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Şehir 
Sağlığı 
Gelişim 
Planı 
Nedir?

1. Sağlığı geliştirme 
hedefine yönelik bir 
strateji belgesi

2. Hedefe yönelik vizyon, 
değer ve stratejiler

3. Politik bir belge



Tarihçe
Şehir Sağlığı Gelişim Planı konusu ilk kez 1993’te somut olarak tartışılmaya 
başlanmıştır. 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, 1994 senesinde bu konuda çalışacak teknik bir grup 
oluşturarak Şehir Sağlığı Gelişim Planlarının tanımı, içeriği ve sürecine yönelik bir belge 
hazırlamıştır.

Çeşitli şehirlerin hazırladıkları Şehir Sağlık Gelişim Planları incelendikten ve DSÖ 
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağlarının toplantılarında tartışıldıktan sonra Şehir Sağlığı 
Gelişim Planlarının hazırlanmasına ilişkin iki önemli kılavuz belge hazırlanmıştır: 

1. City health planning: the framework

2. City planning for health and sustainable development



Mantık

Şehir Sağlık Gelişim Planının 
üretilmesi bir şehrin sağlık 
vizyonunu ve bunun elde edilmesi 
için şehrin atacağı adımları ortaya 
koyar. Sağlığa verilen önemi 
şehirdeki herkese gösterir ve 
yönetimin değerleri hakkında güçlü 
bir sinyal verir. 



İçerik
Planın politik durumu

Geliştirme süreçleri

Planın dayandığı prensipler

Şehir sağlık profiline ilişkin değerlendirmeler

Politik ve yasal zemin

Öncelikler

Stratejik amaçlar 

Eylemler

İzleme



Faydalar
 Sağlık programlarına yön verir ve Herkes için Sağlık vizyonuna zemin oluşturur

 Bütüncül yaklaşımların ve sağlığı etkileyen faaliyetlerin koordinasyonuna zemin 
hazırlar;

 Sağlıkla ilgili çalışmalara zemin hazırlar;

 Sağlıkla ilgili bir bilinç oluşturur ve karşılıklı bir öğrenme deneyimi sağlar.

 Sağlığı gündemde tutar;

 Sağlığa yönelik yeni kaynakların oluşturulmasını kolaylaştırır;

 Sağlık faaliyetlerinin uygulanmasını ve bunlara ilişkin görünürlüğü yüksek 
politikaların geliştirilmesini sağlar.



Pr
en

si
pl

er
1. Eşitlik

2. Sağlığın Geliştirilmesi

3. Sektörler arası çalışma

4. Katılımcılık

5. Destekleyici Çevreler

6. Güvenilirlik

7. Huzur hakkı



İçerik
Şehir Sağlık Gelişim 

Planları kapsamlıdır ve 
sektörler arası 

çalışmalara dayanır. 
Tüm sağlık faaliyetlerini 

ve sağlıkla ilgili 
faaliyetleri entegre 

eder ve sağlık üzerinde 
etkili olan tüm sektörler 

arasında bağlantılar 
kurar. 



İçerik
Plan, şehir içerisinde açık ve geniş bir destek görmelidir. 

Şehrin tüm tarafları sürece katılmalıdır.

Plan hedefler içermelidir, ölçülebilmelidir.

Bir son değil bir süreç içerisindeki bir noktadır.

Plan kadar planlama süreci de önemlidir.

Bir planın uygulanması ise daha detaylı uygulama planları gerekir.

Şehir Sağlığı Gelişim Planları, şehir sağlık profilleri ile entegre olmalıdır.



Plan şartları
Her şehrin kendi özgü ulusal ve yerel yasal şartları, politikaları ve idari özellikleri vardır. 

Bunlar şehir sağlığı gelişim planlarını etkiler. 

Planın yasal ve idari çerçeveye uygun olarak hazırlanması gerekir.

Planın hazırlanmasında birçok sektör ve kurum devreye girmelidir. 

Şehir Sağlık Gelişim Planları, sağlık veya medikal hizmetlerle karıştırılmamalıdır. 

Şehir Sağlık Gelişim Planları daha kapsamlıdır ve sağlık konusunu ve sorumluluğunu 
sağlık hizmeti sektörünün ötesinde diğer sektörlere ve şehrin tüm taraflarına yayar.



Plan şartları
Birlikte çalışma 

Yaratıcı yöntemler 

Geniş bir ölçek

Sorumluluğa sahip kurum ve kuruluşların katılımı 

Ortak bir girişim



Planının Diğer Planlarla İlişkisi
Şehir Sağlık Gelişim Planları diğer planları hesaba 
katmalı ve bunlara ilişkilendirilmelidir, diğer planlar da 
Şehir Sağlık Gelişim Planlarıyla ilişki kurmalıdır. Şehir 
Sağlığı Gelişim Planı aynı zamanda diğer sektörlerin 
planlarını da etkilemelidir.

Diğer sektörlerdeki planlamaya ilişkin zaman çizelgesi 
şehir sağlığı planı hazırlanırken akılda tutulmalıdır. Bu 
durum diğer şehir planlarını ve bölgesel ve ulusal 
düzeylerde gerçekleştirilen planlamayı da içerir.



Hazırlık çalışmaları
Planlama süreci başlamadan önce, bir şehir sağlığı planının geliştirilmesi için gerekli 
olan temelin atılması ve bu plan için gerekli desteğin kazanılması için kapsamlı bir 
hazırlık çalışması yapmak gerekir. Mevcut yapısal düzenlemelerin değiştirilmesi 
gerekebilir, politik düzeyde ve kamu düzeyinde bilinç yükseltilmeli ve yerel durum 
değerlendirmesi yapılmalıdır. İyi hazırlanmış ve iyi düşünülmüş bir başlangıç etkin bir 
şehir sağlığı planının ilk temel şartıdır. Sağlıklı Şehirler Projesi başarı için gerekli 
koşulların yaratılmasında büyük bir role sahiptir.



Planlama Süreci
Örnek aşamalar:

Sağlık değerlendirmesi

Konuların tanımlaması

Önceliklerin belirlenmesi

Stratejilerin oluşturulması

İstişare 

Sunum



Sektörler Arası İşbirliği
Planlamadaki önemli adımlardan biri planlama sürecindeki katılımcıların 
tanımlanmasıdır. Planlamadan etkilenebilecek herkes sürece ortak olabilir. Bazı 
örnekler şunlardır:

• Politik kabul ve uygulamanın sağlanması için en üst 
düzeydeki politikacılar ve planlamacılar;

• Çeşitli kamu sektörlerinin (özellikle çevre, eğitim, konut, 
ulaşım ve sosyal refah sektörlerinin) temsilcileri

• Gönüllü kuruluşlar ve özel ilgi grupları;
• Sağlık profesyonelleri (temel bakım ve hastane sektörü);
• Toplumsal gruplar; ve
• Başka özel gruplar



Sektörler Arası İşbirliği
Sağlıklı Şehirler Projesi içerisinde sektörler arası işbirliği için halihazırda bazı 
mekanizmalar geliştirmiştir. Şehir Sağlık Gelişim Planlarına özgü bazı ihtiyaçların 
karşılanması için muhtemelen bu çalışmaların genişletilmesi gerekecektir. Sektörler 
arası çalışma zeminin geliştirilmesi ve hem planlama sürecinde hem de planın 
kendisinde bir sahiplenme duygusuna yol açacak bir sağduyunun yaratılması için 
diğer sektörlere ilişkin kapsamlı açıklama ve eğitim gerekli olabilir.



Toplumsal Katılım
Şehir Sağlık Gelişim Planlarının en önemli yönlerinden biri toplumsal katılımdır. Sağlıklı 
Şehirler projesi, planlama sürecinde kullanılması gereken toplumsal katılıma ilişkin 
zengin bir deneyim geliştirmiştir. Katılım tüm safhalarda özellikle önemlidir. Toplumsal 
katılım bazı temel şartlar içerir: Vatandaşlar: 

nasıl katılacaklarını; 

işbirliği yapacak mercileri; 

vatandaşların seslerini nasıl duyurabileceğini bilmelidir; ve 

katılım çekici olmalıdır.



Planın hedef alması gereken alanlar
• Plan öncelikli alanları hedef almalıdır. 

• Sağlığı etkileyen tüm alanlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Önceliklerin belirlenmesinde en önemli konu nihai kararları 
alanlar, planı uygulayacak olanlar ve şehrin insanları arasındaki 
iletişimin sağlanmasıdır. 

• Karar alma sürecinde toplum katılımı ile ilgili mekanizmalar planda 
açıkça belirtilmelidir. 

• Güvenilirliğin ve ilerlemenin elde edilmesi gereğinin bilincinde 
olunması ve uzun süreli amaçların yanı sıra kısa süre için uygun ve 
mümkün olan bazı eylemlerin de plana dahil edilmesi önemlidir.



Sağlıklı Şehir Projesi Bürosunun Rolü
Sağlıklı Şehirler Proje ofisleri şehir sağlık gelişim planlarının 
başlatıcıları ve hızlandırıcıları olacaktır ve şu katkıları sunabilirler:

• Belediyelerini bir şehir sağlığı planı geliştirme konusunda teşvik 
etmek ve bunun yapılması için gerekli mekanizmaların 
oluşturulmasında destek olmak;

• Belediyelerin planlama sürecinde tavsiyelerde bulunmak;

• Belediyelerine toplumdan girdi sağlarken yardım etmek;

• Planın uygulanmasını takip etmek;

• Planın inceleme ve değerlendirme çalışmalarına katılmak

• Plandan alınan derslerin bir sonraki planlama döngüsüne 
taşınmasını sağlamak



ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ HAZIRLANMASI EĞİTİMİ

19-21 ARALIK 2016  / Tepebaşı-Eskişehir



Birliğe Üyelik Kriterleri



PROFİL HAZIRLAMIŞ OLAN BELEDİYELER (16)
Aydın*, Burdur, Bursa, Çankaya, Denizli, Gölcük, İzmir, Kadıköy, Karşıyaka, Nilüfer, Mudanya 
Osmangazi, Pendik, Tepebaşı, Trabzon*, Yalova

*Büyükşehir olmadan önce profil hazırlayan belediyeler.



http://www.skb.gov.tr/bilgimerkezi/sehir-saglik-profilleri/

http://www.skb.gov.tr/bilgimerkezi/sehir-saglik-profilleri/


ŞEHİR SAĞLIK GELİŞİM PLANI HAZIRLAMIŞ OLAN BELEDİYELER (4)
Bursa, Çankaya, İzmir, Tepebaşı



Eğitime Katılan Belediyeler

*Belediye Başkanları (6)
**Koordinatörler (26)

1 AKÇADAĞ BELEDİYESİ – MALATYA *    **

2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3 BALÇOVA BELEDİYESİ – İZMİR **

4 BAYINDIR BELEDİYESİ – İZMİR *    **

5 BİLECİK BELEDİYESİ

6 BURDUR BELEDİYESİ **

7 ÇANKAYA BELEDİYESİ – ANKARA *   **

8 ÇANKIRI BELEDİYESİ **

9 DARENDE BELEDİYESİ – MALATYA *

10 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ **

11 GAZİPAŞA BELEDİYESİ – ANTALYA *

12 GEBZE BELEDİYESİ – KOCAELİ  **

13 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

14 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

15 KADIKÖY BELEDİYESİ – İSTANBUL **

16 KADİRLİ BELEDİYESİ – OSMANİYE  **

17 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

18 KARESİ BELEDİYESİ – BALIKESİR **

19 MALKARA BELEDİYESİ - TEKİRDAĞ

20 MENTEŞE BELEDİYESİ – MUĞLA **

21 MEZİTLİ BELEDİYESİ – MERSİN  **

22 MUDANYA BELEDİYESİ – BURSA  **

23 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

24 NİLÜFER BELEDİYESİ – BURSA **

25 ORTAHİSAR BELEDİYESİ – TRABZON  **

26 OSMANCIK BELEDİYESİ – ÇORUM  **

27 OSMANGAZİ BELEDİYESİ – BURSA  **

28 OSMANİYE BELEDİYESİ

29 PENDİK BELEDİYESİ – İSTANBUL  **

30 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  **

31 SANDIKLI BELEDİYESİ – AFYONKARAHİSAR *  **

32 TEPEBAŞI BELEDİYESİ – ESKİŞEHİR **

33 TİREBOLU BELEDİYESİ – GİRESUN **

34 TOROSLAR BELEDİYESİ – MERSİN **

35 TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ **

36 URLA BELEDİYESİ – İZMİR **



Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Erzurum
DSÖ Türkiye Ofisi
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

Eğitime Katılan Kurumlar
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