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NE ÖĞRENECEĞİZ

 Şehir sağlığı/sağlıklı kentler projesi

 Sağlığı geliştirme

 Şehir sağlığı profili / değerlendirilmesi

 Şehir sağlığı gelişim planı 

 Belediyelere düşen görevler



GÜNÜMÜZDE HALK SAĞLIĞI PERSPEKTİFİ…
 Bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik ve politika yapıcı yaklaşımlar 

 Günümüzde ön plana çıkan halk sağlığı kavramları 

 insana yönelik olarak 
 sağlığın belirleyicileri

 destekleyici çevreler

sağlığın geliştirilmesi
 insanı çevreleyen çevrelere yönelik olarak

 doğada yaşanan ani değişimler

şehir sağlığı
 ergonomi

 Tanımlanan tüm süreçleri değerlendirebilmek için kullanılan yöntemler

 riskleri tespit ve risk değerlendirmesi

 sağlık etki değerlendirmesi



ŞEHİR SAĞLIĞI

 Şehir çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını 

genişletebilen bir yapıdır

 Sağlıklı şehir sadece belirli bir sağlık düzeyine ulaşmış 

şehir değil, sağlık bilincine sahip ve onu geliştirmek için 

çaba harcayan şehir anlamına gelmektedir

SAĞLIKLI ŞEHİR OLMAK BİR SONUÇ 
DEĞİL YÖNTEMDİR



SAĞLIKLI KENTLER PROJESİ

Politikası;

 Sağlıktaki eşitsizliği azaltmak ve kentleri güçlendirmek

 Hassas grupları güçlendirmek

 Yönetimin katılımını artırmak

 Sağlığın sosyal, ekonomik ve çevresel belirleyicilerini saptamak

 Sağlıklı bir ekonomi, sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir toplum 

oluşturmak



Dünya Sağlık Örgütü 
Sağlıklı Şehir 
Kriterleri?..



DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİR KRİTERLERİ

 Temiz, güvenli, yüksek kalitede fiziksel çevre

 Dengeli ve sürdürülebilir bir ekosistem

 Güçlü, dayanışma içinde, başarılı bir toplum

 Halkın kendi hayatı, sağlığı ve refahını etkileyen kararlara 

katılımı ve bu kararlar üzerinde etkisi 

 Şehirde yaşayanların hepsinin temel ihtiyaçlarının 

karşılanması (gıda, su, barınma, gelir, güvenlik, iş vb.)

 Çeşitli iletişim, etkileşim ve bağlantıları kullanarak, varolan

tüm  deneyim ve kaynaklara ulaşma



DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİR KRİTERLERİ

 Farklı, yaşam için gerekli olan ve yenilikçi şehir ekonomisi

 Kültürel, tarihi ve biyolojik geçmişine ve mirasına sahip çıkan 

vatandaşlar

 Önceden sahip olduğu özellikleri ile uyumlu ve onları 

geliştirme kapasitesine sahip bir yapı

 Herkes tarafından ulaşılabilen ve yeterli düzeyde halk sağlığı 

ve bakım hizmeti

 Yüksek sağlık düzeyi



SAĞLIĞI GELİŞTİRMEK

Bir bilim ve sanat dalıdır



OTTOWA SAĞLIĞI GELİŞTİRME BİLDİRGESİ

1986 yılında Birinci Uluslar Arası Sağlığı Geliştirme 
Konferansı’nda yapılan saptamalar:

1. Sağlığın geliştirilmesi sosyal ve politik bir süreç 
olması

2. Bireylerin becerilerini ve yeterliliklerinin 
artırılması gerekliliği

3. Kişilerin sosyal, çevresel ve ekonomik koşullarının 
değişimine yönelik eylemlerin yapılması

4. Kişilerin sağlığın belirleyicileri üzerindeki 
kontrollerini artırarak sağlıklarını 
geliştirebilmelerini olanaklı hale getirilmesi şartı

5. Sağlık geliştirme eylemlerine toplumun 
katılımının gerekliliği



OTTOWA SAĞLIĞI GELİŞTİRME BİLDİRGESİ

 Sağlığı geliştirmek için ön koşullar:

 Barış

 Eğitim

 Barınak

 Gıda

 Stabil ekosistem

 Sürdürülebilir kaynaklar

 Sosyal adalet

 Eşitlik ve hakkaniyet



Sağlığın geliştirilmesi için 3 temel 
strateji gereklidir;

 Sağlığın geliştirilmesinde gerekli temel şartların 

oluşturulması ve savunuculuk

 Kişilerin kendi sağlıklarının geliştirmesini olanaklı 

hale getirmek

 Sektörler arası işbirliği



Sağlığı geliştirmede en önemli aktörler

1-Sağlık Çalışanları

2-Yerel yönetimler

3-Şehrin sakinleri

4-Disiplinler/Sektörler/Paydaşlar

Yerel yönetimler için en önemli bilgi 
kaynağı ve danışman

Halk Sağlığı Uzmanları 

İHTİYAÇ: 

ORTAK BİR DİL



 Dünya Sağlık Örgütü’nün Belediyelerin 2008 yılı sonuna kadar gündeminde yer 

almasını istediği sağlığı geliştirme alanları

*Şehir Sağlığı Profili Hazırlama

*Şehir Sağlığı Gelişim Planı Hazırlama

*Sağlıklı Şehir Planlaması 

*Sağlık Etki Değerlendirmesi 

*Sağlıklı Yaşlanma

*Fiziksel Aktivite ve Aktif yaşam

*Ülkelerin gündeme taşıdığı diğer konular

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE BELEDİYELERİN 
SAĞLIĞI GELİŞTİRMEDEKİ ROLÜ



ŞEHİR SAĞLIĞI PROFİLİ

Şehirle ilgili durumun 
tespiti

Gelişim önerilerinde 
bulunma

Faaliyetlerin teşviki

İlgili tüm verilerin;
toplanması

analiz edilmesi
yorumlanması

sunulması



GÖSTERGELER/İNDİKATÖRLER

 Şehirle ilgili sağlık bilgilerini özetlemeli

 Şehrin sağlık sorunlarını tanımlamalı

 Şehirde sağlığı etkileyen faktörleri tanımlamalı

 Sağlığın geliştirilmesi için önerilen çalışma 

alanlarını tanımlamalı

 Sektörler arası çalışmalar için başlatıcı rol olmalı

 Halk, politikacılar ve karar vericiler için yol gösterici 

olmalı

 Doğru, güncel, tarafsız, bağımsız olmalı

 İyi analiz edilmeli ve yorumlanmalı



ARDINDAN…

 ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Genel bakış

 Karşılaştırmaların yapılması (Belediyeler arası, 

Türkiye verileri)

 SWOT analizi

 Sorunların tespiti

 Önceliklerin belirlenmesi

 GELİŞİM PLANI HAZIRLANMASI



KARŞILAŞTIRMALAR
KİMLE NEYLE KARŞILAŞTIRILACAK

 Şehrin önceki verileri

 Benzer sosyoekonomik durumda olan diğer şehirler

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA)

 Bakanlık Verileri (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı… vb)



ÖNLEMLER NEYE GÖRE ALINACAK

 SWOT analizi 

(Strengths/Weaknesses/Opportunities/Th

reats)

 Şehri tanımak

 Öncelik/amaç/hedef/strateji belirlenmesi

 Projelendirme



STRATEJİK PLANLA FARK

 Stratejik plan                     Bütçe

 Gelişim planı                      Sağlıklı şehir hedefleri



Halkın sağlığı ile ilgili uygulamaların 

programlara girmesi, 

planlanması, uygulanması, izlenmesi, 

geliştirilmesinde tek adres 

yerel yöneticilerdir  



BELEDİYELERE DÜŞEN EN ÖNEMLİ ROL

-Şehir Sağlığı kavramını yaygınlaştırma

-Şehir sağlığı müfredatının hazırlanması
*Sadece sağlıkçılar için değil
*Şehir planlamacılar
*Karar vericiler
*Halk

-Şehir sağlığını düzenleyen mevzuatların geliştirilmesi

-Şehir sağlığı için gönüllüler ve çalışanların eğitimi

-Şehir sağlığını destekleyen şehir ekonomisi, çevre, kültür, 
sosyal yaşam, sosyal destek mekanizmalarının yaratılmasında 

kolaylaştırıcı, teşvik edici platformlar oluşturmak, 

doğrudan geliştirici, uygulayıcı, değerlendirici ve denetleyici olmak



Şehirler canlıdır, nefes alırlar, büyürler, gelişirler, 

zamanı geldiğinde ölürler

anıları vardır, iz bırakırlar,

isimleri yarattıkları efsanelerle ve ortaya çıkan 

eserleri ile sonsuza kadar yaşayabilir




