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İZMİR



İZMİR SAĞLIKLI KENTLER PROJESİ
 İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB); 08.05.2006 tarihinde Meclis Kararı

alarak 02.06.2006 tarihinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üyelik
başvurusunda bulunmuş, 08.09.2006 tarihinde Birliğe üyeliğimiz
gerçekleşmiştir.

 Projenin uzun süreli ve kalıcı olmasını sağlamak üzere Sağlıklı Kentler
Proje Ofisi kurarak çalışma esaslarını belirleyen bir yönerge hazırlanmış
ve uygulamaya konulmuştur. Aynı zamanda İBB’nin tüm birimlerinden
görevlendirilenlerle iletişim ağı kurulmuş ve 80 kişiden oluşan bu ağın
üyelerinin bilgilendirme toplantıları yoluyla projeyle tanışmaları
sağlanmıştır.



 Sağlıklı Kentler Proje çalışmalarının belirli bir disiplin ve işbirliği
içerisinde uzman kadrolar tarafından ortak bir platformda yapılmasını
sağlamak ve sağlıklı verilere ulaşılabilirliği kolaylaştırmak üzere, T.C.
İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Dokuz
Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi
Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ile 07.05.2007 tarihinde protokol
imzalanarak proje ortaklığı gerçekleştirildi ve proje koordinatörleri
atandı.



 İmzalanan Çerçeve Anlaşması'nın bir parçası olarak kabul edilen
Sağlıklı Kent Platformu'nu oluşturmak üzere; Haziran 2007 tarihinde
74 kurum ve kuruluşa platforma davet mektubu gönderilmiş ve bunun
sonucunda 59 kurum platforma temsilci atamıştır. Projeye dahil olan
kurum ve kuruluşlara bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.



Kent Sağlık Gelişim Planı Nedir?

Kent içerisinde sağlığın arttırılması için stratejileri ve müdahale
programlarını ortaya koyan, hedefleri ve belirtilen eylemlerin
uygulanma sürelerini tayin eden ve izleme ile ilgili uygulamaları
belirleyen, bütün sektörlerin sağlık ve yaşam kalitesi konusunda
odaklanmalarını teşvik edip ortak bir platform gelişmesini sağlayan
planlama anlayışıdır.



 Bir şehir sağlığı planının üretimi, ilgili tüm sektörlerin ve kanaat
önderlerinin şehrin insanları ile birlikte çalışmasını gerektiren devamlı
bir süreçtir.

 Tüm sağlık ve sağlıkla ilgili faaliyetleri entegre edip, sağlık üzerinde
etkili olan sektörler arasında bağlantı kurar.

 Planda belirtilen eylemler sağlığı, çevreyi, eğitimi, sosyal hayatı,
istihdamı ve sağlık hizmeti sektörlerini etkileyen tüm temel sektörleri
de kapsamalıdır.

 Mevcut ve gelecekteki sağlık programlarına yön verir ve “Herkes için
Sağlık” vizyonuna pratik bir ifade kazandırır.

 Sağlıkla ilgili gelişmelerin gerçekleşebileceği bir çevre yaratılmasına
yardımcı olur.

 Sağlık sorunları ile ilgilenmek konusunda yeni kaynakların
geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır.

 Mevcut ve planlanan sağlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve
görünürlüğü olan politikaların geliştirilmesini sağlar.

 Şehir alanlarını insan eylemlerinin günlük kalıplarını yansıtacak şekilde
ekosistemler olarak görür ve zenginlik veya statü gözetmeksizin ekolojik
olarak sürdürülebilir imkanlar ve yüksek kalitede bir çevre yaratır.



1. Sağlıklı Yaşam Tarzı
2. Sosyal Birlik

3. Barınma Kalitesi
4. İş Olanakları

5. Erişilebilirlik
6. Beslenme

7. Güvenlik
8. Eşitlik

9. Hava Kalitesi
10. Su Kalitesi

11. Verimli Toprakların Korunması ve Katı Atıklar 
12. İklimsel Denge

Sağlıklı Kent Planlamasında 
12 Anahtar Hedef



Neden Kent Sağlık Gelişim Planı?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Üyelik Şartları;

 Ulusal Birliğe üyelik √

 Sağlıklı Kentler Proje Ofisinin kurulması √

 Politik Taahhüt √

 Kent Sağlık Profili çıkarılması √

 Sağlıklı Kent Göstergelerinin hazırlanması √

 Kent Sağlık Gelişim Planı çıkarılması √

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu şartları yerine getirerek 2010 yılında

V. Faz’a üye olarak DSÖ çalışmalarına katılmış, 

2014 yılında da DSÖ VI.Faz’a üyeliğimiz gerçekleşmiştir.



İzmirKent Sağlık Profili

04.10.2007 – 20.03.2009 (18 ay)

Sağlıklı Kent Platformu temsilcilerinden oluşan 128 kişi 15 çalışma
grubunda; profilin konu başlıklarının saptanması, veri toplanması,
toplanan verilerin derlenmesi ve raporlanması için 131 toplantı
gerçekleştirerek “İzmir Kent Sağlık Profili”nin 1.000 adet basımı
yapılmıştır.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İBB ev sahipliğinde gerçekleştirilen
tanıtım toplantısında, “İzmir Kent Sağlık Profil Kitabı” basına tanıtımı
yapılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İzmir Milletvekilleri, İl Genel
Meclis Üyeleri, İBB Meclis Üyeleri, Proje Ortakları, Kamu Kurum ve
Kuruluşundan oluşan Platform üyelerine, Meslek Odalarına ve çalışma
grup üyelerine dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

24.09.2010 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Sağlık Örgütü V.Faz’a üye olundu.



 01.07.2010-30.12.2011 (17 ay)

İzmir Kent Sağlık Profil Kitabı’nın 2009 yılı verileri ile güncellemesi ve
Kent Sağlık Gelişim Planı’nın hazırlanması için gerekli çalışmalar Proje
Ofisi tarafından 01.07.2010 tarihinde başlatılmıştır.

Kent Sağlık Profil Kitabı ve Kent Sağlık Gelişim Planı’nın hazırlanması
için 8 çalışma grubu oluşturulmuştur.

Çalışma Grupları

Planlama ve İmar / Konut / Güvenlik

Halk Sağlığı / Nüfus ve Göç

Eğitim

Sanayi / İstihdam / Ticaret

Sosyo-Kültürel Yapı (Kültür / Sanat / Spor / Turizm)

Ulaşım / Enerji Kullanımı / Kentsel Altyapı

Çevre (Doğal Çevre/Tarım/Kentsel Çevre/Çevre Sağlığı)

Dezavantajlı Gruplar / Eşitsizlikler



Kent Sağlık Gelişim Planı 
Hazırlama Süreci

 Türkiye’de Sağlıklı Kent çalışmaları yürüten kentler içerisinde kent
gereksinimlerini ortak akıl ile saptanması ve proje ürünlerinin
kurumsal düzeyden eylem düzeyine geçilebilmesi için; kentin kanaat
önderleri, karar vericileri ve uygulayıcılarının katılımı ile İzmir Kent
Sağlık Profil Kitabı’nın hazırlanması sağlanmış, çalışmanın 2.etabı olan
İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı’nın hazırlanması çalışmaları da geniş
katılımla yapılmıştır.

 İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı; “Herkes
için Sağlık” stratejisinin prensipleri ve hedefleri doğrultusunda, sağlıklı
ve sürdürülebilir bir kalkınma için yerel ve ulusal düzeyde stratejileri
içermektedir.



 Proje ortaklarının görevlendirdiği koordinatörlerden oluşan danışma
kurulunun yönlendirmesi ve sağlıklı kent platform üyeleri
temsilcilerinin sürece katılımı ile oluşan 8 çalışma grubu, öncelikli
olarak ilgili kurumlardan gelen verileri derleyerek 2009 yılı İzmir Kent
Sağlık Profili’nin güncellemesini oluşturmuşlardır.

 145 kişiden oluşan 8 çalışma grubu; profilin konu başlıklarını
inceleyerek, veri toplanması, toplanan verilerin derlenmesi ve
raporlanması için proje ofisinde 82 toplantı gerçekleştirdi (Çalışmalar
eş zamanlı olarak yapılmıştır).

 İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı; mevcut durum analizi olan 2009 yılı
verileriyle güncellenen İzmir Kent Sağlık Profili’ne dayanarak
hazırlanmıştır.

 Yapılan çalışmalarda yasal prosedür ve politik durum göz önüne
alınarak öncelikler üzerinde karara varılmış, belirlenen önceliklere göre
stratejiler ve eylemler oluşturulmuştur.



 Bu çalışmalar yapılırken proje ofisi tarafından İzmir’de yer alan ilgili
kurumların stratejik planları taranarak stratejiler arasında eşgüdüm
sağlanmasına dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

 Stratejilerin ve eylemlerin oluşturulmasında sektörler arası iş birliği
gözetilmiştir.

 Stratejileri hayata geçirecek eylemler tanımlanmış, ilgili kurumların
belirlenmesi ve zamanlama ortaya konmuştur.



Politikacılar

Sektör 

temsilcileri

Özel çıkar

grupları

Uzmanlar

Planlamacılar

Toplum 

örgütleri

Şehir Sağlığı

Gelişim Planı

Sektörler Arası İş Birliği



Planlama Süreci

Uygulama

Plan taslağı hazırlama

Stratejileri geliştirme

Öncelikleri belirleme

Veri toplama

Proje yönetimi







Sağlıklı Kentler yaratmak amacıyla sürdürülebilir,
yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, çevrenin
korunması, bilinçli enerji kullanımı ve enerji verimliliği
gibi konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık
oluşturmak amacıyla Mart 2015’te “Küresel Isınma,
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği”
konulu 30 ilçeyi kapsayan eğitim projesi başlattık. Ege
Orman Vakfı ile yapılan protokolle işbirliği içerisinde
düzenlenmekte olup Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
okullardaki 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik
düzenleniyor. Bugüne kadar 197 ortaokulda toplam 18.000
öğrenciye ulaşılmıştır.

Günümüzde hızla artan çevre kirliliği ve doğal kaynakların
tükenmesine dikkat çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı okullardaki 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik
“Rüzgar ve Güneş, Temiz Enerjiyle Bütünleş” konulu resim
yarışması düzenliyoruz. İlki 2015 yılında 2.si 2017 yılında
gerçekleştirilen yarışmada, bireysel olarak enerji tasarrufu
yapılmasının öneminin toplumun her kesiminde
benimsenmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor.
İlk 3’e “en çevreci ulaşım aracı” olan bisiklet, sergilenmeye
değer bulunan ilk 50 eser sahibine de başarı belgesi, güneş
enerjili şarj aleti ve okullarına da teşekkür belgesi veriliyor.



Sağlıklı ve iklim dostu bir kent yaratmak için Avrupa
Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne taraf olan
İzmir Büyükşehir Belediyesi, karbondioksit salınımını
2020 yılına kadar yüzde 20 azaltma taahhüdünü yerine
getirebilmek için eylem planı hazırladı.



Mevzuat gereği TEDAŞ tarafından oluşturulan heyet ile
yapılan denetlemelerden sonra geçici kabul tutanağı
imzalanarak, üretilen enerji ile enerji tüketimi
mahsuplaşmasının başlaması için Ağustos 2017’de yerel
elektrik dağıtım ve perakende satış şirketleriyle “Sistem
Kullanım Anlaşması” ve “Perakende Satış Sözleşmesi”
imzaladı. Geçici kabul sürecinin tamamlanmasıyla Ağustos
ayında devreye alınan tesisten Ekim sonu itibarıyla ilk 3 aylık
dönemde 45.000 kWh elektrik enerjisi sağlanarak 185 ağaç
kurtarılmış, 19 ton CO2 salımını engellenmiştir. Tesiste yıllık
ortalama 275.000 kWh elektrik enerjisi üretilerek 1.218 ağaç
kurtarılacak, 126 ton CO2 salımı engellenecektir. Ayrıca
Park’ın içerisine eklenen engelli araç şarj istasyonu ve 2 adet
aracı aynı anda şarj edebilecek elektrikli binek araç şarj
istasyonu da ziyaretçilere hizmet vermektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma
Ajansı (İZKA) tarafından ilan edilen
“Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Mali Destek Programı” kapsamında Bayraklı
Ekrem Akurgal Yaşam Parkı’ndaki spor
salonu ve otopark alanlarının çatılarını enerji
santraline çevirdi. Planlandığı gibi 186 kW
gücünde kurulan şebeke bağlantılı santralde
380 tanesi spor salonu çatısında, 336 tanesi
otopark alanında olmak üzere toplam 1.217
m2’lik alana sahip 716 güneş paneli kuruldu.



ÖNERİLER
İçerik oluşturulması

Çalışma zaman çizelgesi oluşturulması

Çalışma grup üyelerinin belirlenmesi

Çalışma grup yürütücüsü seçimi

Gruplardan Beklentiler

 İzmir Kent Sağlık Profili’nin 2009 yılı verileriyle güncellenmesi ve Kent 
Sağlık Gelişim Planı için sorun tanımlanması,

 İlgili kurumların stratejik planlarının taranması, 

 Sektörel stratejilerin belirlenmesi, 

 Stratejik ve operasyonel planların geliştirilmesi,



 Profilin dizin ve konu içeriklerinin incelenip, ilgili başlıkların
güncelliğinin kontrol edilmesi, grup tarafından eklenmesi ve/veya
çıkarılması önerilen başlıkların değerlendirilip grup raporunun
başlıklarının belirlenmesi,

 Belirlenen konularda raporun oluşturulması için hangi verilerin gerekli
olacağının tespit edilmesi, bu verilerin hangi kurumlardan hangi grup
üyesi tarafından temin edileceğinin belirlenip, listelenmesi,

 Temin edilen verilerin doğruluk ve yeterliliğinin kontrol edilmesi,

 Uygun görülen verilerin yürütücünün yönlendirmesiyle ilgili grup üyesi
tarafından yazım standartlarına uygun olarak yazılması,

 Grup raporlarının yaklaşık %80’i tamamlandığında her grup
hazırlamakta olduğu rapor özetinin yer aldığı sunumu, tüm
gruplardaki üyelerin katıldığı toplantıda sunulması,

 Tüm grupların sunum yaptığı toplantının ardından grup raporlarının
içeriğinin incelenmesi gerekli yerlerde ekleme ve/veya çıkartmaların
yapılıp, raporun son halinin yazım standartların uygun, tüm kaynaklar
belirtilmiş, dil birliği sağlanmış şekilde teslim edilmesi.



Çalışma Takvimi:

 Bilgilendirme toplantıları

 Raporlama

 Grup tarafından gerekli verilerin tespit edilip, toplanması,

 Gelen verilerin doğruluğu ve yeterliliğinin kontrol edilmesi,

 Verilerin analiz edilip, yazım standartlarına göre raporlanması,

 Grupların yaptıkları çalışmaları anlatan sunum yapması,

 Yazım kurallarına uygun, dil birliği sağlanmış raporun teslimi,

 Belli aralıklarla tüm yürütücülerin katılacağı koordinasyon toplantıları

 Kaynakçanın oluşturulması

 Tüm kitapta dil birliğinin sağlanması, editörlük hizmeti alınması,

 Tüm raporların bileştirilip taslak kitabın oluşturulması,

 Onay işlemleri

 İlgili kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere taslak kitabın basılması
ve gönderilmesi,

 Birimlerden gelen önerilerin değerlendirilip, gereken düzenlemelerin 
yapılarak Belediye Başkanlığına onaylatılması.



 Basımı için ihaleye çıkılması
 Basımında kullanılacak görsellerin temin edilmesi (yeni fotoğraf çekimi,

belediye arşivi tarama vb.),
 Matbaa işlemleri

 Grafik tasarım
 Mizanpaj
 Basım

 ISBN
 Pullar için avans çekilmesi
 Başvuru işlemleri
 Pulların yapıştırılması

 Kitaplarının dağıtımı (TBMM, Belediye kurumları, üniversiteler, ilçe
belediyeleri, birlik üyeleri, odalar...)

 Tercümesinin yapılması
 Dünya Sağlık Örgütü’ne gönderilmesi 



TEŞEKKÜR EDERİZ.


