 
 
Faaliyetler: 

 
5.1. Sağlıklı Şehir hareketini Türkiye’ye tanıtmak ve yaymak için çeşitli basın-yayın 
 organları kullanılacak, kitap, cd, broşür vb. tanıtıcı dokümanlar hazırlanacaktır 
5.2. Birliğin web sitesi sürekli güncelleştirilecektir. 
5.3. Birliğe üye olan kentlerin Sağlıklı Şehir Hareketine olan inancını ve hedefleri 
 gerçekleştirme motivasyonunu korumak için Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 
 ulusal ve uluslararası alandaki prestijini korumaya ve arttırmaya özen 
 gösterilecektir. 
5.4. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreterinin DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi 
 Danışmanlar Kurulunun bir üyesi olması ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler 
 Ağı Toplantısının 21-24 Eylül 2005 tarihleri arasında Birlik 
 Sekreteryasının bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize 
 ediliyor olması Birliğin uluslararası kararlara katılımı ve tanıtımı açısından çok 
 önemli bir fırsattır. Elde edilen bu fırsatın Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan 
 şehirlerden Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye olanların sayısını arttırma ve diğer 
 Avrupalı şehirlerin deneyimlerinden yararlanılması adına kullanılması ve 
 uluslararası ortaklıklar geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Göstergeler : 

• Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye belediye sayısı, 
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• Üye belediyelerin sağlıklı şehir çalışmaları ile ilgili nitel gözlemler 
• Diğer Avrupa ulusal ağları veya şehirleri ile gerçekleştirilen ortaklık sayısı 

 
HEDEF 6: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI’NA ÜYELİK 
İÇİN TÜRKİYE’YE AYRILAN 10 ŞEHİRLİK KOTAYI 2007 YILI SONUNA KADAR 
NİTELİKLİ BİR ŞEKİLDE DOLDURMAK  
 
Faaliyetler 
 

6.1. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üyelik için Birlik üyelerine kriterleri  
tamamlamalarında rehberlik etmek 

 
Göstergeler : 

• Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na, 2007 yılında Türkiye’den üye şehir sayısı 
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EK–1 PERFORMANS KRİTERLERİ 
 

 Üye belediye sayısını 2020 yılına kadar 60’ a çıkartmak 

 DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı için Türkiye’ye ayırdığı kotayı nitelikli bir şekilde 2006 yılı 

sonuna kadar doldurmak (DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağına üye sayısını 10’a çıkarmak)  

 Yılda en az 2 defa Meclis toplantısı ve her ay Encümen toplantısı düzenlemek 

 Yılda en az 3 defa eğitim semineri düzenlemek 

 Eğitim seminerlerine ve Meclis toplantılarına katılımcı sayısı 

 Eğitim seminerleri ve Meclis toplantılarında katılımcıların memnuniyet düzeyi 

(memnuniyet anketleri) 

 Web sitesinin haftalık olarak güncellenmesi 

 Web sitesine ziyaretçi sayısı 

 Üye belediyelerde gerçekleştirilen sağlıklı kent proje sayısı 

 Tercümesi yapılan DSÖ dokümanları sayısı 

 Web sitesinde yayınlanan e-bülten sayısı 

 Üye şehirler tarafından hazırlanan Şehir Sağlık Profili sayısı 

 Üye şehirler tarafından hazırlanan Şehir Sağlık Gelişim Planı sayısı 

 DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağına gönderilen çalışma raporu sayısı 

 Çalışan memnuniyeti anketleri  
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EK–2 STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYON ÜYELERİ 
 
ÜYE BELEDİYELER 
 
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

 Hakan KOYUNLULAR-A.P.K. Daire Başkanı 
 Dr. Yıldırım KOCABEY-Sağlık ve sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
 Nalan FİDAN-Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri 
 Jülide ALAN- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü Şehir Plancısı 
 Esin GÜNİÇEN- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü Sosyal Projeler Sorumlusu 
 Melike SUCU- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler 

Sorumlusu 
 
YALOVA BELEDİYESİ 

 Dr. Metin SABUNCU- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 
 Gülgönül BOZOĞLU- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 
 Hasan SOYGÜZEL-YG 21 Genel Sekreteri 

 
ÇANKAYA BELEDİYESİ 

 Dr. Ethem TORUNOĞLU- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 
 
KADIKÖY BELEDİYESİ 

 Şule ONUR- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 
 
TEPEBAŞI BELEDİYESİ 

 Fatih YILMAZ- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 
 
KIRIKKALE BELEDİYESİ 

 Zühtü BOZDEMİR- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 
 Kubilay ÖZYURT 

 
VAN BELEDİYESİ 

 Çetin CAN-Belediye Meclis Üyesi 
 Deniz BAŞ-Belediye Meclis Üyesi 
 Emre GÜLAÇ-Şehir Plancısı 

 
AFYON BELEDİYESİ 

 Hüseyin TANRIKULU- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 
 
ÜRGÜP BELEDİYESİ 

 Ömer KIVANÇ- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 
 Barış TERZİOĞLU 

 
AVANOS BELEDİYESİ 

 Dr. Alper ZOBARLAR- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 
 
GÖLCÜK BELEDİYESİ 

 Dr. Metin ŞENTÜRK- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 
 
TRABZON BELEDİYESİ 

 Gürsel GENÇSOY-Başkan Yardımcısı 
 Dr. Oğuz KARAAĞAÇLI- Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 

 
ÜNİVERSİTE 

 Prof.Dr. Hamdi AYTEKİN- Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı 
 Doç. Dr. Kayıhan PALA- Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim 

Görevlisi 
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 Doç Dr. Emel İRGİL- Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim 
Görevlisi 

 Serkut AKDENİZ- Uludağ üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma 
Görevlisi 

 
KAMU KURUMLARI 

 Dr. Serhat YAMALI- Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı 
 Talat MÜFTÜOĞLU-Bursa İl Çevre Müdürlüğü ÇED Şube Müdürü 

 
MESLEK ODALARI 

 Esin MIHÇIOĞLU-TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı 
 Ferudun BAYKARA- TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
 N.Kamil SALİHOĞLU-TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilcisi 
 Dr. Ersin GÜRDAL-Bursa Tabip Odası 

 
KALGEM YÖNETİM DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ 
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 SONUÇ 
 
Sağlıklı Kentler Birliği’nin ilk stratejik planlama deneyiminde katılımcı, geniş kapsamlı bir 
model uygulanmıştır. Planın hazırlanma sürecinin her aşamasında Birliğin tabi ve 
gözlemci üyelerinin görüşlerine başvurulmuş, 8-9 Haziran 2005 tarihinde yapılan 
çalıştayda misyon, vizyon ve SWOT Analizi (Güçlü-Zayıf Yönler; Fırsatlar-Tehditler) 
katılımcılarla birlikte hazırlanmıştır. 
 
Strateji ve hedefler oluşturuluken Sağlık 21 Hedefleri (Health 21), üye belediyelerin, şehir 
sağlık gelişim planları ve Devlet İstatistik Enstitüsü’nün projeksiyonları kullanılmıştır. 
 
Bu planın hazırlanmasındaki ana amaç Sağlıklı Kentler Birliği’nin çalışmalarının daha planlı 
bir çeçevede yürütülmesi, sağlıklı kent hareketinin bütün Türkiye’de benimsenmesi için 
referans sağlayacak bir kaynak oluşturulmasıdır. 
 
Bu sebeple kent sağlığı ile ilgili bütün sektörleri kapsayan ve üye belediyelere 
çalışmalarında yol gösterecek hedefler belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra bu planın 
sahiplenilmesi, üye şehirlerde bu plandaki hedefler çerçevesinde projeler 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sağlıklı Kentler Birliği’nin bu plan çerçevesinde üye 
belediyelerin yapacağı çalışmaları izlemesi ve sonuçlarını kamuoyuna açıklaması Türkiye 
kentlerinde kent sağlığının geliştirilmesi, vatandaşların sağlık seviyesinin yükseltilmesi 
açısından önemlidir.  
 
9 Haziran 2005 tarihinde Sağlıklı Kentler Birliği’nin Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ulusal 
Ağ olarak akredite (yetkilendirme) edilmesiyle birlikte Birliğimiz uluslararası bir birlik 
statüsü kazanmış, sağlıklı şehirler hareketinin Türkiye’deki gelişimi açısından 
sorumlulukları artmıştır. Artık, Sağlıklı Kentler Birliği çalışmalarını yürütürken sadece 
kendine karşı değil DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Kent Sağlığı Bölümüne karşıda sorumludur. 
Yıllık çalışma toplantılarına katılmak, gelişmeleri takip etmek, Türkiye’de sağlığın 
gelişimine katkı koymak ve Türk şehirlerinin sağlık seviyelerinin yükseltilmesinde 
hızlandırıcı rol üstlenmek Birliğin görevidir. 
 
Sağlıklı Kentler Birliği bu sorumluluklarını yerine getirirken strateji planına uygun olarak 
hareket edecektir. Planda belirlenen ölçülebilir hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını izlemek ve 
değerlendirmek, şehirlere proje çalışmalarında destek vermek, eğitim seminerleri 
düzenlemek, kent sağlığı konusunda uzman nitelikli insangücü yaratılmasına katkı 
koymak özet olarak bu planın uygulanmasını sağlamak Türk şehirlerindeki sağlık 
seviyesini artırıcı bir güç olacaktır. 
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