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Sunum Planı

•Karşılaşılan Sorunlar

• Yapılan Hatalar

•Çözüm Önerileri



Karşılaşılan Sorunlar – Veri

• Küresel ve yerelde veri ihtiyaçlarının farklılığı
• Her yerel yönetimin önceliğinin birbirinden farklı olması

• İl ve ilçeler arasında veri toplama açısından farklılık
• İl bazında verilere daha kolay ulaşılabiliyorken ilçe bazındaki verilere kolay 

ulaşılamaması

• TUİK bir ilde çalışma yapacağı zaman örneklem yaptığında bazı ilçelerin 
örneklemde bulunmaması nedeniyle ilgili ilçenin verilerinin hiç üretilmiş 
olmaması



Karşılaşılan Sorunlar – Veri

• İnternette şehir sağlık profili örneğinin azlığı

• Kurumlardan veri istendiğinde bunun karşılığının olmaması / yanlış 
cevap verilmesi

• Temin edilen verilerin (ham verilerin) istenilen verilere denk olmaması



Karşılaşılan Sorunlar – Bilinirlilik ?

• Kamuda / Paydaşlarda şehir sağlık profili hakkında bilinirlilik 
olmadığından işbirliğinin kolaylıkla yapılamaması

• İstenilen verinin ne olduğu

• Nasıl toplanacağı/toplandığı

• Neden istediğimizin anlaşılmaması



Karşılaşılan Sorunlar – Eğitim

• Konu hakkında eğitim seminerlerinin verilmemiş olması

• Sağlık profili nasıl hazırlanmalı rehberinin olmaması



Yapılan Hatalar

• Toplanan verilerin doğru okunamaması, yanlış yorumlanması

• Verilerin tarihsel uyumluluğu / tutarlılığı



Çözüm Önerileri

• Elde bulunmayan veya kurumlardan alınamayan veriler için saha 
çalışmalarının yapılması

• Yerel önceliklere göre mahallelerde farklı stratejiler geliştirilmeli
• Muhtarlarla işbirliği yapılmalı

• Niteliksel çalışmalar yapılmalı

• Veri kaynakları olarak kalkınma planları, nüfus etütleri, bakanlık 
raporları, valilik raporları ve TUİK’ten faydalanılabilir

• Halk sağlığı uzmanlarının profil hazırlanmasında ve yorumlanmasında 
aktif rol alması



Çözüm Önerileri

• Şehir sağlık profili hazırlanırken mevcut stratejik planlar etkili olarak 
kullanılabilir

• Koordinatörlerin ve hazırlanmış profillerin göz ardı edilmemesi

• Hazırlanacak profil il umumi hıfzısıhha toplantılarında görüşülüp ildeki 
tüm paydaşların katılımı sağlanmalı

• Profillerde yer alan sonuçların bütçelemelerde veya stratejik 
planlamada kullanılması

• Atanan koordinatörlerin gerçekten gönüllü ve istekli kişiler olması

• Çalışmalara kent konseylerinin daha aktif katılımının sağlanması


