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Neden profil hazırladınız?

 Sağlıklı Kentler Birliğinin 15 Mayıs 2010 tarih ve 6 sayılı meclis 

kararıyla üye belediyelerin Şehir Sağlık Profili, yıllık faaliyet 

raporu ve yıllık faaliyet programı hazırlaması, birlik başkanına 

göndermek üzere yıllık raporlama yapması kararı alınmıştır. 

 Bu doğrultuda Gölcük Belediyesi olarak 2005 yılında 

hazırladığımız Gölcük Şehir Sağlık Profilini 2014 yılında 6. faz 

üyelik şartının 3. maddesi gereğince  güncellemiş 

bulunmaktayız. 

 6. faz üyelik şartında şehir sağlık profilinin özellikle sağlık 

alanındaki eşitsizlikleri ve hassas gruplara odaklanması 

istenilmiştir. 



Neden profil hazırladınız?

 Gölcük Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye 

olduktan sonra kenti tanımlamak adına hazırlanan profil 

Gölcük ilçemizin mevcut durum, nüfus, eğitim, sağlık, 

gıda-tarım ve hayvancılık, kültür ve turizm, altyapı ve 

çevre, ulaşım, toplu taşıma ve yol durumları belirlenerek 

8 bölümden oluşturulmuştur. 

 Gölcük Şehir Sağlık Profilinde elde edilen veriler ile kentin 

ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda 

halkın kentte daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla 

oluşturulmuştur.



Neden profil hazırladınız?

 Bu amaçla 2014 yılında hazırladığımız profil ile kentimizin 

her alanda gelişiminin sağlanması, eksikliklerin giderilerek 

kentin geleceğine fayda sağlaması düşünülmüştür. Ayrıca 

kentte aktif rol alan kurum ve kuruluşlar, sivil toplum 

kuruluşları, kentin dinamik yapılarının çalışmalarında ışık 

tutması sağlanmıştır. 

 Şehir Sağlık profili ayrıca kent sağlık gelişim planı 

hazırlanmasına da kaynak teşkil etmektedir. 



Neden profil hazırladınız?

 Örneğin kenti bir hastaya benzetirsek; doktor hastasını 

muayene etmeden önce yaş, cinsiyet, hastalık durumu vb. 

gibi özelliklerinden yola çıkarak muayene eder. Kenti 

tanımlamak içinde kentin ölüm/doğum hızı, sosyal-

kültürel yapısı, yeşil alan ve park bahçe tespiti vb. 

özelliklerine değinerek kentin profili oluşturulur. Bu 

tespitler doğrultusunda kentte geliştirilmesi gereken 

konular üzerinde durulur. 



Hazırlayan ekipte kimler vardı?

Gölcük Şehir Sağlık Profilini hazırlayan ekipte 

 Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı, 

 Belediye Meclis üyeleri, 

 Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörü, 

 Gölcük Belediyesi Strateji Uzmanı,

 Gölcük Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri, 

 Gölcük Kent Konseyi Proje Koordinatörü 

yer almıştır. 



Profili ne kadar sürede hazırladınız?

2014 yılında yerel seçimlerden sonra stratejik plan 

hazırlamak üzere Kocaeli Üniversitesi ile birlikte Gölcük 

Belediyesi olarak swot analizi yapmaya başladık. Bu 

analizlerle Gölcük’ün mevcut durumu, demografik yapısı vb. 

süreçleri ele aldığımızdan Gölcük Şehir Sağlık Profilini 1-1,5 

aylık bir süreçte hazırladık. 



Verileri nereden sağladınız?

Gölcük Şehir Sağlık Profili Gölcük ve Kocaeli ilindeki kurum 

ve kuruluşlardan elde edilen veriler ile hazırlanmıştır. 

 Gölcük Belediyesi Stratejik Planı, 

 Gölcük Belediyesi Faaliyet Raporu, 

 Kocaeli Büyükşehir Faaliyet Raporu, 

 Kocaeli Büyükşehir Stratejik Planı,

 Kocaeli Büyükşehir Sayılarla Kocaeli, 

 Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kaymakamlığı web sitesi, 

brifing dosyaları,



Verileri nereden sağladınız?

 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 

 Toplum Sağlığı Merkezi, 

 İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü,  

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 

 İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, 

 İSU verileri, 

 TÜİK verileri,

 Gölcük ilçesi sınırları içerisinde bulunan meslek 

yüksekokullarının web sayfaları



Verileri nereden sağladınız?

 Kurumlarda çalışanların arasındaki ikili ilişkiler de veri 

toplamada önem arz etmektedir. 

 Gölcük Şehir Sağlık Profilini hazırlarken Gölcük Belediyesi 

ve Gölcük Sağlıklı Kentler Proje ofisinin dışında Gölcük 

Kent Konseyinden de destek alınmıştır. 



Profilinizi ne zaman güncellediniz?

 Gölcük Şehir Sağlık Profili ilk olarak 2005 yılında 

hazırlanan profil, en son 2014 yılında Dünya Sağlık Örgütü 

Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı 6. Faz üyeliği çalışmaları 

sırasında yenilenmiştir. 



Profil hazırlayacaklara önerileriniz 

nelerdir?

 Üst yönetim ve hazırlayan ekibin profili özümsemesi 

gerekmektedir. 

 Her kentin profilde vurgulamak istediği Profil hazırlarken 

kurumlardan verileri almakta sorunlar yaşanmaktadır. 

Çünkü genelde kurumlar verilerini paylaşmak taraftarı 

değiller. Bu nedenle kurumlardan verileri isterken resmi 

yazı ile istemek daha uygun olmaktadır. 



Profil hazırlayacaklara önerileriniz 

nelerdir?

 Kurumlardan net verilere ulaşmakta da sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Bazı kurumlarda örnek olarak 2016 verileri 

yer alırken bazı kurumlardan aldığımız veriler 2015 yılına 

ait olabilmektedir. Bu nedenle profili hazırlarken yıllar 

özellikle belirtilmelidir. 



Profil hazırlayacaklara önerileriniz 

nelerdir?

 Bazı kurum ve kuruluşların web sayfalarında güncel 

verilere ulaşmakta sorunlar yaşanmaktadır. 

 Kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalarda aksaklıklar 

yaşanmaktadır. Çoğu zaman veriler ikili ilişkiler vasıtasıyla 

elde edilmektedir. 

 Profilden nasıl faydalanabileceği hakkında kurumların 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. 



Profil hazırlayacaklara önerileriniz 

nelerdir?

 Profili hazırlarken öncelikle vurgulanmak istenilen nokta 

belirlenmelidir. Her kentin profilinde vurgulamak istediği 

öncelikler farklı olmaktadır. Bu nedenle profil 

hazırlanırken kentin gerek duyduğu ihtiyaçlar ele 

alınmalıdır.

 Gölcük Belediyesinde Şehir Sağlık Profili, Stratejik Plan, 

Performans Raporu ve Faaliyet Raporunu hazırlayan ekibin 

aynı kişi olması konuya hakim olunması açısından önem 

taşımaktadır. 


