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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġEHĠRLER AĞI VE 

AVRUPA ULUSAL SAĞLIKLI ġEHĠRLER AĞLARI ÇALIġMA VE 

TEKNĠK KONFERANSI  

 Sağlık ve Esenlik: Erken Yaşlardan Sağlıklı Yaşlanmaya / Tüm Yaşam Süresine Yönelik Eylemler, 

Araçlar ve Çözümler 14 – 16 Haziran 2012 – St. Petersburg Rusya  

TOPLANTI RAPORU 

Toplantının adı

  

: Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağları Çalışma ve 

Teknik Konferansı - Sağlık ve esenlik: erken yaşlardan sağlıklı yaşlanmaya / Tüm 

yaşam süresine yönelik eylemler, araçlar ve çözümler 

Düzenleyen  : Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi – St. Petersburg Belediyesi 

Tarih :  14–16 Haziran 2012  

Yer :  St. Petersburg / Rusya Federasyonu 

Katılımcılar :  DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına katılan şehirlerden delegasyonlar; Ulusal 

sağlıklı şehirler ağının delegasyonları; DSÖ Bölgelerinin Sağlık Ağı ile ilişkili 

temsilcileri; Avrupa Komisyonu, UN, HABITAT ve diğer uluslararası örgütlerin 

temsilcileri ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı Bursa Büyükşehir 

Belediyesi ve Birliğe üye belediyeler Çankaya Belediyesi, Denizli Belediyesi, 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gölcük 

Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kadıköy Belediyesi, İzmir 

Karşıyaka Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Trabzon Belediyesi ve Yalova 

Belediyesi ve gözlemci belediye olarak Bursa Osmangazi Belediyesi 

Konferansın 

dili 

:  Konferansın resmi dili İngilizce‟dir ve Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 

konferansın tamamında İngilizce-Türkçe simultane tercüme hizmeti sağlanmıştır. 

 

ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler 

Ağları Çalışma ve Teknik Konferansı DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Ulusal 

Sağlıklı Şehirler Ağlarının 5. Faz‟daki dördüncü Yıllık Çalışma ve Teknik Konferansıdır.  

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağları tarafından 

gerçekleştirilen bu konferanslar genel olarak politik ve stratejik amaçlara sahiptir ve her 

zaman katılımcı şehir ve ağların politikacıları tarafından güçlü bir şekilde temsil edilmektedir. 

St. Petersburg Konferansı 5. Faz hedefleri ve bu hedeflerin uluslararası yansımaları ile ilişkili 

beş tematik alanı kapsamıştır. Konferans tüm yaşama yönelik çalışmalar konusunda teknik 

rehberlik sunmuş ve yapılan çalışmaları, çözümleri ve yaklaşımları incelemiştir. DSÖ Avrupa 



2 
 

Bölgesinde yer alan şehirlerin deneyimleri ele alınmıştır. Konferansta ayrıca Sağlık 2020 

politikaları ile ilişkili prensipler, hedef ve yaklaşımlar da ele alınmıştır.  

Tüm yaĢama yönelik çalıĢmalar 

Konferansın ana konusu ilk yıllardan sağlıklı yaşlanmaya olarak belirlenmiştir. Tüm yaşam 

boyunca sağlıklı olmak toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasına birçok açıdan katkı 

koymaktadır: sağlıklı çocuklar daha iyi öğrenir; sağlıklı erişkinler daha üretkendir ve sağlıklı 

yaşlılar topluma aktif olarak katkı sunmaya devam eder. Erken çocukluk dönemine yatırım 

hem sağlığın geliştirilmesi hem de birçok başka sektör için önemli bir önceliktir. Sağlık ve 

esenliğin gelecekteki yıllarda en iyi hale getirilmesi için bu yatırım gereklidir.  

DayanıĢma 

Konferans sırasında şehirlerin güçlü ve sürdürülebilir topluluklar yaratma konularındaki 

deyimlerinden yararlanılmış ve ayrıca uygulamalara yönelik eğitim oturumları 

düzenlenmiştir. Güçlü ve sürdürülebilir topluluklar yeni ve zorlu durumlara aktif olarak tepki 

verebilir. Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlere hazırlık yapabilirler, kriz ve zorlu 

durumlara daha iyi karşı koyabilirler. Sağlıklı toplulukların yaratılması için vatandaşların işe 

dahil edilmesi gerekir; sağlık ve esenliğin korunması için toplulukların sahip olduklarının 

geliştirilmesine ihtiyaç vardır ve bu şu anda tasarrufların zorunlu olduğu zamanda özellikle 

önemlidir. Aktif, destekleyici ve sağlığı geliştirici fiziksel, ekonomik ve sosyal ortamların 

geliştirilmesi toplumların dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır.  

Konferansta ayrıca sektörler, devlet kurumları ve sivil toplumun birlikte çalışma konusundaki 

örnek olay incelemeleri paylaşılmıştır ve bu yaklaşımı benimsemek ve adapte etmek için 

kullanılabilecek kapasiteyi geliştirici imkanlar incelenmiştir.  

Sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda sağlanan ilerleme 

Konferansın önemli oturumlarından birisi sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık alanındaki 

eşitsizlikler konusunda ne kadar gelişme kaydedildiğine odaklanmıştır. Eşitsizlikler ve 

sağlığın sosyal belirleyicileri alanlarında ortak eylemlerin geliştirilmesi için Sağlıklı Şehirleri 

elinde bulunan zengin deneyimden nasıl yararlanabileceği konusu da masaya yatırılmıştır.  

Konferansta çocuk ve yaşlı dostu kentsel ortamların oluşturulması için en son kanıtlar ve 

uygulamalar da ele alınmıştır. Ağa üye şehirler şimdiye kadar bu alanda istekle çalışmıştır ve 

plancıların, mimarların, konut ve dönüşüm alanındaki uzmanların çalışmalarına sağlığın 

entegre edilmesi konusunda başarı elde etmiştir.  

6. Faz’a GeçiĢ 

Konferansta ayrıca VI. Faz‟a geçiş (2014–2019) konusu da ele alınmıştır. 5. Faz'ın son 

Uluslararası Sağlıklı Şehirler Toplantısı‟nın 2014‟te gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu 

toplantı aynı zamanda DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler hareketinin 25inci yılına denk 

gelmektedir.  



3 
 

2013 Toplantısı Ġzmir’de 

Toplantının son oturumunda 2013 yılında gerçekleştirilecek bir sonraki konferansın İzmir 

Büyükşehir Belediyesi‟nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğine karar verilmiştir.  

Üç gün süren toplantıya Avrupa Sağlıklı Şehirler ağına üye 19 ülke, 55 üye şehir ve 300‟ün 

üzerinde belediye ve belediye başkanı katılmıştır. Konferansa 9 belediye/şehir gözlemci 

olarak katılmıştır. 3 gün süresinde 20‟den fazla DSÖ uzmanı sunum yapmış ve üye 

belediyeler tarafından 60‟dan fazla Örnek Olay İncelemesi sunulmuş olup Türkiye‟den 

konferansa 60‟ın üzerinde katılım sağlanmıştır. 

PROGRAMA GENEL BAKIġ 

 14 Haziran Perşembe 15 Haizran Cuma 16 Haziran Cumartesi 

09:00-10:30 Açılış Oturumu 
Ana oturum 2 ve 

politikacılar paneli 

Ana oturum 3 ve 

tartışma 

10:30-11:00 Ara Ara Ara 

11:00-12:30 
Ana oturum 1 ve 

uzmanlar paneli 

Paralel oturumlar 

Teknik ve tartışma 

panelleri 

Paralel oturumlar 

Teknik ve tartışma 

panelleri 

Örnek olay 

incelemeleri 

eğitimler 

12.30-14:00 Öğle yemeği 
Kısa öğle yemeği 

(12:30-13:30) 

Öğle yemeği (alt 

ağların yemekli 

toplantısı) 

14:00-15:30 

Çalışma oturumu 

Teknik ve tartışma 

panelleri 

Politikacılar oturumu 

DSÖ Avrupa Sağlıklı 

Şehirler Ağı 

koordinatörler 

toplantısı 

Eğitimler 

Paralel oturumlar 

Teknik ve tartışma 

panelleri 

Örnek olay 

incelemeleri 

15:30-16:00 Ara Ara Ara 

16:00-17:30 

Paralel oturumlar 

Örnek olay 

incelemeleri 

Eğitimler 

Şehir gezisi ve anlık 

toplantılar 

Çalışma oturumu 

Sonuçlar ve kararlar 

Kapanış oturumu 

 

Sosyal 

etkinlikler 
Hoş geldiniz yemeği Politikacılar yemeği Veda yemeği 
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1. GÜN - 14 Haziran 2012 PerĢembe 

Konferansın 1.günü açılış oturumu Mariinsky Palas‟da St.Petersburg Valisi 

G.S.Poltavchenko, St.Petersburg Parlamentosu Başkanı V.S.Makarov, DSÖ Avrupa Bölge 

Direktörü Zsuzsanna Jakab, Vologda Bölge Valisi ve Rusya Sağlıklı Şehirler, İlçeler ve 

Yerleşimler Birliği Başkanı O.A.Kuvshinnikov ve DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Sorumlusu Agis 

Tsouros‟un açılış konuşmaları ile başlamıştır. 

St.Petersburg Valisi G.S.Poltavchenko yaptığı açılış konuşmasında bundan 20 yıl önce 

DSÖ‟nün ilk konferansının St.Petersburg‟da yapıldığını, fakat geçen bu zaman içerisinde 

Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına üye olamadıklarını belirtmiştir. Üye olmamalarına rağmen 

DSÖ‟nün bu toplantı için başvurularını kabul ettikleri söyleyen Vali, ağa üye olmayı 

ummakla beraber yapılan tüm aktiviteleri destekleyeceklerini vurgulamıştır. 

St.Petersburg Parlamentosu Başkanı 

V.S.Makarov da şehrin nüfusunun 

şu anda 4,5 milyon olduğunu ve 

yakında 5 milyonu aşacağını, daha 

sağlıklı yarınlara erişebilmek için 

DSÖ‟nün toplantılarında ve 

oturumlarında sağlıklı şehir 

planlama konusunun da gündeme 

geleceğini belirtmiştir. Yaptığı 

konuşmada sosyo-ekonomik açıdan 

St.Petersburg‟un Avrupa‟nın en 

etkili şehirlerinden biri olacağını söyleyen Makarov, şehirde üretimin olduğunu, turizm 

açısından geliştiğini ve vatandaşların da bilinçlenerek geliştiğini ve bu projenin herkes için 

Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına katıldıktan sonra da faydalı olacağını inandığını ifade etmiştir. 

Vologda Bölge Valisi ve Rusya Sağlıklı Şehirler, İlçeler ve Yerleşimler Birliği Başkanı 

O.A.Kuvshinnikov, DSÖ‟nün uluslararası toplantıları düzenlemeye Rusya‟da St.Ptersburg‟da 

1994 yılında başladığını, Sağlıklı Şehirler Ağı‟nın DSÖ desteği ile St Petersburg‟da 

kurulduğunu ve o yıllardan itibaren aktif olarak çalıştığını belirtmiştir. Bu zaman içerisinde 

Avrupa ve Rusya‟daki örnekler paylaşılmıştır ve projelerin bir sonraki aşamasında sağlıklı 

şehirler ağı yaklaşımları kurulmuştur. 21 Ekim 2010 tarihinden itibaren Rusya 
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Federasyonu‟nun ana amaçları Rus şehirlerinde insanların sağlığını artırmak olmuştur. Şu 

anda Rusya‟da  Avrupa‟nın bir parçası olarak görülmektedir. Bu yüzden St. Petersburg‟un ağa 

üye olması çok önemsenmektedir. Ana etkinlikler olarak uluslararası konferanslara katılım 

sağlanmakta, DSÖ teşvik edilmektedir. 2011 Liege Konferansına katılarak DSÖ stratejisini ve 

Sağlık 2020 politikalarının destekleneceğini gösteren deklarasyon imzalanmıştır. 2010 yılında 

Azerbaycan‟da düzenlenen toplantıya da katılım sağlanmıştır. Tüm şehirler için Sağlık 2020 

dinamik bir belgedir ve konferansın uzun bir programı olacaktır. DSÖ‟nün desteği ile 

yöntemler ve şehir planlama kararları hayata geçirilmektedir. Yenilikçi fikirler hayatta 

uygulanmaktadır. Sadece medikal anlamda sağlık değil şehir planlaması da hayat bulmaktadır 

şeklinde düşüncelerini aktarmıştır. 

Açılış oturumunda son konuşmayı yapan DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Sorumlusu Agis Tsouros, 

herkesin hayalleri ile ilgili 20 yıl önce bu şehirde toplanıp kararlar aldıklarını ve 20 yıl aradan 

sonra tekrar burada bu güzel şehirde bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade 

etmiştir. 

Sağlıklı Kentler Hareketinin amacına 

ulaşabilmesi için sivil toplum, devlet ve 

vatandaşlarla bir araya gelmesinin 

zorunlu olduğunun altını çizen Tsouros, 

hareketin bugüne kadar ki başarısının 

sebebini ise gerçek dünyaya bağlı 

kalması olarak açıklamıştır. Avrupa 

Sağlıklı Şehirler Ağı´nın hedef projesi 

Sağlık 2020´den de söz eden Tsouros, 

“Bugün yapılan ve 3 gün sürecek toplantıların da temel noktası olan esenlik Sağlık 2020´nin 

de en önemli faktörlerindendir. Esenlik toplum sağlığının temel yapı taşlarındandır. Hayat 

boyunca insanların sağlığının bozulmasını önleyici hizmetler yaparsanız sağlık alanındaki 

maliyetlerin azaldığını göreceksiniz. Hükümetler ve yerel yönetimler çevrelerindeki sistemleri 

algılayıp, sıkıntıları gidererek ve halk sağlığını etkileyecek kararlar alarak esenlik temelini 

oluşturabilir ve çocukluktan yaşlılığa sağlıklı yaşanabilecek kentler oluşturabilirler” şeklinde 

konuşmuştur. 

Tsouros sözlerini şöyle sürdürdü “Sağlığın ekonomisi konusunda bugün elimizde çok kanıt 

var. Hayat boyu sağlık hizmetlerine yatırım yapıyoruz. Sağlığa yatırım yapmak ülkelerin 
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bütçelerine fayda sağlayabilir. Hükümetler resmi karar verme yetkisine sahipler. Ulusal ağlara 

üye şehirlerin koordinatörleri olarak tüm bu karmaşık kavramlar içinde yol almalısınız.” 

St. Petersburg konferansının VI. Faz için fikirler vereceğini ve V. Fazdan kolay bir geçiş 

olacağını belirten Tsouros, ev sahipliğinden dolayı St. Petersburg Valisine ve yetkililerine 

teşekkür ederek konuşmasını tamamlamıştır.   

 

Konferansın 1. günü öğleden sonraki „Yaşamın tamamında sağlığa yatırım‟ temalı 

oturumunda Sağlık Alanında Eşitlik Enstitüsü University College London‟dan Sir Michael 

Marmot, „Eşitsizliklerle mücadelede tüm yaşama yönelik yaklaşımlar – erken yaşlardan 

yaşlılığa‟ konulu sunumunu yapmıştır. Sir Michael Marmot sunumunda sağlığın sosyal 

belirleyicileri konusundaki araştırmaları ve sonuçlarını paylaşmıştır. Ekonomik koşulların, 

eğitim seviyelerinin, sosyal çevrelerin insanların sağlığı üzerinde büyük etkisinin olduğunu 

vurgulayan Marmot, yüzde 3 oranındaki işsizliğin yüzde 1,5 seviyelerinde intihara yol açtığını 

belirtmiştir. Bununla birlikte yönetici grubuna göre gelir seviyesi düşük olanların 

yaşamlarının son 15 yılını daha sağlıksız geçirdiğinin altını çizen Marmot, “Eğitim seviyesi 

de sağlıklı yaşamanın önemli belirleyicilerinden biridir. Yapılan araştırmalara göre ilkokul 

mezunlarının ortaokul mezunlarından 3 yıl daha az ortaokul mezunlarının da üniversite 
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mezunlarından 3 yıl daha az yaşadığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde sosyal yaşamdaki 

aktiviteler de sağlıklı bir yaşamın önemli yapı taşlarından. Bu nedenle aktif yaşlanmaya önem 

veriyoruz. Biz bu konuda şöyle diyoruz, „Yaşlandığınız için gülümsemeyi bırakmazsınız, 

gülümsemeyi kestiğiniz için yaşlanırsınız” şeklinde konuşmuştur. 

Michael Marmot‟ın ardından 

Udine Belediye Başkanı 

Furio Honsell, sağlıklı 

yaşlanma başlıklı 

sunumunda kendi şehrinden 

verdiği örneklerle renkli bir 

sunum gerçekleştirmiştir. 

„Yalnızlığa Hayır De‟ adlı 

sosyal sorumluluk projesini 

paylaşan Honsell, projenin 

şehir nüfusunun %25‟inden fazlasını temsil eden yaşlı nüfusu desteklediğini belirtmiştir.30 

organizasyondan 1000‟in üzerinde gönüllü yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

öneriler sunduklarını belirten Honsell, bu hizmetlerin belediye tarafından telefon yardım hattı 

vasıtasıyla organize edildiğini ve bu hizmetlerin yaşlıların sağlık durumunu gözettiğini, ilgili 

hizmetlere yönlendirdiğini, nakliye hizmetlerini sağladığını ve insanları doktor veya sağlık 

kliniğine gitmede eşlik etmeyi sağladığını anlatmıştır. 

Verilen aranın ardından Ana Kongre Salonunda 1.Çalışma Oturumu gerçekleştirilirken paralel 

oturumlarda „Erken yaşlar: Çocuğun ilk yıllarına yapılan yatırımlar tüm yaşam süresince 

bireysel, sosyal ve ekonomik alanlarda sonuç veriyor‟ başlıklı yuvarlak masa toplantısı 

yapılmıştır. Yuvarlak masa toplantısına Sağlık Alanında Eşitlik Enstitüsü University College 

London‟dan Sir Michael Marmot; Çocuklar, Aileler ve Sosyal Alan Enstitüsü, Birkbeck, 

University of London‟dan Edward Melhuish; Uluslarası Çalışmalara Yönelik Küresel Enstitü, 

Cenevre, İsviçre‟den Ilona Kickbusch; Izhevsk şehrinden Aleksandre Ushavkov ve Modena 

İtalya‟dan Sağlıklı Şehirler Ağından Simona Arletti katılmışlardır. İki yaşından itibaren okul 

öncesi eğitimin avantajlarının tartışıldığı toplantıda, okul öncesi kaliteli bir eğitimin etkilerini 

ilköğretimin sonuna kadar kendini gösterdiği ve okul öncesi alınan başarılı ve iyi bir eğitim 

sayesinde bireyin 33 yaşında daha iyi iş ve daha iyi kazanca sahip olabileceği ile ilgili veriler 

aktarılmıştır. 



8 
 

Yapılan diğer paralel oturumlarda Sheffield Hallam Universitesi Toplum ve Geliştirme 

Fakültesi Kentsel Politikalar Bölümünden emekli Geoff Green ve Engellilik, Uzun Dönem 

Bakım ve Sağlıklı Yaşlanma Koordinatörü Manfred Huber tarafından „sağlıklı yaşlanma‟; 

Bristol West of England Üniversitesi Sağlıklı Kentsel Çevreler için DSÖ İşbirliği 

Merkezinden Marcus Grant ve Hugh Barton „sağlıklı kentsel çevre: yeni başlayanlar için 

sağlıklı şehir planlaması‟ konularında eğitimler vermişlerdir.  

Günün son oturumlarında Ana Kongre Salonunda „sağlığın sosyal belirleyicileri - ilerleme 

kaydediyor muyuz?‟ konulu yuvarlak masa toplantısına Sağlık Alanında Eşitlik Enstitüsü, 

University College London‟dan Michael Marmot ve Mike Grady; Sağlık Politikaları 

danışmanı Anna Ritsatakis; Belfast Sağlıklı Şehirler Başkanı Bernadette Cullen; Swansea 

Sağlıklı Şehir Koordinatörü Nina Williams ve Danimarka Sağlıklı Şehirler Başkanı ve 

İskandinav Sağlıklı Şehirler Ağlarını temsilen Peter Holm Vilstrup toplantıya katılmışlardır.  

Örnek Olay İncelemeler ile ilgili sunumların yapıldığı diğer paralel oturumlarda „Hassas 

grupların sağlık ve esenliğini 

destekleyecek yenilikçi ve içermeci 

programlar‟ başlıklı Örnek Olay 

İncelemeleri 1. Oturumuna İzmir 

Belediyesi „İç Göç Entegrasyon Projesi‟; 

Eskişehir Belediyesi „Tek Engelimiz 

Önyargımız: Gökkuşağı Cafe‟ ve 

Slovenya Ljubljana‟dan „Engellerin 

Kaldırılması‟ başlıklı sunumlarıyla 

katılmışlardır. 
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„Sağlık profilleri: eşitsizlikler 

konusundaki politikaları ve 

eylemleri destekleyecek kanıtların 

sunumu‟ başlıklı Örnek Olay 

İncelemeleri 2. Oturumuna İsveç 

Sağlıklı Şehirler Ağından „Skane 

Bölgesinden Sağlık Anketleri‟; 

Glasgow‟dan „Minyatür Şehirler-

Glasgow ve Gothenburg‟un 

karşılaştırıldığı bir film‟; Norweç 

Ostfold‟dan „Sağlıkta Eşitsizlikleri Azaltma‟ ile ilgili sunumlarıyla; „Tüm şehri kapsayan 

kentsel planlama ve tasarım çalışmalarına yönelik kapsamlı yaklaşımlar‟ başlıklı Örnek Olay 

İncelemeleri 3. Oturumuna Trabzon Belediyesi „Trabzon Zagnos Tabakhane Vadisi Kentsel 

Dönüşüm Projesi‟; Bursa Büyükşehir Belediyesi „Sağlıklı Şehir Planlama Girişimleri‟; 

Yalova Belediyesi „Yalova‟nın Sağlıklı Şehir Planlama Stratejileri‟ başlıklı sunumlarıyla 

katılmışlardır.  

„Esenliğin artırılması; oyun ve kültürel, fiziksel aktivitelerin geliştirilmesi‟ başlıklı Örnek 

Olay İncelemeleri 4. Oturumuna Finlandiya Turku‟dan „İyi hareket halinde olma-kültürel ve 

fiziksel aktiviteleri birleştirme‟; Rusya Federasyonu Dimitrovgrad‟dan „sağlıklı yaşam ve 

esenlik için Pervomayski Bölgesinde çevre yaratmak‟; Birleşik Krallık Belfast‟dan „Çocuk 

oyun alanları‟; İtalya Modena‟dan „fiziksel aktivite ağları‟ başlıklı sunumlarıyla ve „Yaşlı 

insanlara yönelik sosyal olarak içermeci ve yaratıcı programlar‟ başlıklı Örnek Olay 

İncelemeleri 5. Oturumuna İtalya Udine‟den „yaşlı insanlar için gönüllü çalışma dayanışma 

ağı‟; Finlandiya Turku‟dan „aktif yaşlanmaya destek‟; İtalyan Sağlıklı Şehirler Ağından 

„sağlık konusunda politikacıların eğitimi‟ başlıklı sunumlarıyla katılmışlardır.  

Diğer paralel oturumlarda DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının Danışma Kurulunun iki 

üyesinin katılımlarıyla yeni üyelere yönelik oturum düzenlenmiş ve sadece davet ile 

düzenlenen sağlık ağları bölgeleri toplantısının devamı gerçekleşerek ilk günün oturumları 

tamamlanmıştır. 
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2. GÜN - 15 Haziran 2012 Cuma 

Konferansın ikinci gününde Ana Kongre Salonunda „Sağlık 2020 Sağlık ve Esenlik için Yeni 

Avrupa Politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasında Sağlıklı Şehirler liderlik rolü 

üstleniyor‟ teması doğrultusunda Sosyal Konulardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Olga 

Kazanskaya‟nın „St. Petersburg‟da sağlık‟ başlıklı özel sunumu ve „Kentsel bir bakış açısıyla 

Sağlık 2020 – sağlık ve esenlik 

için çok seviyeli yönetişimin 

güçlendirilmesi‟ başlıklı ana 

konuda Uluslararası Çalışmalar 

Küresel Enstitüsü, Cenevre 

İsviçre‟den Ilona Kickbusch‟in 

sunumlarıyla başlamıştır. 

Sunumların ardından Barselona 

Politik Sağlık Delegesi Cristina 

Iniesta, St Petersburg Sosyal 

Konulardan Sorumlu Vali Yardımcısı Olga Kazanskaya, Rotterdam Belediye Başkanı 

Yardımcısı Jantine Kriens, Vologda Bölgesinden Vali Oleg A. Kuvshinnikov, Turku Belediye 

Meclis Üyesi Maija Perho, Galler Hükümeti Strateji Danışmanı Chris Riley ve Çankaya 

Belediye Başkanı Bülent Tanık‟ın katılımlarıyla „Sağlık ve esenlik konusunda yerel liderliğin 

güçlendirilmesinin karşısındaki zorluklar ve fırsatlar‟ konulu politikacılar oturumu 

gerçekleştirilmiştir. 

Polikacılar oturumunun ardından Ana Kongre Salonunda Sağlık Alanında Eşitlik Enstitüsü, 

University College London‟dan Sir Michael Marmot; Çocuklar, Aileler ve Sosyal Alan 

Enstitüsü, Birkbeck, University of London‟dan Edward Melhuish; Sandnes, Modena ve Cork 

Belediyeleri katılımları ile „Erken yaşlar: Çocuğun ilk yıllarına yapılan yatırımlar tüm yaşam 

süresince bireysel, sosyal ve ekonomik alanlarda sonuç veriyor‟ konulu yuvarlak masa 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Paralel oturumlarda „Toplumsal dayanıklılık ve esenliğin geliştirilmesi‟ başlıklı Yuvarlak 

masa toplantısına Young Foundation‟dan Nina Mguni; Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programından Christoph Hamelmann; DSÖ Avrupa Bölge Ofisinden Erio Ziglio; Uluslararası 
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Araştırmalar Küresel Enstitüsünden Ilona Kickbusch ve DSÖ Avrupa Bölge Ofisiden Agis D. 

Tsouros katılmışlardır. 

Örnek Olay İncelemelerinin yer 

aldığı paralel oturumlarda 

„Yaşlılarda sağlığın 

geliştirilmesi için sistematik 

müdahaleler‟ konulu Örnek 

Olay İncelemeleri 6.oturumuna 

İspanya Sant Andreu de la 

Barca‟dan „Sağlıklı Yaşlanma: 

yerel bir program‟; Slovenya 

Ljubljana‟dan „evde aile 

desteği‟; Avusturya Viyana‟dan „sağlığın yaşı yok-sağlığın teşvik edilmesine kapsamlı 

yaklaşım‟ konularında; „tüm politikalarda sağlık alanında eşitliğin sağlanması için eylemler‟ 

başlıklı Örnek Olay İncelemeleri 7.oturumuna İskandinavya Sağlıklı şehirler ağı „tüm 

politikalarda İskandinav modeli sağlığın uygulanması‟; Birleşik Krallık Belfast‟tan „tüm 

politikalarda sağlık eşitliği‟; Macaristan Pecs‟den „Belediye Meclisinde sağlık etki 

değerlendirmesi‟ konularında; „sağlığın geliştirilmesi ve işyeri sağlığı başlıklı Örnek Olay 

İncelemeleri 8. Oturumuna İtalya Modena‟dan „çalışanlar için esenlik projesi‟; Rusya 

Federasyonu Izhevsk‟den „mesleki sağlıkla ilgili çalışmaların ön sonuçları‟; İtalya Udine‟den 

„sağlık teşviki için yenilikçi araçlar‟ konularında; „Sağlık: Toplulukların sağlığın geliştirilmesi 

konusunda harekete geçirilmesi‟ başlıklı Örnek Olay İncelemeleri 9.oturumunda Rusya‟dan 

Novosibirsk‟den „koruyucu sağlık hizmetleri deneyimleri‟; İtalya Milan‟dan „Sağlık 

meydanları‟; Danimarka Horsens‟den „sağlıklı şehir dükkanları‟ konulu sunumlarını 

gerçekleştirmişlerdir. 

Eğitimlerin yer aldığı diğer paralel oturumlarda DSÖ Sağlıklı Kentsel Çevre İşbirliği 

Merkezi, West of England Üniversitesinden Marcus Grant ve Hugh Barton „Sağlıklı kentsel 

çevre: Yaşam boyu sağlıklı kentsel çevreler‟ konularında; Dünya Sağlık İletişim Birliğinden 

Franklin Apfel „Sağlık okuryazarlığı‟ konularında bilgi ve tecrübelerini paylaşmışlardır. 
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Öğleden sonra Ana Kongre Salonunda DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 6.Faz odak 

alanlarının daha derinlemesine irdelenmesi amacıyla politikacılar oturumu 

gerçekleştirilmiştir. 2009-2013 yıllarını kapsayan ve genel konusu sağlık ve tüm yerel 

politikalarında sağlık alanında eşitlik olan 5.Faz dan, 2014-2019 yıllarını kapsayacak 6.Faz‟a 

geçiş konusunda görüş ve öneriler görüşülmüştür. Politikacılar oturumuna paralel gerçekleşen 

oturumlarda DSÖ ağ koordinatörleri,6.Faz ile ilgili görüşlerini paylaşmışlardır.  

Eğitimlerin yer aldığı diğer paralel oturumlarda DSÖ Sağlıklı Kentsel Çevre İşbirliği 

Merkezi, West of England Üniversitesinden Marcus Grant, Hugh Barton ve Laurence 

Carmichael „Sağlıklı kentsel çevre: Sağlıklı kentsel çevreler üzerine stratejik çalışmalar‟; 

Sheffield Hallam Universitesi Toplum ve Geliştirme Fakültesi Kentsel Politikalar 

Bölümünden emekli Geoff Green ve Engellilik, Uzun Dönem Bakım ve Sağlıklı Yaşlanma 

Koordinatörü Manfred Huber ve Sophie Rosseels „sağlıklı yaşlanma, yaşlanma profilleri ve 

göstergeler‟ ve Young Foundation‟den Nina Mguni topluluk direnci konularında eğitim 

gerçekleştirmişlerdir. 
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3. GÜN - 16 Haziran 2012 Cumartesi 

Konferansın son gün oturumu Ana Kongre Salonunda „Toplumsal dayanıklılık: perspektifler 

ve pratik uygulamalar‟ konusunda Young Foundation‟dan Nina Mguni ve Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programından Christoph Hamelmannın sunumları ile başlamıştır. 

Sunumlardan sonra geçilen „sağlıklı yaşlanma-Avrupa için ortak bir diyalog: anahtar çözüm 

yerel eylem‟ konulu yuvarlak masa toplantısına Halk Sağlığı Fakültesi eski rektörü June 

Crown; Udine Belediye Başkanı Furio Honsell; DSÖ Avrupa Bölge Ofisinden Manfred 

Huber; Kentsel Politikalar Fahri Profesörü Geoff Green; Uluslararası Çalışmalar Küresel 

Enstitüsünden Ilona Kickbusch; Avrupa Parlamentosu Üyesi Kartika Tamara Liotard ve 

Sağlık Politikaları Danışmanı Anna Ritsatakis katılmışlardır.  

Verilen aranın ardından Ana Kongre Salonunda „Beslenme ve fiziksel aktivite: obezite ve 

bulaşıcı olmayan hastalıkların sektörel eylem ile çözümü‟ konulu yuvarlak masa toplantısına 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisinden Christian Schweizer; TAFISA‟dan (Uluslararası Herkes için 

Spor Birliği) Wolfgang Bauman; Seixal Belediyesinden Mirieme Ferreira; Gehl 

Enstitüsünden Jeff Risom ve EPODE Uluslara arası Ağı, Fransa‟dan Lea Walter 

katılmışlardır. 

Paralel oturumlarda gerçekleşen bir 

diğer yuvarlak masa toplantısı da 

„Sağlık ve eşitlik için ulusal seviyenin 

altında kapasite artırımı ve sektörler 

arası çalışmalar‟ konusundaydı. 

Toplantıya DSÖ Avrupa Bölge 

Ofisinden Erio Ziglio; Galler Halk 

Sağlığından Neil Riley; Belfast Sağlıklı 

Şehirlerden Joan Devlin; Horsens‟dan 

Inge Kristiansen; Slovenya Sağlıklı 

Şehirlerden Igor Krampac ve Sandnes den Hans Ivar Somme katılmışlardır. 

 Örnek Olay İncelemelerin yapıldığı diğer paralel oturumlarda Örnek Olay İncelemeleri 

10.oturumda „Aktif yaşlanma için sistematik ve kapsamlı yaklaşımlar‟ başlığında Rusya 

Federasyonu Izhevsk‟den „yaşlı insanlar için sağlık ve hayat kalitesi‟; Çek Cumhuriyeti 
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Brno‟dan „Brno aktif yaşlanma planı‟; Polanya Lodz‟dan „aktif 60+2 konularında; Örnek 

Olay İncelemeleri 11.oturumunda „Toplulukları işin içerisine sokmak: Dayanıklılığın 

artırılması, sağlığın iyileştirilmesi ve güçlü yönlerin desteklenmesi‟ başlığında; Birleşik 

Krallık Glasgow‟dan „Toplum odaklı etki‟; Norveç Sandnes‟den „Sandnes‟de Sağlık‟ ve 

Barcelona‟da „mahallerde sağlık‟ konularında; Örnek Olay İncelemeleri 12.oturumunda 

„Gençlerde uyuşturucu ve alkol ile mücadelede işbirliğine dayanan yaklaşımlar‟ başlığında 

Rusya Stavropol‟den „ilaç kullanan insanların rehabilitasyonu için sosyal çevre yaratma‟; 

Danimarka Horsens‟da „uyuşturucuyu durdur kampanyası‟; İtalya Udine‟den „Gençler 

arasında alkol kullanımına kapsamlı yaklaşım‟ ve Litvanya Klaipeda‟dan „nüfusta tütün ve 

alkol kullanımı arasında oluşturulan birlik ve sağlık değerlendirmesi‟ konularında; Örnek 

Olay İncelemeleri 13.oturumunda „Sağlıklı kentsel ortamların geliştirilmesine yönelik 

yenilikçi ve topluma odaklanan yaklaşımlar‟ başlığında İsveç sağlıklı şehirler ağından „şehir 

seviyesinde Marmot komisyonu‟; Birleşik Krallık Glasgow‟dan „şehir planlamada toplumun 

yer alması‟; Birleşik Krallık Belfast‟dan „çocuklar için sağlıklı mahalleler oluşturma‟; İtalya 

Arezzo‟dan „sağlığın, çevrenin ve kentsel atıksu arıtmanın sosyoekonomik etkilerinin 

değerlendirilmesi‟ konularında sunumlar gerçekleştirmişlerdir. 

Eğitimin verildiği diğer paralel oturumda Oxford Universitesi‟nden Premila Webster, Sağlık 

profillerinin geliştirilmesi ve eşitsizliklerin tanımlanması konusunda birikimlerini 

paylaşmışlardır. 

Türkiye‟den Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü Nalan Fidan‟ın da katıldığı Ulusal Ağ 

Koordinatörlerinin bir araya geldiği toplantıda 6. Faz‟a geçiş ve Yıllık Raporlama 

şablonu(ART) hakkında görüşler paylaşılmıştır.  

DSÖ Sağlıklı Kentsel Çevre İşbirliği Merkezi‟nden Marcus Grant ve Hugh Barton 

liderliğinde Sağlıkta Eşitlik ve Sağlıklı Kentsel Çevreler başlıklarında alt ağlara üye 

şehir/belediyelerden temsilciler öğle yemeğinde bir araya gelerek bir sonraki yapılacak 

toplantılar ve konu başlıkları hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Alt ağ toplantısına 

Bursa ve Trabzon‟dan temsilciler katılmışlardır.     

Öğleden sonra Ana Kongre salonunda West of England Üniversitesi DSÖ Sağlıklı Kentsel 

Çevre İşbirliği Merkezinden Marcus Grant ve Hugh Barton tarafından yönetilen Yuvarlak 

masa toplantısında Belfast ve Udine şehirlerinde yapılan „Yaşam boyu sağlıklı kentsel 

çevreler projeleri‟ değerlendirilmiştir. 9-11 yaş grubu okul çağındaki çocukların güven 



15 
 

içerisinde okula gidebilmeleri amacıyla uygulamaya konan projeler hakkında yapılan sözlü 

anlatımlardan sonra katılımcılardan alınan dersler konusunda fikirleri tartışılmıştır. 

Paralel oturumlarda „Sağlıklı şehirlere yerel desteğin sürdürülmesi, ulusal ağların rolünün 

desteklenmesi ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağında 6. Faz'a yönelim‟ konulu strateji 

tartışması gerçekleştirilmiştir. DSÖ Avrupa Bölge Ofisinden Agis D. Tsouros; Belfast 

Sağlıklı Şehirlerden Joan Devlin; Lodz‟dan Iwona Iwanicka; Türkiye Sağlıklı Kentler 

Birliği‟nden Nalan Fidan; Liege‟den Georges Pire; Poznan‟dan Michal Tomczak toplantıya 

katılmışlar ve 6.Faz‟a geçiş ve Yıllık Raporlama Şablonu konularında görüş ve düşünceler 

paylaşılmıştır.   

Örnek Olay İncelemeleri 

14.oturumunda „Fiziksel 

aktivite programları üzerinden 

esenliğin ve sağlıklı yaşam 

biçimlerinin geliştirilmesi 

konusunda‟ sunumlar 

gerçekleşmiştir. İsrail 

Kudüs‟ten „Yürüyen Kudüs‟te 

kadınlar daha ileriye‟; 

Finlandiya Turku‟dan 

„EVIVA projesi boş zamanlardaki aktiviteleri artırır ve Turku da refahı sağlar‟; İtalya 

Udine‟den „tüm toplum için aktif yaşam: sağlıklı yaşam biçimleri, fiziksel aktiviteler‟ 

konularında; Örnek Olay İncelemeleri 15. Oturumunda „Sonraki yıllar için erken yaşlara 

yatırım‟ başlığında Rusya Federasyonu Izhevsk‟den „Erken çocuklukta sağlık için bölümler 

arası çalışma‟; İspanya Villanueva de la Canada‟dan „Thao-Salud Infantil programının 

değerlendirilmesi‟ ve Eskişehir‟den „sağlıklı çocuk için geleceğin belirleyicileri‟ konularında; 

Örnek Olay İncelemeleri 16. Oturumunda „Kritik başarı faktörleri ve sağlıklı şehirlerin 

yereldeki etkisi başlığında Birleşik Krallık Belfast‟dan „Başarının ölçülmesi: Belfast sağlıklı 

şehirler yarı görüntüsü‟; Rusya Stavropol‟den „2000-2010 Sağlıklı Şehir Projeleri etkinliğinin 

değerlendirilmesi‟; Rusya Cherepovets‟den „kentsel sosyal kalkınma için sağlıklı ekonominin 

gerekliliği‟ konularında; Örnek Olay İncelemeleri 17.oturumunda „Sağlığın sosyal 

belirleyicileri ve eşitsizlikler konusunda eyleme yönelik çalışmalar‟ başlığında Birleşik 

Krallık Swansea‟den „sağlıkta eşitsizlikleri azaltmada hızlanan süreç‟; Hollanda 
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Roterdam‟dan „Roterdam‟da iyi sağlık için beraber çalışma‟; Birleşik Krallık Glasgow‟dan 

„Glasgow‟da topluluk için büyüyen alanlar: başarıyı ne tanımlar ve biçimlendirir‟ konularında 

sunumlar gerçekleşmiştir. 

 

Verilen aranın ardından Ana Kongre salonunda 6.Faz, Sonuçlar ve Kararlar ve 2013 toplantı 

yerinin İzmir‟de yapılacağına dair tanıtım filminin gösterilmesi ve duyurunun yapılmasının 

ardından kapanış oturumu ile kongre tamamlanmıştır. 

 

 

 


