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SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI 

• Şehirlerin kalitesi insan sağlığı için temel niteliğindedir. 

• Şehir planlaması sosyal, fiziksel ve ekonomik çevreler 

ve şehirlerin işleyiş şekli ile ilişkilidir. Bu yüzden 

problemlerin ortaya konulmasında ve sağlık  ve yaşam  

kalitesinin artırılmasında anahtar bir role sahiptir. 

• Şehir planlama sürecinde bu yaklaşım sürdürülebilirlik, 

sosyal bütünleşme ve eşitlik, sektörler arası işbirliği ve 

dayanışma, halkın katılımı konularını içermektedir.  

• Sürdürülebilir gelişme tüm toplumun halihazırda ve 

gelecekte sağlık ve esenliğini amaçlar 

 

 



SAĞLIĞIN ANA BELİRLEYİCİLERİ 

 Genetik özellikler 

 Davranış biçimi ve hayat tarzı 

 Sosyal ve toplumsal etkiler 

 Barınma ve çalışma koşulları, hizmetlere erişilebilirlik 

 Toplumun tümünü etkileyen  sosyo-ekonomik, kültürel 

ve çevresel koşullar 
 



SAĞLIKLI BİR ŞEHRİN NİTELİKLERİ 

Temiz ve güvenli bir fiziki çevre  

Sürdürülebilir bir eko sistem 

Güçlü, destekleyici  bir toplum 

Kararlara katılımcı ve denetleyen bir toplum; 

Gıda, su, barınma, gelir, güvenlik, iş gibi temel ihtiyaçları 

karşılanmış bir toplum 

Kaynaklara erişim ve haberleşme imkanı  

Çok yönlü, canlı ve yenilikçi bir şehir ekonomisi 

Kültürel ve biyolojik mirası ile uyumlu kentsel gelişme 

Herkesin yararlanabileceği seviyede kamu sağlığı  

 



SAĞLIKLI KENT PLANLAMA İLKELERİ 

 

• SAĞLIKLI YAŞAM TARZI 

• SOSYAL BİRLİK 

• KONUT VE KONUT ÇEVRESİNİN KALİTESİ 

• İŞ OLANAKLARI 

• ERİŞİLEBİLİRLİK  

• BESLENME 

• GÜVENLİK 

• EŞİTLİK 

• HAVA VE SU KALİTESİ 

• DOĞANIN VE VERİMLİ TOPRAKLARIN KORUNMASI  

• İKLİMSEL DENGE 
 



• Neden planlama ? 
– Yüksek yaşam kalitesi, sağlık ve esenliği hedefleyen 

– Tüm grupları kapsayan  

– Sürdürülebilirliği sağlayan planlama  

• Mekansal planlama  

• Katılım ve koordinasyon 

• Toplumsal  ve kurumsal kapasite  

SAĞLIK VE ŞEHİR PLANLAMA 



 Mekansal planlama alana/bölgeye  ait kullanımların 
belirlenmesi ve bu kullanımlarla  ulaşım ilişkilerinin 
kurulmasıdır.   

• Ulusal ve bölgesel stratejilerle ilişkili gelecek öngörüleridir.  

• Vizyonu; öncelikler, programlar, politikalar ve arsa tahsisi  ve 
kaynaklar, özel sektör yatırımları ve kentsel yenileme alanları 
ile ilişkilendirmektir.  

• Kurumlararası koordinasyon sağlayarak kararların 
uygulanmasını sağlamaktır. 

• Küresel ısınmaya ve kentsel ölçekte etki yaratabilecek diğer 
afetlere karşı pozitif etki yaratacak önlemleri almaktır. 

• Sürdürülebilir gelişme için planlama yapmaktır. 

MEKANSAL PLANLAMA 



Kentin/Planın vizyonu 

Sürdürülebilir gelişme kapsamında kentin önemli sektörlerinin 

gelecekteki hedefi 

Sürdürülebilirlik çerçevesinde arazi kullanımı ve ulaşım 

ilişkileri ile ekonomik sosyal ve çevresel ilişkilerin 

tanımlanması ilişkilendirilmesi, yönetimi 

VİZYON: 

Ekonomik gelecek, sosyal ilişkiler ve iklimsel değişim vizyona 

girdi olmalı ve vizyon sürdürülebilir gelişme ile ilişkili olmalı  

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME 
STRATEJİSİ 



REKABET BAĞLANTI 

ERİŞİLEBİLİRLİK 

FARKLILAŞAN 

ÖZELLİKLER / 

YEREL KİMLİK 

KALİTELİ 

YAŞAM 

ALANLARI  

SAĞLIK VE 

ESENLİK 

Artan refah, iş 

ve yatırım 

olanağı, Bilgi 

ekonomisi 

ve bilgi birikimi 

ile geniş 

istihdam 

olanakları 

Ulusal ve 

uluslararası 

bağlantıların 

güçlenmesi 

Kamu ulaşımının 

güçlenmesi 

 

Kültür -turizm  

ve ticaretin 

gelişmesi 

Konut 

standartlarının 

yükselmesi 

Satın 

alınabilirliğin 

artması 

 

Yeşil alan artışı 

Temiz çevre 

Güvenli çevre 

Çeşitlilik 

 

Sağlıkta 

eşitsizliklerin 

giderilmesi 

Çocuklar ve 

gençler için 

sağlıklı çevreler 

Küresel iklim 

değişikliği ile 

mücadele 

Sürdürülebilirlik 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME 
STRATEJİLERİ (Liverpol) 



• STRATEJİK EKSENLER: 

• SE1. Ekosistem Dengesini Koruyarak, Doğal Kaynakların Sürdürülebilir 
Kullanımının Sağlanması  

• SE2. Kültür Varlıklarının Bütünleşik ve Etkin Korunması ve Koruma-Kullanma 
Dengesinin Sağlanması  

 

• SE3. İl Bütününde Merkezler arası Dengeli Gelişmenin Sağlanması  

• SE4. Sektörel Çeşitliliğin Geliştirilmesi, Bölgesel  Rekabet Gücü Yüksek ve Tüm 
sektörlerde Yenilikçi Teknolojiler Kullanan, Bilgi Odaklı, Çevre Dostu, 
Sürdürülebilir Üretimin Desteklenmesi 

 

• SE5. Herkes için Kaliteli Erişilebilirliğin Sağlanması 

 

• SE6. Yaşam ve Mekan Kalitesinin Yükseltilmesi ve Sosyal Bütünleşmenin 
Sağlanması  

 

• SE7. Doğal ve Teknolojik Tehlikelere Karşı Risklerin Azaltılması ve Çevre 
Kirliliğinin Önlenmesi  

 

• SE8. Plan Uygulama-İzleme-Denetleme Mekanizmasının Katılımcı ve 
Demokratik Bir Yönetişim Anlayışıyla Etkinleştirilmesi ve Geliştirilmesi 

• SE9. Toplumsal ve Kurumsal Kapasitenin ve Sahiplenmenin Arttırılması 
 
 

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME 
STRATEJİLERİ (Bursa) 



SAĞLIKLI YAŞAM TARZI 

• Araba kullanımını arttıran düşük yoğunluklu yaygın yerleşmeler 

sağlıklı yaşam biçimlerini desteklemez.  

• Çekici, güvenli ve kullanışlı çevreler yaratılarak insanların 

işyerlerine, marketlere, okullara ve diğer lokal yerlere yürüyerek 

veya bisiklet ile gitmelerinin teşvik edilmesi,  kent planlarında yeterli 

dinlenme imkanlarının yaratılması ve bunların toplum içinde eşit bir 

şekilde dağıtılması ve bu bölgelere erişimin uygun bir şekilde 

sağlanması  arabaya bağımlı hayat tarzından kaynaklanan kalp 

hastalıkları ve diğer hastalıkların önlenmesine yardımcı olur,  ruh 

sağlığını arttırarak, fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturur.  

 



• Fiziksel aktivitenin artırılması için uygun çevreler yaratılması 

• Yeterli, kapsayıcı, erişlebilir yeşil alan sisteminin sağlanması 

• Sosyal ilişkilerin canlandırılması 

• Temiz ve yaşam kalitesi yüksek çevrelerin oluşturulması 

• Doğal mirasın korunması 

• Kompakt gelişmenin desteklenmesi, kentsel yayılmanın önlenmesi 

• Kentsel hizmetlerin dengeli, eşitlikçi ve hakça dağılımının ve paylaşımının 

sağlanması ve kentsel hizmetlere yaya ve bisiklet  ulaşımının  sağlanması 

• ......  

SAĞLIKLI YAŞAM TARZI 



KONUT ÇEVRESİ 
• Güvensiz ve kalabalık barınma  koşulları fiziksel sağlığa zarar verir. 

Aşırı yoğunluk ruh sağlığı,  fiziksel sağlık ve kazalar ile yakından 

ilişkilidir. Yanlış yer seçimi  suç ve vandalizm gibi olayları tırmandırır.  

Yüksek katlı konutlar ruh sağlığı üzerinde kötü etkiler yaratabilir ve 

sosyal izolasyon ile birleştiğinde depresyona  ve sağlığın 

bozulmasına sebebiyet verebilir.  

• Yeterli barınma alanı ve temel  donatıların varlığı esastır. Sağlık, 

eğitim ve dinlenme alanları gibi toplumsal kullanım için uygun yerler 

planlanmalıdır. Uygun barınma imkanları özellikle de çok küçük 

yaştakiler ve ileri yaştakiler için çok büyük bir öneme sahiptir,  zira 

küçük yaşta yaşanan sağlık sorunlarının etkileri bir ömür boyu 

sürmektedir. Çevresel faktörlerden, hijyen eksikliğinden, binalardaki 

şartlardan ve şehir alanlarından kaynaklanan hastalıkların varlığı 

bilinmektedir. 

 



Dengeli nufus ve yapı yoğunluğu ve yeterli sosyal donatı 

Karma kullanım ve günlük alışveriş için yaya erişilebilir alanlar    

Sosyal aktivitenin teşvik edilmesi  

Hem bölgesel hem kentsel hemde yerel ölçekte ilişkilendirilmiş yeterli ve 

erişilebilir  çekici  kapsayıcı  yeşil  ve boş zamanların değerlendirilebileceği 

açık alanlar 

Yaya erişilebilir kamu ulaşımı  

Sanayi – konut ilişkisi için doğru arazi kullanım planlaması 

Toplumsal sürdürülebilirlik için kentsel tarımın desteklenmesi 

Mimari uyumun sağlanması,  

Binaların yönlenmesi nde doğal ve sosyal koşulların dikkate alınması ve 

mimari uyumun gözetilmesi 

Özellikle çocuklar ve yaşlılar için açık alanlarda trafik güvenliğinin 

sağlanması  

........ 
 

KONUT ÇEVRESİ 



Kentsel hizmetlerin dengeli, eşitlikçi ve hakça dağılımının ve paylaşımının 

sağlanması 

Farklı sosyo- ekonomik kesimlerin konut ihtiyacının karşılanması 

Düzensiz konut alanlarının gelişmesinin önlenmesi 

Mevcut ve gelişme alanlarının planlanması ve tasarımında sürdürülebilirliğin 

sağlanması  

Farklılık gösteren toplum kesimlerinin gözetilerek herkes için uygun, kullanışlı 

ve emniyetli kentsel çevrelerin üretilmesi  

Konutlarda enerji tasarrufuna yönelik tedbirlerin alınması ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımının her alanda teşvik edilmesi ve finansal açıdan 

desteklenmesi 

Merkezi iş alanınında yaşam-mekan kalitesinin arttırılması, somut ve somut 

olmayan kültür varlıklarının sahip oldukları miras değerleri ile birlikte 

korunması ve yaşatılması 

...... 

 

 

KONUT ÇEVRESİ 



İŞ OLANAKLARI 

• Planlama ile iş imkanları arttırabilir veya zorlaştırabilir. Ticaret 

imkanlarını çekici kılarak ve iş alanında çeşitliliği arttırarak ve aynı 

zamanda lokal iş imkanlarını koruyarakekonomik anlamda iyileşme 

sağlanabilir. Eşitlikçi ulaşım stratejileri iş imkanlarına ulaşımda 

önemli bir rol oynayabilir. Yerel iş imkanlarının oluşturulması daha 

kısa ulaşım mesafelerine imkan sağlayarak ulaşım emisyonlarını 

azaltabilir. İşgüvenliği sağlığı, esenliği ve iş tatminini arttırabilir. 

İşsizlik, büyük ölçüde mali stres yaratmaktadır, bunun sonucu   

sağlıkta kötüleşme, psikolojik problemler ve hatta erken ölüme yol 

açabilir.  

 



 

Yaşam/mekan kalitesine olumsuz etkisi olan kent 
merkezi ve konut alanlarındaki sanayi alanlarının 
dönüştürülmesi 

Sanayi alanlarının sıhhileştirilmesi, kapasitelerinin etkin 
kullanımı ve yenilikçi teknolojilerle ilişkilendirilmesi 

Katma değer kazandıran, ileri teknoloji kullanan, çevre 
kirletici olmayan, Ar-Ge kuruluşları ile işbirliğine giren, 
rekabet gücü yüksek sanayi üretiminin geliştirilmesi, 

Tarımsal alanları koruyarak ve iyileştirerek tarımsal 
üretimin desteklenmesi   

Tarım sektöründe ve tarımsal üretimde çeşitliliğin 
sağlanması 

Turizmde rekabet gücünün arttırılması 

Kültür ve doğayı koruyarak turizmin geliştirilmesi  

Turizmin yerel kalkınma amacıyla kullanılması 

........ 
 

 
 

 

İŞ OLANAKLARI 



ERİŞİLEBİLİRLİK 

• Kamu hizmetlerine erişim imkanları sınırlı olduğunda özellikle 

toplumdaki yaşlılar, kadınlar, çocuklar, özürlüler ve etnik azınlıklar gibi  

gruplar negatif etkilenir. 

• Şehir dışındaki alışveriş merkezlerinin sayısının artması arabaya 

bağımlılığı artırır ve yerel tesislerin zarara uğramasına sebep olur. 

Farklı ulaşım imkanları yaratmak, özellikle yayalar için, bisiklet 

sürücüleri için ve toplu taşıma ile yerel tesislere ulaşımı 

kolaylaştırmak, güvenli ve çevre dostu yaya ve bisiklet yollarını 

güçlendirmek ve trafik konusunda önlemler alarak trafiği yavaşlatmak, 

sakinleştirmek ve insanların oturduğu semtlerde araç hızını düşürmek 

yararlı olmaktadır. 

• Arabalara olan bağımlılığı azaltmak ve fiziksel egzersizi arttırmak kalp 

hastalıkları ile diğer kronik hastalıkları azaltabilir.  



• Kamu ulaşımına toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaya 

erişiminin sağlanması  

• Kentin yeni gelişen bölgelerinde yeterli otapark imkanı 

• Bisikletin (bisiklet yolları) ve raylı kamu ulaşımının teşvik edilmesi 

otomobile bağımlılığın azaltılması  

• Kentsel hizmetlerin dengeli, eşitlikçi ve hakça dağılımının ve 

paylaşımının ve yaya erişiminin sağlanması 

• Tüm kentlilerin ve kurumların bölgenin ekonomik, toplumsal ve 

kültürel yaşamına erişimlerine olanak veren ulaştırma hizmet 

olanaklarının sağlanması. 

• ........ 

 

 

ERİŞİLEBİLİRLİK 



GÜVENLİK/ 

DAYANIKLILIK 

• 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 ve bu sebeple sosyal ilişkiler azalır. Daha güvenli bir 

çevre için trafik hızının yavaşlatılarak, yaya ve bisiklet sürücülerine 

öncelik verilmesi gerekir.  

• Konut alanlarının ve ticari alanların detaylı bir şekilde tasarlanıp 

planlanması kamu alanlarında “doğal” bir gözetim yaratacak ve bu 

sayede korku ve suç vakaları azalacaktır. (Karma kullanım) 

• Yerleşmelerin olası afet zararlarına güçlendirilmesi can kayıplarını 

azaltacaktır 



• Afetlere dayanıklı yapılar  

• Afetlere dayanıklı şehirsel çevreler 

• Güvenli tasarımlar (kaldırımlar, caddeler, 
ışıklandırma,  trafik düzeni, yapısal olan ve 
olmayan kusurların bertarafı, iyi görüş, karşıdan 
karşıya geçişler) 

• Algılanabilir sokak düzeni 

• Yapılarda ve şehirsel çevrelerde enerji tasarrufu 
ve yenilenebilire enerji kullanımının teşviki  

• Dayanıklı kentsel altyapının sağlanması 

• Kentsel dayanıklılık için plan yapılması 

• Kentsel tarımın ve bahçeciliğin teşviki, yerel 
ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi 

• Yerel ekonominin canlı tutulması 

• Bisikletin ve raylı kamu ulaşımının desteklenmesi 

• .............. 

 

 

 
 

GÜVENLİK/ DAYANIKLILIK 



Risk yönetimi, kriz yönetimi ve müdahale planlaması 

Kentsel çevrenin tasarımı  

Yeterli açık alan ve kullanımında esneklik sağlanması   

Ulaşım ve altyapının güvenliğinin sağlanması 

Yapısal güvenliğin sağlanması 

Kullanımlarda esneklik sağlanması   

Bio çeşitliliğin ve sosyal çeşitliliğin korunması  

Afet ve çevre bilincinin geliştirilerek her türlü tehlikeye 

karşı yerleşmenin ve toplumun güçlendirilmesi 

...... 

 

GÜVENLİK/ DAYANIKLILIK 



HAVA VE SU KALİTESİ 

• Yollardaki araçlar, şehirlerde kirlilik yaratan faktörlerin başında 

gelmektedir. Enerji etkin binaların desteklenmesi, kirlilik yaratan 

sanayi alanları ile konut alanlarının ayrılması yardımcı olabilir. Daha 

az kirlilik yaratan toplu taşıma şekilleri, ve sürdürülebilir ulaşım 

olanaklarının arttırılması, ve trafiğin sağlık üzerindeki etkileri 

hakkında bilgilendirme yararlı olabilir. İyileştirilmiş hava kalitesinin 

sonuçları, ağır akciğer hastalıkları (kronik bronşit ve astım) ve kalp 

rahatsızlıkları ile mücadele eden hastaların azalmasını sağlayabilir.   

• Planlamanın su ve atık su arıtma kalitesi üzerinde dolaylı etkisinin 

bulunmasına karşın, negatif sonuçları ile yerel kaynakların kötü 

kullanımının engellenmesi ve kullanımı konularında büyük etkilere 

sahiptir. Sel tehlikesi bulunan alanlarda inşaat yapılmasına izin 

verilmemesi ve tarım, ulaşımla ilgili ve sanayi üretim süreçlerinde 

suyun kirletilmesinin önüne geçilebilir. Su kalitesi ve sağlığı koruma, 

sağlık ve hastalıkların önlenmesinde büyük öneme sahiptir.  

 

 

 



Ulusal ve bölgesel planlama süreçleri ile uyumlu olarak çevre yönetim 

sisteminin oluşturulması ve uygulanması 

Küresel iklim değişikliğinin yapısal, doğal ve sosyo-ekonomik çevreye 

olan olası etkilerinin değerlendirilerek, olumsuz etkilerin geleceğe yönelik 

azaltılması 

Su kaynaklarının korunması ve yönetimi su kirliliğinin önlenmesi  

Kentte yaşayanlar için temiz su sağlanması 

Konutlarda gri su sisteminin kullanılması 

Hava kirliliğinin önlenmesi 

Kentlerde ağaçlandırmaya önem verilmesi  

Konut, iş yeri ve kamu binalarında, sanayide ve ulaşımda enerji 

tasarrufuna yönelik tedbirlerin alınması ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımının her alanda teşvik edilmesi ve finansal açıdan 

desteklenmesi 

 

 

 

 

 

HAVA VE SU KALİTESİ 



BESLENME 

• Büyük süpermarketlerin fazlalaşması, gıda çeşitliliğini azaltmakta ve 

ulaşım imkanları kısıtlı olanlar kesimleri  dezavantajlı pozisyona 

sokmaktadır. Bu aynı zamanda eşitlik ile ilgili bir konudur. Şehir 

planlaması ile yerel olarak gıda üretimi için imkan sağlanabilir ve 

küçük çaplı toplum projeleri için elverişli alanlar korunarak destek 

verilebilir. Şehir planlaması aynı zamanda yerel merkezlerde 

alışveriş tesislerini çeşitlendirerek şehir dışındaki büyük 

süpermarketlere olan bağımlılığı azaltabilir.  

• Gıda kalitesi ve besin kaynakları konusundaki yaklaşımlar, yoğun 

yağ ve şeker içeren besinlerin tüketimi  sağlıkla ilgili eşitsizlikleri 

arttırmaktadır. Kronik hastalıkların önlenebilmesi için uygulanacak 

diyet  daha fazla taze meyve ve sebze tüketimini öngörmektedir. 

Düşük gelirli kesimler, genç aileler, yaşlılar ve işsizler iyi 

beslenemeyen kesimlerin başında gelmektedir.  

 



VERİMLİ TOPRAKLARIN 

KORUNMASI 

• Planlama ile toprak kaybı ve ormanların yol edilmesi, yoğun 

madencilik faaliyetleri  önlenebilir ve aynı zamanda bu yönde toplum 

bilinci yaratılabilir. Planlama ile iyi kalitede toprakların bulunduğu 

tarım alanlarında inşaatların yapılması önlenebilir.  

• Şehirlerde, gıda üretimi için kullanılabilecek açık alanların ve yerel 

bölgelerin korunması. Kahverengi alanların ve terkedilmiş yerlerin 

inşaat alanları olarak kullanılması Sanayi atıkları ve etkin olmayan 

atık yönetimi sistemleri ile insan sağlığı ve çevre sağlığı 

iyileştirilebilir.  

 



KÜRESEL ISINMA İLE MUCADELE  

VE İKLİMSEL DENGENİN KORUNMASI 

• Planlama iklim problemlerine, fosil yakıtlardan kaynaklanan kirliliğin 

ve buna ek olarak enerji etkilerinin hesaplanmadığı inşaat alanları 

ve binaların kullanımı ile ilgili konuların göz ardı edildiği politikalara 

katılmayarak yardımcı olabilir. Şehir planlaması, bina ve ulaşımda ve 

inşaatlarda kullanılan enerji ve yenilenebilir kaynaklar üzerindeki 

etkileri ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olabilir. 

Aşırı sıcaklıkların azalması muhtaç grupların ve yaşlıların ölüm 

oranlarını azaltabilir. Eğer, iklim dengesizliğinden kaynaklanan 

hastalıklar ve deniz seviyesindeki yükselme  önlenebilir ise,daha az 

insan hasta olacak ve evlerini terk etmek zorunda kalacaktır.  



Doğal kaynakların ve bio çeşitliliğin etkin korunması ve dengeli kullanımlarının 
sağlanması  

Kentsel alanlarda hava koridorları gözetilerek yeşil alan sisteminin geliştirilmesi , 
ağaçlandırmaya önem verilmesi 

Konut, iş yeri ve kamu binalarında, sanayide ve ulaşımda enerji tasarrufuna yönelik 
tedbirlerin alınması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının her alanda 
teşvik edilmesi ve finansal açıdan desteklenmesi 

Geri dönüşüm sistemlerinin oluşturulması 

Kamu ve özel sektör işbirliği 

 
 

 

KÜRESEL ISINMA İLE MUCADELE  

VE İKLİMSEL DENGENİN KORUNMASI 



SOSYAL YAŞAM  

• Sosyal ilişkiler, barınma alanlarının duyarsız bir biçimde yenilenmesi 

yerleşik toplulukların dağıtılması, yaya ulaşımını engelleyecek 

bariyerler, büyük  ticari yapıların oluşturulması ile zayıflar.  

• Sosyal ilişkiler insanların tanışabilecekleri güvenli sosyal alanların 

varlığı ile kolaylaştırılabilir. Şehir merkezlerinin ve ticaret alanlarının 

ortak kullanımı sosyal imkanları arttırır.  

• Sosyal ilişkileri destekleyici  çevreler  bireyin sağlığına olumlu 

etkilerde bulunur, herhangi bir hastalıktan sonra sağlığını yeniden  

kazanmasını hızlandırabilir, depresyonu ve kronik hastalıkları 

azaltabilir.  



EŞİTLİK 

• Planlamanın gelir üzerinde direkt bir etkisi bulunmamakla beraber 

bir çok yönden gelir düzeyini etkilemektedir. Planlama sistemi örnek 

olarak eşitsizliğin giderilmesi için imkanlar yaratmak ve eşitsizliği 

azaltmak için kullanılabilir. Planlama sistemi sosyal imkanlar ve 

düşük fiyatlar ile barınma olanakları sağlayabilir; iş imkanlarına 

erişilmesini kolaylaştırabilir. Yerel ölçekte güvenlik ile ilgili iyileşmeler 

farklı bölgelere erişimi kolaylaştırabilir. Karşılıklı desteğin var olduğu 

sosyal ortamlar sağlanabilir ve bu sayede bir toplum bilinci 

güçlendirilebilir. 



SOSYAL YAŞAM /  EŞİTLİK 

 

Sosyal yapının bütünleştirilmesi, farklı 

sosyal gruplara yönelik eğitim, işgücünün 

niteliğini arttırıcı sosyal faaliyetlerin 

geliştirilmesi 

Sosyal ayrışmadan kaçınılması 

Kentsel alanların sosyal açıdan dengeli 

dağılımının sağlanması 

Sosyal yaşamın canlı tutulması 

Temel ihtiyaçların (güvenlik, temiz su ve 

hava, sağlık,barınma) sağlanmasında 

eşitlikçi bir tutum izlenmesi 

...... 

 

 



KATILIMCI YAKLAŞIM 

     Şehir yönetiminde karar almada katılımlı bir  yaklaşıma imkan verecek 

mekanizmalar 

• Ortaklık  

     Ortak çıkarları bulunan taraflar pozitif sonuçlar almak için genellikle proje bazında 

işbirliğine girerler.  

• Fikir Birliği Oluşturma 

     Değişik fikirlerin buluştuğu kamu politikalarının tartışılmasında “tek bir kazananın” 

olacağı fikrinin engellenmesi ve fikir birliğinin oluşturulması, 

• Katılımcı Planlama  

     Yönetimde kurumsal ve geniş çaplı demokratik bir yaklaşım olan katılımcı karar 

alma sürecinde birçok farklı tarafı bir araya gelmesi, 

• Sektörler arası işbirliği 



Tepeden inme değil aşağıdan yukarı planlama ve yönetim  

Farklı ölçeklerde karar alma ve uygulamada sahiplenmeyi sağlamak amacıyla yetki 

paylaşım dengesinin ve merkezi/yerel/sivil işbirliğinin kurulması 

Plan uygulama – izleme – denetim programının geliştirilmesi ve gerekli yapılanma 

mekanizmasının kurulması 

Ekonomik üretim süreçlerinin toplumsal ve kurumsal kapasiteyi ve sahiplenmeyi 

arttırıcı şekilde planlanması ve yönetilmesi 

Doğal ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik süreçlerinin toplumsal ve 

kurumsal kapasiteyi ve sahiplenmeyi arttırıcı şekilde planlanması ve yönetilmesi 

Küresel ısınma dahil afetlerle mücadeleye yönelik süreçlerin toplumsal ve 

kurumsal kapasiteyi  arttırıcı şekilde planlanması ve yönetilmesi 

Planlama-uygulama-denetim süreçlerinin toplumsal ve kurumsal kapasiteyi ve 

sahiplenmeyi arttırıcı şekilde yönetilmesi 

Yerel yönetim ofislerinin oluşturulması, şeffaflık, bilgilendirme katılım kanallarının 

açık tutulması, güven oluşturma,   

 
  

 

KATILIMCI YAKLAŞIM 



• Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan kararları 

bilimsel verilere dayalı olarak ele alınmış, doğal ve 

tarihi mirasın korunması ve yerel kimlik, sektörel 

özellikler, erişilebilirlik, yaşam kalitesi, ve sağlık 

konularını kapsayan konular doğrultusunda 

tanımlanmıştır.  

• Planlama süreci her aşamasında, toplumsal 

öğrenmeye, sahiplenmeye, adaletli ve ahenkli bir 

şekilde birlikte hareket etmeye yönelik ilgili 

paydaşların katılımı sağlanarak yürütülmüştür.  

Bursa Katılımlı Planlama Süreci : Temel Yaklaşım 



• Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda 

yapılması öngörülen müdahalelere bütüncül bir 

bakış açısıyla yaklaşılmış; planlama süreci bir 

değişim süreci olarak ele alınmıştır. 

• Bursa Çevre Düzeni Planı, koruma, gelişme ve/veya 

iyileştirmeyi ulaşılması hedeflenen durağan bir 

sonuçtan ziyade, yaşayan, sürekli, tarihsel ve 

toplumsal evrimsellik içinde değişen ve yeniden 

biçimlenen bir olgu olarak ele alınmış, planlama 

sürecinin toplumsal gelişime imkan verecek şekilde 

yürütülmesi gerekliliği kabulü üzerine kurgulanmıştır.  

 



• Planlama sürecine 150’ye yakın üst düzey yerel ve 
merkezi yönetici ve 150’ye yakın sivil toplum ve meslek 
odaları üst düzey yöneticileri ara aşamalarda; 250’den 
fazla merkezi/yerel yönetim, STK/meslek odası, uzman, 
medya ve üniversite temsilcisi, 40’dan fazla uzman ve 
akademisyen sistematik olarak tüm sürece katılmıştır.  

• Katılımlı plan kararlarının derlenmesi ve plan üretimine 
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 
Planlama Yönetim Merkezi’nin (PYM) 25 uzmanı ve 25 
kadar akademisyen katılmıştır. Ayrıca katılımlı sürecin 
organizasyonu da Planlama Yönetim Merkezi tarafından 
gerçekleştirilmiştir.  

• Katılımlı planlama süreci, süreç boyunca doğacak 
ihtiyaçlara ve gerekliliklere göre değişime açık ve 
katılıma izin veren şekilde kurgulanmış ve uygulanmıştır.  

• Süreç bibirine paralel ve eşgüdümlü olarak yürütülen 
dört alt süreçten oluşmaktadır.  

 



• Planlama sürecinde  çalışma grupları toplantıları, geniş 

katılımlı çalıştaylar, odak gruplar, diyalog ve netleştirme 

toplantıları ve birebir görüşmeler düzenlenmiştir. Bu 

yöntemle Bursa İli ile ilgili üretilen verinin 

sistematizasyonun aynı anda yapılması sağlanmıştır.   

• Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Katılımlı 

Planlama sürecinde, tematik ve sektörel olarak sekiz 

çalışma grubu oluşturulmuştur. Bölgesel Değerlendirme , 

Doğal Çevre ve Kültürel Mirasın Korunması, Sanayi 

veTarım , Ticaret,Hizmet ve Turizm, Konut, 

Yaşam/Mekan Kalitesi, Ulaşım,Lojistik ve Teknik Altyapı,  

Risk ve Yerel Yönetişim  

 

 



PLAN 

DEĞERLENDİRME

MEVCUT DURUM 

DEĞERLENDİRME

SENTEZ

ÇALIŞMALARI

UYGULAMA

KATILIMLI PLANLAMA SKATILIMLI PLANLAMA SÜÜRECRECİİ

MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRME

SEKTSEKTÖÖREL ANALREL ANALİİZ Z ve DEve DEĞĞERLENDERLENDİİRME RME ÇÇALIALIŞŞMALARIMALARI

MEKANSAL PLANLAMA MEKANSAL PLANLAMA veve KOORDKOORDİİNASYONNASYON ÇÇALIALIŞŞMALARIMALARI

ÇALIŞMA GRUPLARINA KATILIM VE KARAR SİSTEMATİZASYONU

Planlama Çalışmaları ve Çalışma Gruplarına Katılım

STRATEJİK

EKSENLER

HEDEFLER

PROJELER 

EYLEM 

PLANLARI

TASLAK 

ÇDP

SON 

ÇDP

ÇDP 

ÇALIŞTAYI

UYGULAMANIN 

İZLENMESİ

İİLETLETİŞİİŞİM ve YAYGINLAM ve YAYGINLAŞŞTIRMATIRMA

ODAK GRUPLAR

BİREYSEL 

GÖRÜŞMELER

2İNCİ

VİZYON 

ÇALIŞTAYI

ÖNCELİKLE

NDİRME

ÇALIŞTAYI

GENİŞ

KATILIMLI

TOPLANTI

BASIN 

TOPLANTISI

ÜST DÜZEY KARAR VERİCİLERLE  

GÖRÜŞMELER

BASIN 

TOPLANTISI

GENİŞ KATILIMLI

BİLGİLENDİRME

TOPLANTISI

1İNCİ

VİZYON 

ÇALIŞTAYI

HAZİRAN 

2011

NİSAN - EYLÜL 

2011

EKİM 

2011

KASIM -

ARALIK 2011

OCAK 

20112

ARALIK 2011  

OCAK 20112

ŞUBAT – MAYIS 

2012

HAZİRAN 
20112

HAZİRAN 
20112

 

Planlama Süreci Tasarımı  
 


