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Geleceği planlama sorumluluğunu alabilir misiniz?

Hayata sağlıklı başlayamamak

Gelişim bozuklukları
Yeni hastalar

Fonksiyon ve yeti yitimi 

Sürekli hastalığı olanlar

Kalitesiz yaşam

Ölüm ve Kalım







Halk sağlığı bakış açısı olanlar geleceği planlayabilir

İzleme, 
değerlendirme, 

kontrol

Koruma

Önleme

Erken Tanı

Zamanında ve 
uygun tedavi

Rehabilitasyon

Kaliteli, sağlıklı, 
güvenli ve uzun 

yaşam



Halk Sağlığı bakış açısı değişmez 

"Toplumun örgütlü çabaları yoluyla hastalığı önleme, yaşamı uzatma ve 
sağlığı geliştirme sanatı ve bilimi" (Acheson, 1988; WHO)

"İnsanların ve yaşadıkları, öğrendikleri, çalıştıkları ve oyun oynadıkları 
toplulukların sağlığını destekler ve korur "

“Bir doktor hastaları tedavi ederken, halk sağlığı çalışanı ilk etapta 
insanların hastalanmasını veya yaralanmasını önlemeye çalışır. Ayrıca 
sağlıklı davranışları teşvik ederek zindeliği tesis edilmesini sağlar "



Prof.Dr.Seçil Özkan’a teşekkür ederim

Şu an ne kadar önemliyse, sonrası da önemli



En kırılgan nokta: 
Kentler

En kırılgan sektör 
Sağlık sektörü

En kırılgan grup:

İklim değişikliğinin 
toplumda gösterdiği 

etkiye göre değişmekte

En kırılgan: ülke 
Hazırlıksız, dirençsiz, 

uyum politikaları 
olmayan ülke

En kırılgan ekonomi: 
En kötü senaryoya 
hazırlıklı olmayan 

ekonomi

Şehir Sağlığı 
kavramı 
neden önemli? 



Kırılganlıkları bilmek, izlemek, azaltmak ve en 
kötüye hazırlıklı olmak için: Halk Sağlığı Uyumu

Riskin bölgesel, şehir düzeyinde, mahalle seviyesinde, noktasal, mekânsal, toplumsal, bireysel tespiti

Risklere ve beklenen sağlık etkilerini azaltmak, önlemek, toplumu etkilerden korumak, beklenmeyene hazırlıklı olma

Esnek, kısa ve uzun vadeli hedef, strateji ve faaliyet planları 

Sağlığın belirleyicilerine odaklı planlama 

Tele-epidemiyoloji gibi geleceğe yansıtılmış epidemiyoloji ve diğer sektörlere özel analiz yöntemleri ile değerlendirme, izleme

Erken uyarı ve hızlı yanıt: bölgesel, şehir düzeyinde, mahalle seviyesinde, noktasal, mekânsal, toplumsal, bireysel

Risklerin değişim hızıyla aynı hızda, değişebilen, ihtiyaca cevap verebilen araştırma bakış açısı

Bilimsel ve kurumsal yaklaşımların harmanlanması

Kendini geliştirmiş, günceli yakalamış, eğitimli, istihdamda olan, farklı disiplinlerle ve sektörlerle birlikte çalışma kültürü olan insan 
gücü

Bütçesi olmayan plan kişisel/kurumsal bir hayaldir

Zaman takvimi için başlangıç şimdidir, yarın geçtir, dün kaçırılmış fırsatlardır



Daha adil, daha sağlıklı
bir dünya inşa etmek



https://www.paho.org/en/campaigns/world-health-day-2021-building-fairer-healthier-world

• «Dünyamız eşitsizliklerle dolu

• COVID-19 bunu kanıtladı
• Bazı insanlar daha sağlıklı yaşayabilir ve sağlık hizmetlerine diğerlerinden daha iyi erişebilir
• Tek neden: doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları ve yaşlandıkları koşullar
• Bazı insanlar ise; günlük gelirin az olması, daha kötü barınma koşulları ve eğitime sahip olma, daha az istihdam olanağı, 

daha fazla cinsiyet eşitsizliği yaşama ve güvenli ortamlara, temiz suya ve havaya, gıda güvenliğine, sağlık hizmetlerine çok
az erişime sahip veya hiç erişememe mücadelesi veriyor

• COVID-19 tüm ülkeleri sert bir şekilde etkiledi, ancak etkisi, halihazırda savunmasız olan, hastalığa daha fazla yakalanan, 
kaliteli sağlık hizmetlerine erişme olasılığı daha düşük olan ve kötü sonuçlarla karşılaşma olasılığı daha yüksek olan
topluluklar üzerinde en sert oldu

• COVID-19’dan önce de biliyorduk ki
• Yukarıda sayılanlar sadece haksızlık değil, aslında önlenebilir nedenler
• Gereksiz acıya, önlenebilir hastalığa ve erken ölüme yol açıyorlar
• Ülkenin ve Dünya’nın ekonomisine zarar veriyorlar

• Bu nedenle liderlere çağrımız
• herkesin sağlığa elverişli yaşam ve çalışma koşullarına sahip olmasını sağlamalısınız
• sağlık eşitsizliklerini izlemelisiniz
• tüm insanların ihtiyaç duydukları zaman ve yerde kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilmelerini sağlamalısınız»

7 Nisan Dünya Sağlık Günü: Daha adil, daha sağlıklı bir dünya inşa etmek

https://www.paho.org/en/campaigns/world-health-day-2021-building-fairer-healthier-world


WHO, 2020
Tercüme taslaktır, edit edilmemiştir.



Tercüme taslaktır, edit edilmemiştir.









Şehir-Kent?

KIR

Köy

Mahalle

KENT





Şehir Sağlığı
• “Şehir Sağlığı” Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Herkes İçin Sağlık Stratejisi”nin bir ürünüdür

• 1986 yılında yayınlanan “Sağlığın Geliştirilmesi Ottowa Bildirgesi”nde sağlıklı ortamlar
şeklinde altı çizilmiştir

• DSÖ Avrupa Bölge Komitesi’nin 2012 yılı toplantısında kabul edilen «Sağlık 2020» 
belgesinde de “destekleyici ortamların oluşturulması”  dört öncelikli politik eylem 
alanlarından biri olarak kabul edilmiştir

• 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yürürlüğe girdiği Ocak 2016 itibariyle “Şehir 
Sağlığı” halk sağlığının temel konularından biri olduğu kanıtlanmıştır



Görüleceği üzere, “Şehir Sağlığı” 
konu olarak çevre, sağlık, çevre sağlığı,

şehir planlama, kirlilik, mimari vb.

disiplinler/sektörler arasında sıkışmıştır

2030 hedeflerine ulaşmak için bağımsızlığını ilan etmek zorundadır

Kanıtlar, iyi uygulamalar, model önerileri, akademisyenler, karar verici ve politika

yapıcılar için geliştirilecek araçlara ihtiyaç duyulmaktadır

Şehir Sağlığı” tarihini yazmaya devam edecek yeni halk sağlığı çalışanlarına

başarılar dilerim



Çerçevesi

• Şehrin sağlığını korumak

• Şehrin sağlığını izlemek

• Şehrin sağlığını değerlendirmek

• Şehirlerdeki riskleri belirleyip önlem almak

• Şehirlerdeki acil durumlara hazırlıklı olmak

• Şehrin sağlığını geliştirici 
• plan, program, projeler, politikalar üretmek, hizmetleri planlamak, insan gücünü geliştirmek ve 

eğitim müfredatını oluşturmak ve/veya yenilemek için yapılacaklar 

nefes alan, büyüyen, gelişen, beslenen, 
kendi yaşamına yön veren ve 
ölen, öldükten sonra sosyal, kültürel, 
ekonomik miraslar bırakan şehirlerin 
sağlığını sistematik ve bütüncül bakış 
açısı ile ele alan bir yaklaşım



Çerçevesi

• Şehrin sağlığını korumak

• Şehrin sağlığını izlemek

• Şehrin sağlığını değerlendirmek

• Şehirlerdeki riskleri belirleyip önlem almak

• Şehirlerdeki acil durumlara hazırlıklı olmak

• Şehrin sağlığını geliştirmek 
• plan, program, projeler, politikalar üretmek, hizmetleri planlamak, insan gücünü geliştirmek ve 

eğitim müfredatını oluşturmak ve/veya yenilemek için yapılacaklar 

kim yapacak, kim yapar? 

“şehrin sağlığından kimler sorumlu ise 
onlar” 

Öncelikle yerel yönetimlerdeki tüm organlar

Birlikte yaparlar



• 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



Prof.Dr.E.Didem Evci Kiraz

05326110871
e-mail: devci@yahoo.com

http://www.profedidemevcikiraz.com
https://sehirsagligiurbanhealth.blogspot.com/
http://sehirsagligi.blogspot.com

@urbanhealth.sehirsagligi
@edekiraz

https://www.linkedin.com/in/profedidemevcikiraz
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