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Sağlık, sadece hastalığın olmaması durumu değil, aynı zamanda 
fiziksel, zihinsel ve sosyal tam bir esenlik halidir. (DSÖ Tüzüğü - 1946)



Sağlıklı Şehirler Projesi Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün 

inisiyatifi ile “herkes için 

sağlık” prensipleri 

ışığında şehirde yaşayan 

insanların Fiziki, Sosyal, 

Psikolojik, Çevresel 

refahlarını geliştirmeyi 

amaçlayan uzun dönemli 

bir kalkınma projesidir.



«Belediye Başkanları Halk Sağlığı Liderleridir.» 

Agis Tsouros, DSÖ Kent Sağlığı Merkezi Başkanı



DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi

• Başlangıç: 1987 

• Beş yıllık beş fazı tamamlanmıştır

• 2018’e kadar sürecek 6. Faz 2014’te başlamıştır

• Her dönemde ayrı ana konular ve ana konularla ilişkili 

yeni alt ağlar oluşur

• Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği DSÖ tarafından Ulusal Ağ 

olarak akredite edilmiştir



DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi

• Ağlara üyelik DSÖ 

tarafından değerlendirilir 

• Şehirler önce aday olur ve 

değerlendirme sürecinin 

ardından üye statüsü 

kazanır

• Belirli kriterleri karşılayan 

Ulusal ağlar ise DSÖ 

tarafından akredite edilir.



DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi
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Seviyesinde
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SKB Üyeleri

1. Abana Belediyesi/Kastamonu

2. Adalar Belediyesi/İstanbul

3. Akçay Belediyesi/Balıkesir (Kapandı)

4. Altınova Belediyesi/Yalova

5. Amasra Belediyesi/Bartın

6. Antalya Büyükşehir Belediyesi

7. Antakya Büyükşehir Belediyesi

8. Avanos Belediyesi/Nevşehir

9. Aydın Büyükşehir Belediyesi

10. Balçova Belediyesi/İzmir

11. Bandırma Belediyesi/Balıkesir

12. Buharkent Belediyesi/Aydın

13. Burdur Belediyesi

14. Bursa Büyükşehir Belediyesi

15. Çankaya Belediyesi/Ankara

16. Denizli Büyükşehir Belediyesi

17. Derince Belediyesi/Kocaeli (Ayrılma Kararı)

18. Didim Belediyesi/ Aydın

19. Gebze Belediyesi//Kocaeli

20. Gölcük Belediyesi/Kocaeli

21. Isparta Belediyesi

22. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

23. İzmir Büyükşehir Belediyesi

24. İzmit Belediyesi/Kocaeli (Ayrılma Kararı)

25. Kadıköy Belediyesi/İstanbul

26. Kadirli Belediyesi/Osmaniye

27. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

28. Karşıyaka Belediyesi/İzmir

29. Kırıkkale Belediyesi

30. Kırşehir Belediyesi

31. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi:

32. Mardin Büyükşehir Belediyesi:

33. Mudanya Belediyesi/Bursa:

34. Muğla Büyükşehir Belediyesi:

35. Nilüfer Belediyesi/Bursa:

36. Odunpazarı Belediyesi/Eskişehir

37. Ordu Büyükşehir Belediyesi

38. Osmancık Belediyesi/Çorum

39. Osmangazi Belediyesi/Bursa

40. Pendik Belediyesi/İstanbul

41. Serdivan Belediyesi/Adapazarı

42. Sultanhisar Belediyesi/Aydın (Ayrılma Kararı)

43. Tepebaşı Belediyesi/Eskişehir

44. Tarsus Belediyesi/Mersin

45. Trabzon Büyükşehir Belediyesi

46. Urla Belediyesi/İzmir

47. Ürgüp Belediyesi/Nevşehir

48. Yalova Belediyesi

49. Yenipazar Belediyesi/Aydın

50. Mersin Büyükşehir Belediyesi (Katılma Kararı)

51. Pamukkale Belediyesi/Denizli (Katılma Kararı)

52. Menteşe Belediyesi/Muğla (Katılma Kararı)

53. Trabzon/Ortahisar Belediyesi (Katılma Kararı)



Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyeleri



DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi

• DSÖ Sağlıklı Şehirler projesi küresel bir harekettir. 

• Yerel yönetimlerin gündemine sağlığı yerleştirmeyi 

hedefler; Bu kapsamda sağlığın geliştirilmesine yönelik

• Politik destek, 

• Kurumsal değişim, 

• Kapasite geliştirme, 

• Ortaklıklara dayanan planlama

• Yenilikçi projeler kullanılır. 

• Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın üye sayısı her dönem 90-

100 arası değişmektedir. 





DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi

• Avrupa’da 30 Ulusal Ağ mevcuttur ve Ulusal Ağlar 

aracılığıyla 1400’ün üzerinde şehir temsil edilmektedir.

• DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesinin ilk hedefi sağlığı, 

yerel yönetimlerin sosyal, ekonomik ve politik 

gündemlerinde en üst sıralara yerleştirmektir. 

• Sağlık tüm sektörleri ilgilendiren bir konudur ve yerel 

yönetimler bu anlamda özel bir liderlik gücüne sahiptir. 



“Sağlıklı Şehir çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını 

genişletebilen bir şehirdir.”



“Sağlıklı Şehir nitelikli konut dahil olmak üzere temiz, güvenli bir 

fiziksel çevreye sahip şehirdir.”



“Sağlıklı Şehir kentte yaşayanların beslenme, su, barınak, iş, 

güvenlik vb. temel gereksinimlerinin karşılandığı şehirdir.”



“Sağlıklı Şehir tarihi, kültürel ve doğal mirasına saygılı bir 

şehirdir.” 



“Sağlıklı Şehir güçlü, dayanışma içinde, katılımcı bir toplumun 

olduğu şehirdir.”



“Sağlıklı Şehir herkese ulaşabilen optimum düzeyde halk sağlığı 

ve sağlık bakım hizmeti sunan şehirdir.”



“Sağlıklı Şehir sadece belli bir sağlık düzeyine ulaşmış şehir 

değil, sağlık bilincine sahip ve onu geliştirmek için çaba harcayan 

şehirdir.”



DSÖ Avrupa Bölgesi

Sağlıklı Şehirler Projesi
• Sağlıklı şehirler hareketi, sağlığın geliştirilmesi için 

sistematik ve kapsamlı politikaların oluşturulmasını 

destekler ve aşağıdakilere vurgu yapar:

• Sağlık alanındaki eşitsizlikler ve kentsel yoksunluğun gündeme 

taşınması 

• Hassas grupların ihtiyaçları(engelli, yaşlı, çocuk, genç, kadın) 

• Katılımcı yönetişim

• Sağlığın sosyal, ekonomik ve çevresel belirleyicileri.



Faaliyetler

• Proje süresince yılda en az bir buluşma 

gerçekleştirilir ve iki ana toplantıya ev sahipliği yapar:

• Ulusal Ağı ve Sağlıklı Şehirler Ağı toplantısı

• Her seferinde farklı bir şehir ev sahipliği yapar

• 4. Faz’ın bir toplantısı Bursa’nın Büyükşehir 

Belediyesi’nin ve 5. Faz’ın bir toplantısı İzmir 

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 

gerçekleştirilmiştir.

• 2014’te yapılacak toplantı Sağlıklı Şehirler 

Hareketinin 25. Yıl toplantısıdır ve 22-25 Ekim 

tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilecektir.



Şehir Sağlığı Kavramı

Şehir Sağlığı:

Şehir ve şehirde 

yaşayanların sağlığını 

geliştirmek 
Şehir canlı bir 

organizmadır ve onun 

da sağlık ihtiyaçları 

vardır ve sağlığı 

korunmalıdır.



…hava kirliliği  / kentsel  dönüşüm  / teknoloji  

/ erişim /  gürültü / planlama  / iklim / yeşil 

alanlar / evde bakım / trafik / şiddet / yerel 

ortaklıklar / halk sağlığı krizleri / yaşlanma  / 

göç / kazalar /yeni küresel tehditler / kalp 

hastalıkları sosyal hizmetler /obezite / 

beslenme dışlanma / ruh sağlığı / uyuşturucu  

/ kanser / fakirlik  /çocukların sağlığı / tütün / 

fiziksel aktivite…

Şehir Sağlığı Gündemi



Şehir Sağlığı Gündemi

1. Sosyal Hizmetler: Yaşamı kolaylaştırıcı hizmetlerin 

hızla geliştirilmesi

2. Şehir Sağlık Gelişim Planları: Yerel düzeyde şehir 

sağlığının geliştirilmesine yönelik eylem planları

3. Toplum Katılımı: Bir şehrin uygun ve yeterli sağlık ve 

sürdürülebilir kalkınma düzeyine ulaşmasında, yerel 

düzeyde toplum katılımının sağlanması

4. Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED): Sağlık alanında 

çalışan farklı sektörlerin plan ve politikalarının etkilerinin 

değerlendirilmesinde araç; sağlık göstergelerinin 

değişimlerini açıklamada kanıt



Şehir Sağlığı Gündemi

4. Yoksulluk – «Şehir Yoksulları»: “Sağlıklı bir toplum” 

kalkınmanın temeli ve gelişmenin ivme kazanmasında 

bir lokomotiftir. Sağlıklı toplum, sadece, beklenen 

yaşam süresinin uzun olduğu ve kaliteli bir yaşam süren 

toplum değildir. Sağlıklı toplum, bunlara ek olarak, 

ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli ölçüde katkı 

sağlayabilen bir toplumdur. Yoksulluk, bu döngüyü kıran 

önemli faktör ve  bir toplumun gelişimindeki en büyük 

engeldir. 



Şehir Sağlığı Gündemi

7. Sağlığın Sosyal Belirleyicileri: İnsanların doğduğu, 

büyüdüğü, yaşadığı, çalıştığı ve yaşadığı şartlardır. Bu 

şartlar para, güç ve kaynakların nasıl dağıldığı ile 

şekillenmektedir. Sağlık alanındaki eşitsizlikler konusunda 

önemli bir etkendir.

8. Sürdürülebilir Kalkınma: Sürdürülebilir kalkınmanın, 

çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları bulunmaktadır. 

Ekosistemlerin taşıma kapasitesi ve gelecek nesillerin 

haklarının korunması için verilen taahhütler sürdürülebilir 

kalkınmayı desteklemektedir. 



Şehir Sağlığı Gündemi

8. Ulaşım, Çevre ve Sağlık: Ulaşım, çevre ve sağlık 

arasındaki ilişki çok karmaşık ve değişkendir. Günümüzde 

insanlar alışılmadık uzaklıklara seyahat etmektedir. Bu 

nedenle, hızlı, kaliteli, güvenli ve sağlıklı ulaşım hizmeti 

talebi artmaktadır. Talebi karşılamaya yönelik hizmet 

modelleri ise, çevre ve sağlık sorunlarını (gürültü, atık, 

emisyon, kazalar vb.) beraberinde getirmektedir.

9. Şehir Yönetimi: Şehri, yaşayanları ve onların sağlığı ile bir 

bütün olarak ele alan; politik kararlılığa sahip; sektörler arası 

işbirliğine önem veren; ortaklıklar ve toplum katılımı 

sağlayan; izleyen ve değerlendiren bir sitem

10. Şehir Planlama: Şehirde yaşayanların sağlığını olumlu 

yönde etkileyecek bir şehir kurmak ve gelişimini sağlamak 



Şehir Sağlığı Gündemi

11. Şiddet

12. Sigara

13. Cinsel Sağlık

14. Fiziksel Aktivite

15. Beslenme

16. Kronik hastalıklar

17. Ruh Sağlığı

18. Barınma

19. Sağlık Hizmetleri 

Politikası ve Planlama

20. Hakkaniyet ve Sağlık

21. Bağımlılık

22. Toplum katılımı

23. Çocuk ve Gençler

24. Yaşlılık

25. …



• Sosyal Etkileşim ve Destek: Sosyal ağlar zihinsel ve 

duygusal sağlık için önemli bir faktördür



• Eğitim: Eğitim, gelecekte iş konusunda alınacak kararları 

etkilediği gibi, sağlığımıza etki eden gelir düzeyi, nerede 

yaşayacağımız gibi konularda daha geniş kapsamlı bir 

belirleyicidir.



• Gelir Düzeyi: Artan gelir düzeyi sağlık hizmetlerine 

ulaşımı kolaylaştırmaya, daha sağlıklı beslenmeye ve 

daha uzun yaşam süresine katkı sağlar.



• Kirlilik: Gelişmekte olan ülkelerde sağlığı etkileyen 

sorunların başında hava, su, gürültü kirliliği bulunmaktadır.



• Kentsel Tasarım: Mekansal planlama, sosyal dışlanma 

ve sağlık eşitsizliklerini doğrudan etkilemektedir. 



Yerleşim Alanı Kalitesi: Şehir 

planlama, kent sağlığı üzerindeki 

belirleyicilerden birisi olan fiziksel 

çevreyi kontrol etmektedir. Bu 

bakımdan ‘Kent Sağlığı’, ‘Kentli 

Sağlığı’ ve ‘Sağlıklı Kentler’ 

vizyonunun temel taşlarından birisidir.



SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

• Kentlerde karşı karşıya kalınan sorunların birçoğu fakirlik, 

eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, zayıf 

sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük yaşam kalitesi ile 

ilişkilidir.



5’er Yıllık Fazlar

• DSÖ Avrupa Sağlıklı 

Şehirler Projesi 4 veya 5’er 

yıllık fazları kapsamaktadır

• Her yeni fazda DSÖ 

tarafından belirlenen yeni 

ana konular üzerinde 

çalışılmaktadır



5’er Yıllık Fazlar – 1. Faz (1987-1992)

• DSÖ proje şehirleri ağı 

içerisinde 35 şehri 

kapsamıştır. Değişim rolü 

üstlenecek üyelerin yeni 

yapılar yaratmak ve şehir 

içerisinde sağlık için 

çalışmanın yeni yollarını 

araştırmak hedeflenmiştir.



5’er Yıllık Fazlar – 2. Faz (1993-1997)

• 39 şehri kapsamıştır. 

• Bu faz, 

• sağlıklı toplum politikası ve 

• kapsamlı şehir sağlık 

• planlaması 

• konusunda odaklanmıştır.



5’er Yıllık Fazlar – 3.  Faz (1998-2002) 

• 50 şehri kapsamıştır. Sağlığın geliştirilmesi için entegre 

planlamaya odaklanmış ve ana çalışma konuları eşitlik, 

sürdürülebilir kalkınma ve sosyal gelişme olarak 

belirlenmiştir. Şehirlerden sistematik olarak izleme ve 

değerlendirme çalışmaları talep edilmiştir.



5’er Yıllık Fazlar – 4. Faz (2003-2008)

• Üye ve aday sayısı 100’e 
yaklaşmıştır. 4. Faz’da
Sağlık Etki 
Değerlendirmesi, Sağlıklı 
Yaşlanma, Sağlıklı Şehir 
Planlaması ve Fiziksel 
Aktivite ve Aktif Yaşam 
konularına odaklanılmıştır. 
Üye Şehirler bu konularda 
çalışmalar yapmak, projeler 
üretmek ve deneyimlerini 
paylaşmaktan sorumlu 
olmuşlardır.



5’er Yıllık Fazlar – 5. Faz (2009-2013)

• 100 şehri kapsamıştır. V. 

Faz’ın genel konusu sağlık ve 

tüm yerel sağlık politikalarında 

sağlık alanında eşitliktir. 

• “Önemseyen ve Destekleyici 

Çevreler”, “Sağlıklı Yaşam” 

ve “Sağlıklı Kentsel Çevre 

ve Tasarım” konularına 

odaklanmıştır. 



5’er Yıllık Fazlar – 6. Faz (2014-2018)

• Ana konular:

• Herkesin sağlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin 

azaltılması; 

• Sağlık alanında liderlik ve katılımcı yönetişimin iyileştirilmesi.

• Ana temalar:

• TEMA 1: Yaşam Seyri ve İnsanların Güçlendirilmesi

• TEMA 2: Avrupa Bölgesinde Büyük Sağlık Sorunları İle Mücadele

• TEMA 3: İnsan Odaklı Sağlık Sistemlerinin ve Halk Sağlığı 

Kapasitesinin Güçlendirilmesi

• TEMA 4: Dayanıklı Bir Toplum ve Destekleyici Ortamların 

Oluşturulması



ANA KONULAR

Sağlık 2020’nin iki temel stratejik hedefi olan «Herkesin 

sağlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki 

eşitsizliklerin azaltılması» ve «Sağlık alanında liderlik 

ve katılımcı yönetişimin iyileştirilmesi» hedefleri DSÖ 

Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 6. Fazda eşitlik, sağlığın 

sosyal belirleyicileri, sağlığın yönetişimi ve tüm 

politikalarda sağlığın geliştirilmesi üzerine yapacağı 

çalışmaların çatısını oluşturmaktadır.



TEMA 1: Yaşam SEYRİ ve İNSANLARIN 

GÜÇLENDİRİLMESİ

• Öncelik alanları:

• Çocukluk: Yaşama iyi bir başlangıç…

• Yaşlılar: Sağlıklı yaşlanma ve ileri yaşlarda aktif ve 

üretken kalma…

• Dezavantajlı gruplar: Sosyal sorunlar ve sağlık sorunları 

ile mücadele…

• Sağlık okur yazarlığı: İnsanların yaşam ve sağlıklarını 

daha iyi bir şekilde anlamalarını ve yaşamları üzerinde 

daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlamak…



TEMA 2: Avrupa BÖLGESİNDE Büyük 

SAĞLIK SORUNLARI İle Mücadele
• Öncelik alanları:

• Fiziksel aktivite: Düzenli fiziksel aktivitenin ve fiziksel 
aktivite imkanlarının geliştirilmesi…

• Beslenme ve obezite: eğitim, bilinçlendirme ve 
bilgilendirme; eğitim programları; pazarlama, tanıtım; 
etiketleme, ürünlerin sağlık ile ilgili sunduğu mesajların 
denetimi…

• Alkol: Alkolün sağlığa zarar verici bir şekilde kullanımının 
önlenmesi…

• Tütün: Dumansız şehirlerin yaratılması…

• Ruh sağlığının korunması: İstihdam imkanları, erken 
teşhis, toplum tabanlı müdahale, danışmanlık ve ruh 
sağlığı hizmetleri, ekonomik zorluklara karşı yardımlar…



TEMA3: İnsan ODAKLI SAĞLIK SİSTEMLERİNİN VE HALK 

SAĞLIĞI KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

• Öncelik alanları:

• Hizmet sunumu yöntemlerini dönüştürmek: Ortaklıklar 

kurmak ve ortaklıklar üzerinden kurumların ve belediye 

birimlerinin kapasitesini artırarak insan odaklı hizmet 

yaklaşımlarını geliştirmek…

• Halk sağlığı kapasitesini güçlendirmek: Sağlığın 

korunması, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların 

önlenmesi için ortaklıklar kurmak…



TEMA4: DAYANIKLI BİR TOPLUM VE DESTEKLEYİCİ 

ORTAMLARIN OLUŞTURULMASI

• Öncelik Alanları: 

• Toplumsal dayanıklılık: Bireysel ve toplumsal dayanıklılık 

sağlığın korunması ve geliştirilmesi için anahtar önemdedir…

• Sağlıklı ortamlar: Yaşam ve çalışma alanlarını sürekli 

iyileştirmek…

• Sağlıklı kent planlaması ve tasarım: Fiziksel ve yapay çevre 

sağlıklı yaşamı ve insan sağlığını etkiler… 

• Sağlıklı ulaşım: Toplu ulaşım, yürüme ve bisiklet kullanımına 

yönelik imkanlar…

• İklim değişikliği: Enerji kullanımı, atıklar, ulaşım yöntemleri, 

arıtma…

• Barınma ve dönüşüm: Konut üretimi ve inşaat sektöründe 

yapılacak çalışmalar…



Sağlık 2020’nin 

stratejik hedefleri

• Sağlık 2020, devletlerin iki 
önemli stratejik hedefi 
başarmak için yönetimin tüm 
katmanlarında çalışması 
halinde sağlıkta önemli 
iyileştirmeler elde 
edebileceğini kabul etmektedir:

1. Herkesin sağlığının 
iyileştirilmesi ve sağlık 
alanında eşitsizliklerin 
azaltılması

2. Liderliğin ve sağlık için 
katılımcı yönetişimin 
iyileştirilmesi.



Daha Fazla Bilgi için

www.skb.org.tr

http//www.euro.who.int/en/what-we-do/health-

topics/environment-and-health/urban-health

http://www.skb.org.tr/
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/urban-health


TEŞEKKÜRLER…..


