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Sağlıklı Şehirler Belfast Deklarasyonu 
19-22 Ekim 2003, Belfast, Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık 

 
Yerel Eylemin Gücü 
 
Sağlıklı Şehirler hareketinin Avrupa ve ötesinde 15 yılının kutladığı günümüzde yerel eylemin gücünü 
anlamış; 
 
sağlık alanında ve sürdürülebilir kalkınmada kent liderliğini benimsemiş,  
 
sağlığın ana belirleyicilerinin sağlık sektörünün direk kontrolünün dışında olduğunun bilinciyle,   
 
çalışmalarımızı derin deneyim ve bilimsel gerçekler üzerine inşa etmiş; 
 
kendimizi, tüm hemşerilerimizin sağlık ve yaşam kalitelerini sürekli yükseltmeye adamış; 
 
hakkaniyet, sürdürülebilirlik, sektörler arası işbirliği,  toplumun güçlendirilmesi ve dayanışma 
ilkelerinin ana prensiplerini rehber edinmiş; 
 
sağlığın asla tek bir siyasi partinin ya da meslek grubunun işi olmayıp bunların tümünün yol gösterici 
prensip belirleyici kalmaları gereğini anlamış; ve  
 
her düzeyde ortaklığı ve kentin ortak yönetilmesini (yönetişimini) her fırsatta vurgulayan 
Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma 2002 Deklarasyonundan ilham almış olarak; 
 
Bizler, 19-22 Ekim 2003 tarihleri arasında Birleşik Krallığın Kuzey İrlanda Bölgesi Belfast kentinde 
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)  Uluslararası Sağlıklı Şehirler toplantısına katılmış olan yerel yönetimlerin 
ve kasabalarımızın, kentlerimizin siyasi liderleri: 
 
 Güçlü ortaklıklar, ittifaklar ve bilgi sistemleri kurmayı; 
 Tüm hemşerilerimizin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte  çevre düzenlemeleri yapmayı; 
 Sağlığı daha geniş çapta belirleyicileri ile birlikte ele almayı ve  
 Eylem için gerekli etkin politikaları, stratejileri ve araçlar yaratmayı taahhüt ediyoruz. 

 
Eylem için Çağrı 
 
Siyasi liderler olarak bizler yine aşağıdaki konularını yerine getirmeyi ana görev sayarız:  
 
Eşitsizliklerin azaltmak ve yoksullukla mücadele etmek, bunlar için sürekli yerel değerlendirmeler 
yapmak gelişim raporları düzenlemek; 
 
Şehir sağlık gelişim planlaması yapmak ve bu yolla kentlerimize sağlıkta stratejik ortaklıklar 
kurabilme imkanları sağlamak; 
 
İyi yönetişim ve her kesimi kucaklayıcı kentler yaratmak suretiyle tüm hemşerilerimize hizmetleri 
biçimlendirme, politika ve planlama yapmada etkili olabilmeleri için anahtar görevler vermek;  
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Tüm hemşerilerimizin gereksinimlerine hassasiyet gösteren sağlam ve destekleyici kentler 
kurmak, bunun için kent planlama birimlerim etkin bir biçimde işe sürmek ve bu şekilde 
sağlıklı kent planlama uygulamaları geliştirmek; 
 
Sağlık gelişim değerlendirmesi yapmak ve bunu her sektörün, sağlık ve yaşam standardına 
yönelik etkinliklerinde bir araç olarak kullanmalarım sağlamak; 
 
Ulusal, Avrupa'ya yönelik ve küresel stratejileri belirlemek ve uygulamasında aktif rol 
almak ve Birleşmiş Milletler Milenyum Gelişme Hedeflerinin yerele taşınmasına katkıda 
bulunmak; 
 
Sağlıklı Kentlerin ülkelerimizde, uluslararası nitelikleriyle bulunmasının faaliyetlerimize 
uygun düştüğünü ispat etmek; 
 
Düzenli olarak, gözlemleyerek, belgelendirerek ve değerlendirerek çalışmalarımızı 
başkalarına aktarmak ve başkalarının da öğrenmelerine ve yararlanmalarına olanak 
sağlamak; 
 
Kentler ve bölgeler arasında uluslararası dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek suretiyle, 
karşılıklı destek ve kaynakların, bilgi ve deneyimlerin paylaşımım sağlamak; 
 
Sağlıklı Şehirler Ulusal Bilgi Ağını yaymak suretiyle, büyük bir kaynağı, politik yatırımı, 
yenilik ve dinamizmi tüm sağlıklı kentler hareketinin kullanımına açmak; 
 
Başka bölgelerdeki sağlıklı kentleri desteklemek yolunda sorumluluğumuz olduğu 
bilinciyle öncülük görevimizi ve bilgilerimizi herkesin yararına sunmak. 
 
Başkalarının koyacağı eylemler 
 
Kentler kendi başlarına eyleme geçmede yalnız kalmamalıdırlar. Bizler bu nedenle 
aşağıda belirtilen Kurum ve Kuruluşlardan da bu konularda hizmet bekliyoruz: 
 
Ulusal hükümetlerden: 
 
• Ulusal sağlık ve sürdürülebilirlik politikalarının yerel boyutu da vardır. Kentlerin bu 
hususta yapacakları büyük katkılar söz konusudur. Hükümetler bunları görmeli ve 
takdir etmelidir. 
 
• Sağlıklı Kentler Ulusal bilgi ağlarının ülke sağlık gelişimine büyük katkıları söz 
konusudur. Hükümetler bu bilgi ağlarının koordinasyon ve kapasite yaratıcı rolünü 
göz önüne almalıdır. 
 
Dünya Sağlık Örgütünden: 
 
• DSÖ, DSÖ Sağlıklı Kentler Programı/ Hareketinin 4. Fazı (2003-2007) hedefleri için 
liderlik ve stratejik destek sağlamalıdır. 
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• DSÖ Sağlıklı Kentler için bölgeler arası işbirliğini artırıcı önlemler almalıdır. 
 
• DSÖ, Kent Sağlığı sorunlarını karşılayabilmek için diğer uluslararası kuruluşlarla güç  
birliği yapmalıdır. 
 
 


