
Prof.Dr.E.Didem EVCĠ KĠRAZ 

devci@yahoo.com, 05326110871 

Halk Sağlığı 

Sürdürülebilir Akıllı ġehirler  

ÇalıĢtayı 
1-2 Ağustos 2017, ĠSTANBUL  

mailto:devci@yahoo.com


    Neden ben anlatıyorum? 
• 1996-2004       Sağlık Bakanlığı 

– DiĢ ĠliĢkiler Uluslararası KuruluĢlar Sorumlusu 

– TSH Gn.Md. Çevre Sağlığı Dairesi ġube Müdürü 

– TSH Gn.Md. Proje Koordinatörü 

• 1997-1999     Halk Sağlığı Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri  
                     Enstitüsü 
• 2003-2007     Halk Sağlığı Doktora Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri  
                     Enstitüsü 

• 1999-2004     Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı ġehirler Ulusal Ağı Koordinatörü 

• 2004-2014     Aydın Sağlıklı ġehir Koordinatörü 

• 2005-sürüyor  ġehir Sağlığı Dersi (Tıp Fakültesi)  

• 2006-2015     ġehir ve Halk Sağlığı Derneği Kurucusu 

• 2009-2012     ġehir Sağlığı Dergisi Editörü 

• 2009-sürüyor   ġehir Sağlığını GeliĢtirme Merkezi Md. 

• 2010-2015     KentleĢme ve Çevre Sağlığı Dersi (SHYO) 

• 2015-sürüyor  ġehir Sağlığı Dersi (SHYO) 

• 2016-sürüyor  ġehir, Çevre ve Sağlık Kongresi Düzenleyicisi 

• 2017-sürüyor  Urban,Environment and Health Dergisi Editörü 
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HALK SAĞLIĞI 

H A L K   

S A Ğ L I ĞI  

GELİŞİMLAR 

 



Halk Sağlığı… 

 insanların sağlıklı olması için gerekli tüm şartları 

oldurmak için yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası 

kaynakları harekete geçiren ve hedefe yönelten bir 

süreçtir  

       R.Detels ve L.Breslow  



Hekimlik biliminin çağlar boyunca 

geçirdiği aşamalar 

Bulgusal (Semptomatik) Dönem 

Laboratuvar Dönemi (hasta yok, hastalık var) 

Klinik Dönem (hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastayı yeni bir 

hastalık gibi ele alınız.) 

Halk Sağlığı Dönemi  

Toplum, çevre, yaĢam ortamları ile ilgilenir 

hekimlik ve sağlık uygulamalarını halka daha 

geniĢ anlamda yayma ilkesi 



Günümüzde Halk Sağlığı AnlayıĢı 

1978 Alma-ata bildirgesi 

– Yaşamın bütünlüğü 

– Çevre ile bütünlük 

– Toplumsal eşitlik 

– Hizmetin boyutu 

– Korumaya öncelik 

– Risk gruplarına   

                    öncelik 

– Önemli hastalıklara  

                     öncelik 

– Öz sorumluluk 

– Toplumsal etmenler 

– Entegre hizmet 

– Ekip hizmeti 

– Sağlık–kalkınma  

                           ilişikisi 

– Halkın katılımı 

– Evrensellik 

– Koşullara uygunluk 



Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 



Halk Sağlığı Temel Bilgiler (1) 

 Demografi  
(Nüfus, doğurganlık, ölüm, göç) 

 Epidemiyoloji  
(Yöntem Bilimi) 

 Biyoistatistik  
(Matematik biliminin tanımlama, 
analiz ve tahmin etmede 
kullanılması)  

 Kadın Sağlığı, Üreme 
Sağlığı ve Aile 
Planlaması 

 Çocuk Sağlığı 

 

 Okul Sağlığı 
 Adolesan (Delikanlı) 

Sağlığı 
 İş Sağlığı ve Güvenliği 
 Afetler  
 Yaralanma Kontrol ve 

Korunma- Güvenli 
Toplumlar 

 Uluslararası Sağlık 



Halk Sağlığı Temel Bilgiler (2) 

 

 Toplum Beslenmesi 
 Bulaşıcı hastalıklar 
 Bağışıklanma 
 Sağlık Yönetimi 
 Yaşlılık sorunları ve 

Bulaşıcı Olmayan 
Hastalıklar 

 Sosyal Çalışma  

 

 
 Sağlık Ekonomisi 
 Sağlık Eğitimi ve Sağlığı 

Geliştirme 
 Tıp Ahlakı 
 İnsan, Kadın ve Çocuk 

Hakları 
 Toplum Ruh Sağlığı 
 Ağız ve Diş Sağlığı 
 Evde Bakım  



Halk Sağlığı Temel Bilgiler (3) 

 

 Çevre Sağlığı 
Su kirliliği 
Hava kirliliği-İklim 
değişikliği 
Katı ve sıvı atıkların 
zararsız hale 
getirilmesi 
Toprak ve Besin Kirliliği 
Gürültü Kirliliği 
Radyoaktif Kirlenme 
Konutlar ve Kapalı 
Ortam Hava Kirliliği 

 

 
 

Kamuya açık yerler 
Sağlığa az ve çok zararlı 
olabilecek kuruluşlar 
 
Ergonomi 
Kazalar 
Kentleşme 
Turizm 
Sosyo-kültürel çevre 
Bozulan çevrenin yeniden 
düzeltilmesi 



Günümüzde halk sağlığı perspektifi… 

• bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik ve politika yapıcı yaklaşımlar içerir 

• beş farklı veya birbirini tamamlayan yaklaşımı içeren halk sağlığı perspektifi yaşamın ilk yıllarını 

da içine alacak şekilde ölüme kadar insanı ve insanı çevreleyen çevreleri ele almakta 

•  Günümüzde ön plana çıkan halk sağlığı kavramları  

– insana yönelik olarak  

• sağlığın belirleyicileri 

• destekleyici çevreler 

• sağlığın geliĢtirilmesi 

– insanı çevreleyen çevrelere yönelik olarak  

• doğada yaĢanan ani değiĢimler 

• Ģehir sağlığı 

• ergonomi 

• Tanımlanan tüm süreçleri değerlendirebilmek için kullanılan yöntemler 

–  riskleri tespit ve risk değerlendirmesi 

–  sağlık etki değerlendirmesi 



SAĞLIĞI GELĠġTĠRMEK 

Bir bilim ve sanat dalıdır 



  

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 ve  

Belediyelerin Sağlığın GeliĢimindeki Rolü 

-ġehir Sağlığı kavramı 

-ġehrin Sağlığını GeliĢtirmede Sektörlerarası ĠĢbirliği 

-Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı ġehir YaklaĢımı 

 

-Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği  Belediyelerin sağlığı 

geliĢtirme alanları: 

 

*ġehir Sağlığı Profili Hazırlama 

*ġehir Sağlığı GeliĢim Planı Hazırlama  

* Sağlıklı ġehir Planlaması  

*Sağlık Etki Değerlendirmesi  

*Sağlıklı YaĢlanma 

*Fiziksel Aktivite ve Aktif yaĢam 

*Ülkelerin gündeme taĢıdığı diğer konular 



 

Yerel Yönetimlere Ait Yasal Düzenlemelerde Ve Sağlıklı ġehir 

Uygulamalarında Ön Plana Çıkan Sağlığı Etkileyen Konular 

 
1-Sosyal Hizmetler 
2-ġehir Sağlığını GeliĢtirme Planı 
3-Toplum Katılımı 
4-Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) 
5-Yoksulluk 
6-Sağlığın Sosyal Belirleyicileri 
7-Sürdürülebilir Kalkınma 
8-UlaĢım, Çevre ve Sağlık 
9-ġehir Yönetimi 
10-ġehir Planlama 
 



 
 
 
 

gönüllüler 

halk sağlığı  

uzmanları 

 

 profesyoneller 

 kararlara  

katkıda bulunanlar 

şehirde  

karar verenler 

şehri yönetenler 

 

yetkililer 

vb. 

 

şehirde yaşayanlar 

ġEHĠR SAĞLIĞI 

Şehir sağlığı 
Halk sağlığı 

Ortaklık       Katılım 

Katkı   Eğitim 

Farkına vardırma 

Sürdürme   İzleme   

Değerlendirme  Bilgilendirme 

 



ORTAK DİL 

• Sağlık 

• Yerel Yönetim 

• Mevzuat 

• İnsan kaynakları 

• Hizmet yeri 

• Hizmet modelleri 

• Hizmetten yararlananlar 

• İşbirliği metodolojisi 

 





 

2007’den bu yana üye 



6. Fazda sertifika alan 
belediyeler 
1. Balçova (İzmir) 

2. Burdur 

3. Bursa 

4. Çankaya (Ankara) 

5. Denizli 

6. Gölcük (Kocaeli) 

7. İzmir 

8. Kadıköy (İstanbul) 

9. Nilüfer (Bursa) 

10.Tepebaşı (Eskişehir) 

11.Trabzon 

12.Yalova 

Ġstanbul yok 



*http://www.skb.org.tr/wp-content/uploads/2012/09/nalan_fidan_270407_1_oturum.pdf 

  

SAĞLIKLI ġEHRĠN NĠTELĠKLERĠ-1 
1 Yüksek kalitede temiz ve güvenli bir fiziki çevre (barınma kalitesi 

dahildir) 

2 Şu an istikrarlı olan ve uzun vadede de sürdürülebilir bir eko sistem 

3 Güçlü, karşılıklı olarak destekleyici ve istismarcı olmayan bir toplum 

4 Hayatları ve esenliklerini etkileyecek kararlara katılımcı ve bu kararları 

kontrol eden bir toplum 

5 Şehrin tüm insanları için temel ihtiyaçların karşılanması (gıda, su, 

barınma, gelir, güvenlik ve iş) 

6 Farklı deneyim ve kaynaklara erişim ve farklı ilişkilere, etkileşimlere ve 

haberleşme imkanı şansı 



SAĞLIKLI ġEHRĠN NĠTELĠKLERĠ-2 
7 Çok yönlü, canlı ve yenilikçi bir şehir ekonomisi 

8 Geçmiş ile, şehir sakinlerinin kültürel ve biyolojik mirası ile ve diğer 

grup ve bireyler ile bağların arttırılması 

9 Bahsi geçen karakteristikler ile uyumlu ve bu karakteristikleri 

güçlendirecek bir yaklaşım 

10 Herkesin kullanabileceği optimum seviyede kamu sağlığı ve tıbbi 

hizmetler 

11 Yüksek bir sağlık statüsü (yüksek seviyede pozitif sağlık ve düşük 

seviyede hastalık) 

*http://www.skb.org.tr/wp-content/uploads/2012/09/nalan_fidan_270407_1_oturum.pdf 



Sağlık;  Sadece hastalık veya sakatlık halinin olmayışı değil, 
bedensel, ruhsal ve sosyal tam iyilik hali 
                                                                                    Dünya Sağlık Örgütü Anayasası, 1948 

• Sağlık sorunlarının çözümünde, sağlığı etkileyen sosyal nedenleri ortaya 
koymaya yardımcı politika ve faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır 

• Karar vericiler ve halk sağlığı alanında çalışanlar tarafından ihmal 
edilmemesi gereken bir konudur 

•  Sağlığın sosyal belirleyicileri DSÖ tarafından 10 başlık altında 
toplanmaktadır  

 Hayatın Ġlk Yılları 

Sosyal Yapı 

Stres 

Sosyal DıĢlanma 

ĠĢ 

ĠĢsizlik 

Sosyal Destek 

Madde Bağımlılığı 

Beslenme 

UlaĢım 



 

Aşağıdakilerden hangisi  

şehirlerde sağlık hizmeti 

sunumunda rol almaz? 

a) Hekimler 

b) Ebeler 

c) Hemşireler 

d) Çevre sağlığı teknisyenleri 

e) Sağlık memurları 

f) Zabıtalar 

g) Özel muayenehaneler 

h) Sağlık ocakları 

i) Hastaneler 

j) Belediye poliklinikleri 



1-Yerel yönetimler tüm sağlık konularını bilmek 

zorundalar mı? 

 

2-Yerel yönetimler tüm sağlık konularından 

sorumlu mu? 

Akla Gelen İki Soru…………… 



 

Belediyeler durumun ne kadar farkında? 

 
  

 halkın sağlığı ile ilgili 
uygulamaların  

 

 programlara girmesi  

 planlanması  

 uygulanması   

 izlenmesi   

 geliştirilmesinde  

 

 tek adres yerel 
yöneticilerdir 

 

 

 



 

• Yerel yönetimler topluma en yakın olan yönetim Ģekli 

 

• Yerel yöneticiler yerel gereksinimleri en iyi bilenler ve 

bu gereksinimlere uygun politikalar geliĢtirirler 

 

• Sağlığı belirleyici unsurlara yön verme yetkileri var 

Aslında……… 



Belediyelere DüĢen En Önemli Rol 

 
-ġehir Sağlığı kavramını yaygınlaĢtırma 
 
-ġehir sağlığı müfredatının hazırlanması 
 *Sadece sağlıkçılar için değil 
 *ġehir planlamacılar 
 *Karar vericiler 
 *Halk 
 
-ġehir sağlığını düzenleyen mevzuatların geliĢtirilmesi 
 
-ġehir sağlığı için gönüllüler ve çalıĢanların eğitimi 
 
 
-ġehir sağlığını destekleyen Ģehir ekonomisi, çevre, kültür,  
sosyal yaĢam, sosyal destek mekanizmalarının yaratılmasında  
 
kolaylaĢtırıcı, teĢvik edici platformlar oluĢturmak,  
 
doğrudan geliĢtirici, uygulayıcı, değerlendirici ve denetleyici olmak 
 
 



ġehir Hastalıkları 

Ġklim değiĢikliğinin sağlık etkileri 
*Hassas gruplara dikkat 

AĢırı hava olayları-erken uyarı 
*UV ve Hava Kalitesi Ġndekslerini takip et-
bilgilendir-uyar 

Su kıtlığı/su kirliliği nedeniyle ortaya 

çıkan hastalıklar 
 

Ergonomik sorunlar 
*ġehir ergonomisine dikkat-kazalar, yaralanmalar, 
konfor memnuniyetsizliği 

 

        



ġehir Hastalıkları 

Afetler 

Ani ve artan ölümler 

*BulaĢıcı olmayan hastalıklarda rolünüz 
büyük (Ģeker, tansiyon, kalp-damar 
hastalıkları vb.) 

*Yürüme ve bisiklet yolları (Trafiğe kapalı 
alıĢveriĢ yolları, Okullar için bisiklet 
otobüsler….) 

*Sağlık okuryazarlığını arttırın-farkına 
vardırma ve eğitimler 

        



ġehir Hastalıkları 

ġehir yoksulları 
 

ġehir yalnızları, kimsesizleri 
 

Fonksiyon kaybı ve yeti yitimi olan 

Ģehir sakinleri  
 

Hizmetlerden bihaber olanlar, 

ulaĢmada engeller, dıĢlananlar 
        



Sizler 

ġehir Doktorları 

Adaylarısınız 

 Önleme, Koruma (ġehir Sağlığını 
GeliĢtirme Planı) 

 Tanı-ġehrinizin sağlığını ölçün 
(ġehir sağlığı profili) 

 Tedavi 

 Rehabilitasyon 

Eğitimlere devam ediniz 

 

 

 



 




