








Profil

Şehirde yaşayanların sağlığının ve sağlıklarını etkileyen faktörlerin 
nicel ve nitel açıklamasına şehrin sağlık profili ismi verilir

• Göstergelerden elde edilen verilerin analizi ve bunların yorumlanarak, 
şehrin sahip olduğu özellikler, geliştirilmesi gereken yönler ve 
eksiklikler belirlenmiş olur

• Sorunları tanımlar

• Gelişim için öneriler ve faaliyetleri teşvik eder

Profil hazırlanarak, şehirde yaşayanların sağlığı ile ilgili doğru, güncel, 
tarafsız ve bağımsız bilginin sağlanması amaçlanır



Bir Şehir Sağlığı Profili

• Şehirle ilgili sağlık bilgilerini özetlemeli

• Şehirdeki sağlık konularını ve bunu etkileyen konuları tanımlamalı

• Sağlığın geliştirilmesi için önerilen faaliyet alanlarını tanımlamalı

• Sağlıkla ilgili olarak elde edilecek hedefleri belirlemeli

• Sağlığı etkileyen konular hakkında, topluma kolayca anlaşılabilir 
şekilde bilgi vermeli

• Toplumun şehirdeki sağlıkla ilgili konularda görüşlerini içermeli



Bir Şehir Sağlığı Profili

• Bir şehrin sağlık profiline ilişkin bir tarif yoktur

• Her şehir kendi profilini yapısına uygun olarak kendi 
oluşturmalıdır. 

• Bir şehrin profili ne kadar tanımlayıcı ve kendine özel 
olursa, 

DSÖ tarafından istenen “Şehir Sağlığını Geliştirme Planı” 

o kadar hızlı ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak şekilde 
hazırlanabilir



Şehir Sağlık Profili hazırlamak için üç adım

1.Adım:
Harekete geçmek

sağlık bilincini artırmak

stratejik planlamayı savunmak

sektörler arası eylemi harekete geçirmek

toplum katılımını teşvik etmek

yeniliği teşvik etmek

Güvenli ve sağlıklı toplum
politikası



Şehir Sağlık Profili hazırlamak için üç adım

2.Adım:
Organize olmak

komiteleri belirlemek

ortamı analiz etmek

çalışma planını tanımlamak

birim/ofis oluşturmak

strateji belirlemek

kapasite oluşturmak

Hesap verebilirlilik



Şehir Sağlık Profili hazırlamak için üç adım

3.Adım:
Başlamak

destek grubu oluşturmak

fikirleri anlamak

şehri tanımak/tanımlamak

maddi destek bulmak

sürece karar vermek

taslağı hazırlamak

onay almak



Profil neden gerekli?

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olmak

Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyesi olmak

Şehri yönetebilmek, öncelikleri belirlemek, sağlık etki 
değerlendirmesi yapmak, iklim değişikliğine uyum sağlamak, şehrin 
sağlığını geliştirmek amaçlarıyla şehrin sağlığını tanımlamak

Akademik yayın yapmak

Araştırma sonuçlarını ortaya koymak vd.



Profil çalışması nasıl ilerler?

3 Adım

ve

Göstergelerin toplanması, derlenmesi, kompozisyonu

Analiz

Karşılaştırma, kıyaslama

Raporlama

Görüş alma, görüşe açma

Yeniden düzenleme, güncelleme



Profil kaç sayfa olmalı?

7. a) Hedef 1: Herkes için sağlığı ve refahı teşvik etmek ve sağlık
eşitsizliklerini azaltmak

• Şehriniz Hedef 1'i nasıl ilerletecek? 

• Lütfen 250 kelimeden daha az olmak kaydıyla en fazla üç çalışmanızı
belirtin. Bu çalışmalar

ölçülebilir olmalı ve

şehir sağlığı profili tarafından belirlenen öncelikleri yansıtmalıdır. 

Bu çalışmalar, Faz VII boyunca kentin değerlendirilmesi için temel
sağlayacaktır. 



Profil kaç sayfa olmalı?

10. Faz VII için üç öncelikli faaliyet alanı

• Faz VII'nin üyesi olarak ele alacağınız üç öncelikli eylem alanının
tanımlanmasını içerecektir. 

Bunlar şehir sağlık profilinizden çıkan bulgulardan oluşturulmalı ve
ihtiyaca göre öncelikli sağlık sonuçlarını veya nüfusları ele almalıdır. 
İlerlemenin uygun göstergeler ile ortaya konması gerekecektir. 

• Bu öncelikli faaliyet alanları, bu başvuru formunun 8. Bölümündeki
cevaplarınızla tutarlı olmalıdır. Bunlar, VII. Faz için DSÖ ile ortak
taahhüdünüzün ve şehrinizin VII. Fazdaki değerlendirmesinde temel
olarak kullanılacaktır. 



Öncelikler
Ölçülebilirlik Veri

Kanıt

Görselleştirme

Kümelenmeleri görme

Tabakalarla ilişkisini kurma

İstatistik, epidemiyoloji, CBS vd.

İlişkinin önemini tartışma

Öncelikli olup olmadığına karar verme

Ölçüt, ölçek sağlama veya geliştirme

Eğitimli ve deneyimli istihdam edilebilir insan gücü sağlama

Periyodik izlemler, değerlendirmeler, geliştirmeler

Önceliklerde değişim

Ölçütlerde değişim

Uzman görüşü
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