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Tüm hemşehrilerimizin yaşam koşullarını ve kalitesini iyileştirerek, kendisini sağlık ve 
sürdürebilir kalkınmayı geliştirmeye adamış DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Belediye 

Başkanları ve Politik Liderleri olarak; 
 
Aldığımız politik kararların hemşerilerimizin fiziksel ve zihinsel sağlığına, hemşerilerimizin 
esenliğine, toplumlarımızın sosyal yapısına ve canlılığına pozitif ve negatif etkileri olduğunun   
daha fazla bilincindeyiz,      
 
Sağlığı, kent planlamasının merkezine koymaya ve bu amaç için siyasi kararlılık ve kaynak 
yaratmaya hazırız, 
 
İyi bir mekânsal kent planlamasının, anahtar “sağlık belirleyicileri”ni içeren bir çevre tasarımı ile 
aşağıdakileri sağlayarak insanların sağlığını şekillendirdiğini ve bunun bilimsel bir gerçek 
olduğunu doğruluyoruz:    
 
o Sağlıklı yaşam tarzları için fırsatlar (özellikle düzenli egzersiz)  
o Uygun maliyetli ve yüksek kalitede istihdama erişim 
o Sosyal uyum ve destekleyici sosyal ağlar için fırsatlar 
o Birçok iş imkanına erişim  
o Yüksek kalitede tesis ve hizmete erişim (eğitim, kültür, eğlence, alış-veriş, sağlık ve açık alan) 
o Yerel gıda üretimi ve sağlıklı gıda satış yerleri için elverişli imkanlar  
o Erişilebilir, ekolojik ve güvenli ulaşım sistemleri 
o Kabul edilebilir gürültü seviyesi ve iyi hava kalitesi ile çekici bir çevre 
o İyi su kalitesi, temizlik ve atık bertarafı 
o İklim dengesini tehdit eden emisyonların azaltılması 
o Acil durum planlaması ve toplum güvenliği 
o Eşitliğin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması 
 
Aynı zamanda, başarının sağlık ve planlama kurumları arasında yakın işbirliği; halk, özel sektör 
ve gönüllü kesimler ile güçlü bir ortaklık; vatandaşların aktif ve demokratik katılımı ve şehir 
yönetiminin en üst düzey yetkililerinden güçlü siyasi destek gerektirdiğini biliyoruz.   
 
Hemşerilerimizin sağlık ve mutluluğunu etkileyen belirleyiciler ile ilgili anahtar taraftarlık ve 
liderlik görevimizin farkındayız, bu yüzden kendimizi aşağıdaki hedeflere ve öncelikli amaçlara 
adamış bulunmaktayız:  
 
1. Yerel bilincin arttırılması ve sağlıklı şehir planlaması kavramı ile ilgili ortak bir anlayış 

oluşturması ve bunlar ile ilgili değişim için önemli olan tüm uygulamalarının gösterilmesi 
2. Aşağıdaki beş öncelikli alanda sağlıklı şehir planlaması prensip ve yaklaşımlarının 

uygulanmasından yerel pratik deneyimler elde etmek: 
• Ulaşım ve hareketlilik 
• Sağlıklı Yaşlanma ve erişilebilirlik 
• Şehir tasarımı ve fiziksel aktivite 
• Mahalle planlaması 
• Uzun dönem stratejik planlar ve mastır (nazım) planları 

3. Uygun ve uygulanabilir kurumsal ve teknik çözümler vasıtasıyla sağlıklı şehir planlaması 
ana konusuna yönelik çalışmalar yapmak 

 

 

Avrupa çapında ve ötesindeki daha geniş sağlıklı şehirler ağları bünyesindeki değerli Belediye 
Başkanlarını bizim örneğimizi takip ederek, sağlıklı şehir planlaması için çalışmaları, dayanışma 
ve işbirliğini geliştirmeleri ve bilgi ve deneyimi paylaşmaları için  çağrıda bulunuyoruz. 
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