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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	VE	SAĞLIKLI	KENTLER		

	
•  Sürdürülebilir	gelişme	tüm	toplumun	halihazırda	
ve	gelecekte	sağlık	ve	esenliğini	amaçlar	

•  Sürdürülebilir	 kent	 sosyal,	 ekonomik	 ve	 fiziksel	
gelişmesini	sürdürülebilen	kenVr		

•  Sürdürülebilir	 kent	 aynı	 zamanda	 afetlere	 ve	
çevre	 kirliliğine	 karşı	 güvenli	 ve	 ekolojik	
değerlerini	koruyan	sağlıklı	bir	kenVr	(UN,	2001).		

•  World	 Health	 Organisa^on	 WHO	 (1997)	 sağlıklı	
kentler	için	gerekli	koşulları	tanımlamışar.	



WHO-SAĞLIKLI	KENTLER	
•  Dünya	Sağlık	Örgütü	(WHO,	1997)	doğal	ve	tarihi	
mirasın	korunması,	kaliteli	ve	güvenli	kentsel	
çevre,	yürüme	mesafesinde	hizmetlere,	toplu	
taşımaya	ve	yeşil	alanlara	erişim,	temiz	su	ve	
hava,	op^mum	seviyede	kamu	sağlığı	ve	sağlık	
sistemine	erişim,	güçlü	yerel	ekonomi	ve	is^hdam	
olanakları,	güçlü	ve	destekleyici	toplum,	ile^şim	
ve	kaalım	süreçleri	gibi	konuların	sağlıklı	bir	
çevrenin	oluşmasında	önemli	konular	olarak	
vurgulamaktadır.		

		



SAĞLIKLI	KENT	VE	KENT	PLANLAMA	
		
•  Hastalıklar	ve	yerleşmeler	arasındaki	ilişkinin	
önemi	WHO	Healthy	Ci^es	VII	Faz’ın		
merkezinde	yerini	almasına	neden	oldu.	1990	
dan	beri	WHO	sağlıklı	kentler	hareke^	içinde	
kentsel	tasarım	ve	kent	planlama	üzerinde	
durulan	önemli	bir	konu	olmuştur.	Uluslararası	
ortamda	özellikle	Avrupada	sağlıklı	kentler	
poli^kaları	sürdürülebilirlik	poli^kalarının	tam	
merkezinde	yer	almaktadır.	

•  Sağlıklı	şehir	kendi	kaynaklarını	ve	çevresini	
üreten	ve	yenileyen	kenVr.	

				



SAĞLIĞI	TEMEL	ALAN	KENT	PLANLAMA	İLKELERİ	

	
•  SAĞLIKLI	BİR	YAŞAM		
•  SOSYAL	BİRLİK	
•  KONUT	VE	KONUT	ÇEVRESİNİN	KALİTESİ	
•  İŞ	OLANAKLARI	
•  ERİŞİLEBİLİRLİK		
•  BESLENME	
•  GÜVENLİK	
•  EŞİTLİK	
•  HAVA	VE	SU	KALİTESİ	
•  DOĞAL	DEĞERLERİN	/	VERİMLİ	TOPRAKLARIN	KORUNMASI		
•  İKLİM	DEĞİŞİKLİĞİ	İLE	MÜCADELE	



KENTSEL YAŞAM KALİTESİ 

•  Kentsel	 yaşam	 kalitesi	 insan	 sağlığı	 için	 temel	
niteliğindedir.	

•  Kent	 planlaması	 sosyal,	 fiziksel	 ve	 ekonomik	
çevreler		ve	şehirlerin	işleyiş	şekli	ile	ilişkilidir.	Bu	
yüzden	 problemlerin	 ortaya	 konulmasında	 ve	
sağlık	 	 ve	 yaşam	 	 kalitesinin	 ararılmasında	
anahtar	bir	role	sahip^r.	
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	VE	YAŞAM	KALİTESİ	

•  Sürdürülebilir	 yerleşme	 halihazırda	 ve	 gelecekte	
yaşayanlarının	 çeşitli	 gereksinimlerini	 karşılayan,	 çevresel	
değerlere	 duyarlı	 ve	 yüksek	 derecede	 yaşam	 kalitesini	
destekleyen		bir	yerleşmedir.		

•  Yaşam	 kalitesi	 çalışmaları	 karar	 verme	 sürecinde	 tüm	
yerleşmenin	ve	yerleşme	alt	bölgelerinin	planlama,	tasarım	
ve	 yaşam	 kalitesi	 açısından	 önemli	 bilgiler	 içerir.	 Yaşam	
kalitesinin	izlenmesi	yaşanabilirlik	(livability),	çevresel	kalite	
(environmental	quality),	yaşam	kalitesi	(Quality	of	Life)	,	ve	
sürdürülebilirlik	 (sustainability)	 kavramları	 için	 bilgiye	
dayalı	bir	değerlendirme	olanağı	sağlar.	

		



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	VE	YAŞAM	KALİTESİ	

•  Günümüzde	 yaşam	 kalitesi	 konuları	
ekonomik	ve	sosyal	 refah	seviyesi	 ile	 ilişkili	
olarak	 poli^k	 alanda	 sıkça	 sözü	 edilen	 ve	
insanların	 gündelik	 yaşamlarını	 derinden	
etkileyen	 bir	 konudur.	 Konunun	 sadece	
ekonomik	 refahla	 değil	 yaşamla	 ilgili	 diğer	
tüm	 konuları	 da	 kapsayan	bir	 konu	olduğu	
anlaşılmışar	(Pacione,	1993)	

		



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	VE	YAŞAM	KALİTESİ	

•  Yaşam	 kalitesi	 (Quality	 of	 Life/QoL)	 geçmişte	 ve	
günümüzde	 pek	 çok	 araşarmacının	 ilgisini	 çeken	
ve	 yerel,	 ulusal	 ve	 AB	 ajandasında	 yer	 alan	 bir	
araşarma	alanıdır.	

•  UN	 Agenda	 21	 Raporunda	 sürdürülebilir	
yaklaşımın	 güçlendirilmesi	 için	 önemli	 bilimsel	
verilerin	 gerekli	 olduğu	 vurgulanmakta	 ve	
ülkelerin	 yaşam	 kalitesi	 göstergelerine	 dayalı	
(örn.	 sağlık,	 eği^m,	 sosyal	 refah,	 çevre	 ve	
ekonomi)	 araçları	 geliş^rmeleri	 ve	 uygulamaları	
gerek^ği	belir^lmektedir	(UN	1993).	



KENTSEL	YAŞAM	KALİTESİ	

•  Yaşam	 Kalitesi	 Araşarmaları	 bir	 yandan	 objek^f	
y ö n ü	 o l a n	 d i ğ e r	 y a n d a n	 s u b j e k ^ f	
değerlendirmeleri	 içeren	 bir	 araşarma	 alanıdır.	
Genellikle	ikisini	içeren	karma	metodlarla	çalışılır.		

•  Objek^f	göstergeler	değişik	ölçeklerde	(semt,	şehir	
ve	 ülke)	 yaşam	 standartları	 çerçevesinde	
değerlendirilir.		

•  Subjek^f	 göstergeler	 bireylerin	 ve	 toplumun	
algısına	yönelik^r.		



KENTSEL	YAŞAM	KALİTESİ	

Objektif Göstergeler 
Eğitim istatistikleri 
Gelir seviyesi 
Suç istatistikleri  
Hastalık istatistikleri 
Hava kirliliği 
Nüfus yoğunluğu 
Yeşil alan büyüklüğü 
Araç sayısı 
……. 

Subjektif Göstergeler 
Konut çevresinden memnuniyet 
Güvenlik algısı 
Sağlık ve eğitimin kalitesi 
Komşuluk 
Belediye hizmetinin kalitesi 
Gürültü ve kalabalık algısı 
Yaşam memnuniyeti 
……. 
 



SÜRDÜRÜLEBİLİR	KENT	(3E)		
	
							Sürdürülebilirlik	(3E)		
	

Ekoloji	 Ekonomi		

Eşitlik		



	
	

KONUT	ALANLARINDA	KENTSEL	YAŞAM	KALİTESİ	
(3K)	

	
	
	

Konut	çevresinin	fiziksel	kalitesi		
Doğal	ve	yeşil	alanların,	donaaların	ve	toplu	taşımanın	varlığı,	

temiz	çevre	ve	sağlıklı	altyapı	
	

Kamu	hizmetlerine,	işe	ve	toplu	taşımaya	erişim		
Doğaya,	rekreasyon	alanlarına,	sosyal	donaalara,	işe	ve	toplu	

taşımaya	erişim		
	

Komşuluk,	aidiyet,	sosyal	bağlar		
Canlı	sosyal	ilişkiler,	aidiyet	duygusu	

	



•  Doğal	alanların	korunması	(ormanlar,	su	kaynakları,	
tarım	alanları,	sahiller	vb)	ve	yenilenebilir	enerji	
kullanımının	ararılması,	enerji	ve	su	tüke^minin	
azalalması,		

•  Ekonomik	açıdan	canlı	bir	kent	yaşamı		
•  Toplumsal/sosyal	eşitliğin	sağlanması		

KENTSEL	YAŞAM	KALİTESİ	VE	3E	



•  Yaşam	kalitesi	yüksek,	dayanıklı,	sürdürülebilir	
çevrelerin	tasarlanması	

•  Toplu	taşıma	ve	kamusal	servislere	erişilebilirliğin	
sağlanması,	yaya	ve	bisiklet	ulaşımının	sağlanması	

•  Sosyal	ve	mekansal	ayrışmanın	önlenmesi,	sosyal	
ilişkilerin	güçlenmesi	

KENTSEL	YAŞAM	KALİTESİ	VE	3K	



Komşuluk	ve	
Sosyal	Yaşam	

KAMU	POLİTİKALARI		
Sağlık	kavramını	kentin	sosyal,	
ekonomik	ve	politik	gündeminin	

merkezine	koyan	bir	kent	

Konut		ve	
Çevresinde	
Kaliteli	ve	

Güvenli	Yaşam	
	

Kamu	
Hizmetlerine	ve	
Toplu	Ulaşıma	
Erişebilirlik	

Sürdürülebilir	
Kentsel	
Ekonomi	

	
	

Sürdürülebilir	
Doğal	Çevre	

Ekoloji		
	

	

Toplumsal	
Eşitlik	

3K	

3E	



•  DOĞA	VE	KENTSEL	YAŞAM	İLİŞKİSİ/TEMİZ	ENERJİ-SU..		
•  TOPLU	TAŞIMA	/BİSİKLET	/YÜRÜME	MESAFESİ.....	
•  KONUT	ÇEVRESİ	İÇİN	SÜRDÜRÜLEBİLİR,	DAYANIKLI	
PLANLAMA	VE	TASARIM....		

•  TOPLUMSAL	VE	MEKANSAL	EŞİTLİK,	İSTİHDAM	

3K-3E	



Sağlıklı	Kentler	için	Stratejiler	
	
Geleceğin	kentlerinde	doğal	çevre	tahribaanın	ve	iklim	değişiminin	
insan	sağlığı	üzerinde	yarapğı	olumsuz	etkinin	azalalması	için	biyolojik	
çeşitliliğin	korunması,	bölgesel	yaklaşımlar,	yeşil	sistemler	ve	kentsel	
alanların	sağlıklı	ilişkisinin	sağlanması,	yenilenebilir	enerji	kullanımı,	
ayrışarılmış	su	sistemleri,	sağlıklı	aak	sistemlerin	sağlanması,			
	
Güvensiz,	konforsuz,	kalabalık	otomobile	bağımlı,	yüksek	bloklardan	
oluşan	bir	yaşam	çevresinin	insan	sağlığı	üzerindeki	olumsuz	etkilerinin	
azalalması	için		konutlarda	ve	konut	çevrelerinde	yüksek	düzeyde	
yaşam	kalitesinin	sağlanması,	yapılarda	ekolojik	geridönüşümlü	
malzeme	kullanımı,	sosyal	hizmetler	ve	geniş	park	ve	yeşil	alanların	
yeterli	ve	erişilebilir	olması,	mevcut	sağlıksız	kent	dokularının	
rehabilite	edilmesi,	yoksullar	için	saan	alınabilir	veya	kiralanabilir	
konut	üre^mi,		kentsel	alanlarda	op^mum	yoğunluğun	sağlanması	



		
	
	
Enerji	etkin,	erişilebilir	güvenli	ve	ucuz	kamu	ulaşımının	sağlanması	yaya	ve	
bisiklet		ulaşımının	desteklenmesi,	sosyal	hizmetlere	ve	kamusal	alanlara	
erişimin	güçlendirilmesi		
	
Olumlu	sosyal	ilişkilerin	mental	sağlığa	olumlu	etkisi	nedeniyle	sosyal	
hizmetlerin	güçlendirilmesi,	dezavantajlı	gruplar	için	sosyal	organizasyonların	
varlığı,	kültürel	faaliyetlere	destek	verilmesi,	toplumsal	ayrışmanın	önlenmesi,	
sivil	toplumun	güçlendirilmesi,	sadece	yoksullara	yardım	için	değil	aynı	
zamanda	kamu	sağlığını	sağlamak	için	eşitlikçi	kentsel	gelişme			
	
Temel	ih^yaçların	karşılanması	için	herkese	yeterli	gelir,	is^hdam,	yerel	
ekonomilerin	desteklenmesi,	alterna^f	ekonomilerin	devreye	sokulması,	
başlangıç	kredisi	sağlanması,		eği^me	yaarım	yapılması,	yaşam	ve	iş	ortamının	
kalitesinin	yüksel^lmesi	
	
Fiziksel	ak^vite,	diyet	ve	sağlıklı	beslenmenin	insan	sağlığı	üzerindeki	olumlu	
etkisini	desteklemek	için	yürüyüş,	bisiklet	ve	yeşil	alan	kullanımının	teşvik	
edilmesi,		sağlıklı	beslenme	eği^mi	

Sağlıklı	Kentler	için	Stratejiler	


