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6. FAZ BAŞLARKEN…



DSÖ İZMİR KONFERANSI
• Yaklaşık 400 katılımcı 
• 53 üye şehir, 16 ulusal ağ, aday şehirler, yeni ülkeler, 

DSÖ danışmanları ve çalışanları, Belfast Sekreteryası, 
DSÖ İşbirliği Merkezlerinin Katılımcıları…





“Sağlık 2020’nin (yerel 
seviyede) uygulanması 
için kapıyı açacak 
anahtarı Sağlıklı Şehirler 
tutuyor”. Zsuzsanna
Jakab, DSÖ Avrupa 
Bölgesi Direktörü

NELER KONUŞULDU?



NELER KONUŞULDU?

• Sağlık 2020 Politika Çerçevesi
• İyi sağlık ve ekonominin ilişkisi
• Bulaşıcı olmayan hastalıkların azaltılması konusunda 

Belediye Başkanlarının yapabileceklerine örnekler 
• Sağlığın sosyal belirleyicileri üzerine yerel yönetimlerin bakış 

açıları
• 21inci yüzyılda sağlık alanında liderlik ne anlama geliyor?
• Sağlığın Geliştirilmesi için 8inci Dünya Konferansı hakkında 

bilgiler
• Yerel politik bakış açıları ve deneyimler
• Dayanıklı toplumların oluşturulmasına yönelik yaklaşımlar



• Sağlığın geliştirilmesinin ve bulaşıcı olmayan 
hastalıkların önlenmesinin ekonomik avantajlar 
getirdiğine dair kanıtlar mevcuttur.

• Avrupa’da eşitsizlikler ülkeler içerisinde ve ülkeler 
arasında artmaktadır.

• Bulaşıcı olmayan hastalıklar toplum için çok büyük 
maliyetler yaratmaktadır.

• Çocukluk döneminde sağlık ve eğitime yapılan 
yatırımların çok büyük faydalar sağladığı konusunda 
kanıtlar mevcuttur.

BAZI ÖNEMLİ MESAJLAR



• Sağlığın sosyal belirleyicileri konusundaki en önemli 
kararları yerel yönetimler vermektedir; yerel 
yönetimler, yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek ve 
sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltabilecek en iyi 
konumda yer almaktadır.

• Yerel yönetimlerin yapabileceklerini ulusal 
yönetimler belirlemektedir ve bu sebeple birlikte 
çalışılmalıdır.

• Sektörler arası ve çok paydaşlı çalışma yöntemlerine 
ihtiyaç vardır ve çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesi 
gerekmektedir.

BAZI ÖNEMLİ MESAJLAR



YAPILMASI GEREKENLER

• Hem liderler hem de 
vatandaşların sağlık alanındaki 
okuryazarlığını artırmak için 
yatırıma ihtiyaç vardır. 

• Hesap verilebilir ve şeffaf kentsel 
yönetim süreçlerinin kullanılması 
gerekmektedir ve toplumun 
yönetime katılması teşvik 
edilmelidir. 
• Yerel kurumların sağlığa ve 

eşitsizliklerin giderilmesine destek 
olması sağlanmalıdır.

• Ortak çalışmaları destekleyen ve 
teşvik eden yerel bütçeler 
oluşturulmalıdır.



• Yapılanlar ve başarılar 
ölçülmelidir « ölçülmeyen 
şey yapılmamıştır ».

• 5. Faz 
değerlendirilmelidir.

• Sağlıklı Kentler Hareketi, 
Ulusal Ağlar üzerinden 
yaygınlaştırılmalıdır.

YAPILMASI GEREKENLER

• Devletin her kademesiyle köprüler kurulmalıdır.
• Uluslararası deneyimler adapte edilmelidir.
• Ulusal süreçler ile sağlıklı kentler hareketi arasında bağlantılar 

kurulmalıdır.



YAPILMASI GEREKENLER

• DSÖ Başkanı Margeret Chan’ın da söylediği gibi 
“Politikacıların, sağlık hizmeti sağlayıcılarının ve toplumun 
yaklaşımını hastalıklarla mücadele yerine sağlığın ve 
esenliğin geliştirilmesine odaklayan bir yaklaşım gelecek 
için anahtar önemdedir.”

• Ulusal Ağlar sağlığın tüm sektörlerinin rolü olduğunun 
anlaşılması ve yaygınlaştırılması için öncülük rolü 
üstlenmelidir. 
• Bunu çok çeşitli sektörlerin liderlerini destekleyerek, 
• Sağlığın tüm sektörlerin işi olduğu konusunu yayınlar ve 

araştırmalar ve bilimsel kanıtlarla ortaya koymaya devam 
ederek; 

• Farklı sektör ve disiplinlerin bir arada çalışması için katalizör rolü 
oynayarak yapmalıdır.



YAPILMASI GEREKENLER

• Sağlık 2020’nin başarısı için ulusal 
kurumlar ile yerel yönetimler 
birbirine daha fazla yakınlaşmalı, 
yerinden yönetim ilkesi daha çok 
desteklenmelidir. Bir yanda 
elinde büyük bir güç tutan, 
yüksek derecede uzmanlık ve 
kaynaklara sahip ulusal kurumlar 
varken diğer yandan halka çok 
daha yakın ve halkın taleplerine 
daha kolay ulaşabilen yerel 
yönetimler ve sivil toplum 
örgütleri halk sağlığının 
korunmasına yönelik güç birliği 
yapmalıdır.



6. FAZ’A GEÇİŞ

• Ana konular:
• Herkesin sağlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki 

eşitsizliklerin azaltılması; 
• Sağlık alanında liderlik ve katılımcı yönetişimin iyileştirilmesi.

• Ana temalar:
• TEMA 1: Yaşam Seyri ve İnsanların Güçlendirilmesi
• TEMA 2: Avrupa Bölgesinde Büyük Sağlık Sorunları İle 

Mücadele
• TEMA 3: İnsan Odaklı Sağlık Sistemlerinin ve Halk Sağlığı 

Kapasitesinin Güçlendirilmesi
• TEMA 4: Dayanıklı Bir Toplum ve Destekleyici Ortamların 

Oluşturulması



ANA KONULAR

Sağlık 2020’nin iki temel stratejik hedefi olan «Herkesin 
sağlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki 
eşitsizliklerin azaltılması» ve «Sağlık alanında liderlik 
ve katılımcı yönetişimin iyileştirilmesi» hedefleri DSÖ 
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 6. Fazda eşitlik, sağlığın 
sosyal belirleyicileri, sağlığın yönetişimi ve tüm 
politikalarda sağlığın geliştirilmesi üzerine yapacağı 
çalışmaların çatısını oluşturmaktadır.



TEMA 1: YAŞAM SEYRİ VE İNSANLARIN 
GÜÇLENDİRİLMESİ

• Yaşam seyri boyunca iyi sağlığın ve sosyal belirleyicilerinin 
desteklenmesi daha yüksek bir yaşam beklentisine, esenliğe 
ve yaşam memnuniyetine yol açmaktadır. Bu sayede de 
önemli ekonomik, sosyal ve bireysel faydalar 
kazanılmaktadır.

• Şehirlerdeki değişen demografi, yeni yaklaşımlara öncelik 
veren, etkin bir yaşam seyri stratejisini gerektirmektedir. 
Sağlık alanındaki eşitsizliklerle ve sosyal belirleyicileri ile 
mücadelede yaşam seyri içerisindeki temel aşamalara 
odaklanılabilir: ana-çocuk sağlığı; çocuklar ve gençler; 
sağlıklı erişkinler ve sağlıklı yaşlı vatandaşlar. Yaşam seyri 
içerisinde ele alınacak sağlıkla ilgili diğer alanlar arasında: 
roman vatandaşlar ve cinsiyet ayrımcılığı bulunmaktadır.

• Şehirlerin özellikle çocukluktan yaşlılığa kadar ve hassas 
koşullar altındaki vatandaşların sağlığını geliştiren ve 
hastalıkları önleyen yeni yaklaşımları uygulamaya dikkat 
etmesi önemlidir.



TEMA 1: YAŞAM SEYRİ VE İNSANLARIN 
GÜÇLENDİRİLMESİ

• Öncelik alanları:
• Çocukluk: Yaşama iyi bir başlangıç…
• Yaşlılar: Sağlıklı yaşlanma ve ileri yaşlarda aktif ve 

üretken kalma…
• Dezavantajlı gruplar: Sosyal sorunlar ve sağlık 

sorunları ile mücadele…
• Sağlık okur yazarlığı: İnsanların yaşam ve sağlıklarını 

daha iyi bir şekilde anlamalarını ve yaşamları 
üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını 
sağlamak…



TEMA 2: AVRUPA BÖLGESİNDE BÜYÜK 
SAĞLIK SORUNLARI İLE MÜCADELE

• Bulaşıcı olmayan ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için etkin ve 
kapsamlı stratejiler gerekmektedir. Hem bulaşıcı hem de bulaşıcı 
olmayan hastalıklarla mücadelede hedefe yönelik ve koordinasyon 
altında yürütülen halk sağlığı çalışmalarının ve sağlık hizmetlerinin 
etkisi büyüktür. Bu alanda en büyük etkiyi eşitliği artırmak, sağlığın 
sosyal belirleyicileri üzerinde çalışmak ve kötü koşulların şehirlerdeki 
dengesiz dağılımını engellemek sunacaktır. Devlet, kamu sektörü, sivil 
toplum ve özel sektör (yönetimin tüm katmanları) kötü koşulların 
önlenmesi ve kontrol edilmesi konusunda önemli rollere sahiptir.

• Şehirler yerelde eylemlerin başlatılması ve güçlü politik liderliğin 
sunulması ve toplumun ve yönetimin tüm katmanlarıyla işin içerisinde 
yer almasını sağlaması konusunda önemli bir rol üstlenebilir. 

• Yapılabilecekler arasında ortak hedef ve amaçlardan oluşan politik 
çerçevelerin oluşturulması, genel bilgilendirme sistemlerinin 
oluşturulması, projelerin geniş paydaş kitleleriyle birlikte uygulanması, 
medyanın kullanılması, paydaşlarla ortak planlama ve öncelik 
belirleme çalışmalarının yürütülmesi yer almaktadır. 

• Şehirlerin ana önceliği hastalıkların önlenmesi için bütüncül bir 
yaklaşımın oluşturulması, daha fazla eşitlik için etkin müdahalelerin 
yapılmasıdır. 



TEMA 2: AVRUPA BÖLGESİNDE BÜYÜK 
SAĞLIK SORUNLARI İLE MÜCADELE

• Öncelik alanları:
• Fiziksel aktivite: Düzenli fiziksel aktivitenin ve fiziksel aktivite 

imkanlarının geliştirilmesi…
• Beslenme ve obezite: eğitim, bilinçlendirme ve bilgilendirme; 

eğitim programları; pazarlama, tanıtım; etiketleme, ürünlerin 
sağlık ile ilgili sunduğu mesajların denetimi…

• Alkol: Alkolün sağlığa zarar verici bir şekilde kullanımının 
önlenmesi…

• Tütün: Dumansız şehirlerin yaratılması…
• Ruh sağlığının korunması: İstihdam imkanlarının geliştirilmesi, 

erken teşhis, toplum tabanlı müdahale imkanlarının yaratılması, 
danışmanlık ve ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, ekonomik 
zorluklara karşı danışmanlık sağlanması…



TEMA 3: İNSAN ODAKLI SAĞLIK SİSTEMLERİNİN VE 
HALK SAĞLIĞI KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

• Yüksek kaliteli bakım hizmetleri ve iyi sağlık sonuçlarını elde etmek için 
mali olarak desteklenen, amaca uygun, insan odaklı ve kanıt temelli 
sağlık sistemlerine ihtiyaç vardır. Sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili 
hizmetlerin reformundaki en önemli zorluk bu hizmetlerin insanların 
ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir şekilde adapte etmek ve daha iyi 
sonuçlar elde edilmesini sağlamaktır. 

• Kronik hastalıklar konusunda daha iyi sonuçlar elde etmek için sağlık 
hizmetleri daha fazla insan odaklı olmak zorundadır. Özellikle de 
dezavantajlı ve az gelirli gruplara dikkat edilmesi gerekmekte ve bu 
gruplara erişmek için daha güçlü programlar ve yeni hizmet modelleri 
geliştirilmelidir. 

• Halk sağlığı yapısı ve alanı genellikle yerel yönetimlerin sorumluluk 
alanları ile ilişkilidir. Halk sağlığının güçlendirilmesi Avrupa’nın ana 
önceliklerinden ve Sağlık 2020’nin temel uygulama alanlarından 
birisidir. 

• 6. Faz’da şehirler sağlık ve sosyal hizmet sistemlerinin güçlendirilmesi 
için önemli rol oynayabilir. Hizmetlerin daha fazla insan odaklı olmasını 
sağlamaya, eşitsizliklerin azaltılması ve sağlık okur yazarlığının 
geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirebilir. Uygun 
fonlama, yönetmelikler ve teşvik mekanizmalarıyla ve ortaklıklar 
kurarak insanlara erişim yöntemlerini geliştirebilir.



TEMA 3: İNSAN ODAKLI SAĞLIK SİSTEMLERİNİN VE 
HALK SAĞLIĞI KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

• Öncelik alanları:
• Hizmet sunumu yöntemlerini dönüştürmek: 

Ortaklıklar kurmak ve ortaklıklar üzerinden kurumların 
ve belediye birimlerinin kapasitesini artırarak insan 
odaklı hizmet yaklaşımlarını geliştirmek…

• Halk sağlığı kapasitesini güçlendirmek: Sağlığın 
korunması, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların 
önlenmesi için ortaklıklar kurmak…



TEMA 4: DAYANIKLI BİR TOPLUM VE DESTEKLEYİCİ 
ORTAMLARIN OLUŞTURULMASI

• İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmesi doğdukları, büyüdükleri, çalıştıkları ve 
yaşlandıkları ortamlarla çok yakından ilgilidir. Güçlü ve dayanıklı toplumlar 
zorlu durumlara daha iyi cevap verebilir, ekonomik, sosyal ve çevresel 
değişimlere hazırlanabilir, kriz ve zorluklarla daha iyi mücadele edebilir. 
Dezavantajlı ve güçsüz topluluklar hem sağlık hem de diğer sosyal 
belirleyiciler konusunda çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıyadır. 

• Hızla değişen kentsel ortamın sistematik olarak değerlendirilmesi ve gerekli 
müdahalelerin yapılması hayati öneme sahiptir. Şehirlerde doğru sosyal, 
ekonomik ve çevresel düzenlemeler daha güçlü topluluklar yaratır ve 
şehir yaşamında daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini ve insanların en 
yüksek sağlık seviyesine ulaşmasına imkan sağlar. Bu düzenlemeler 
arasında sosyal dışlanmanın engellenmesi; sağlıklı ve aktif yaşamın 
desteklenmesi; çocuklar ve yaşlılar için güvenlik ve çevresel sorunların 
giderilmesi; çalışma koşullarının iyileştirilmesi; iklim değişikliğinin sonuçları ile 
mücadele için hazırlıkların yapılması; hizmetlere erişimin artırılması ve 
hizmetlere erişimin önündeki engellerin kaldırılması; vatandaşlar için 
katılımcı yaklaşımların kullanılması yer alır. 

• Sağlığın sosyoekonomik ve çevresel belirleyicilerini anlamak ve müdahale 
etmek daha iyi sağlık ve sağlık alanında eşitliğe imkan verecektir. Yerel 
seviyede alınan pek çok önlem sağlığın iyileştirilmesi için önemli sonuçlar 
doğurmaktadır. Sağlık etki değerlendirmesi sağlığın geliştirilmesi 
konusunda önemli bir araçtır. 



TEMA 4: DAYANIKLI BİR TOPLUM VE DESTEKLEYİCİ 
ORTAMLARIN OLUŞTURULMASI

• Öncelik Alanları: 
• Toplumsal dayanıklılık: Hem bireysel hem de toplumsal 

seviyede dayanıklılığın geliştirilmesi sağlığın korunması ve 
geliştirilmesi için anahtar önemdedir…

• Sağlıklı ortamlar: Yaşam ve çalışma alanlarını sürekli 
iyileştirmek…

• Sağlıklı kent planlaması ve tasarım: Fiziksel ve yapay çevre 
sağlıklı yaşamı ve insan sağlığını etkiler… 

• Sağlıklı ulaşım: Toplu ulaşımın geliştirilmesi, ulaşım için yürüme 
ve bisiklet kullanımına yönelik imkanların sağlanması…

• İklim değişikliği: Enerji kullanımı, atıklar, ulaşım yöntemleri, 
arıtma…

• Barınma ve dönüşüm: Konut üretimi ve inşaat sektöründe 
yapılacak çalışmalar…



DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 6. FAZ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• 6. Faz’ın uygulanacağı 5 yıl boyunca şehirlerin çeşitli yaklaşım ve 
aktiviteleri uygulaması gerekmektedir. Bahsi geçen ana konular 
üzerinde çalışmanın yanı sıra üye şehirlerin sağlıklı şehirler ile ilgili 
hedeflerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için politik destek ve 
gerekli kaynakları sağlaması gerekmektedir. DSÖ Avrupa Sağlıklı 
Şehirler Ağına üye olmak isteyen şehirlerin Avrupa’daki diğer 
şehirler ile ağ çalışmaları yapmaya hazır olması gerekmektedir. 
Üyelerden istenen 12 şart bulunmaktadır. 

1. Yerel desteğin sürdürülmesi: Şehirlerin ana karar vericileri ve yerel 
yönetimleri Sağlıklı Şehir prensip ve hedeflerine yönelik desteği 
sürdürmelidir. Şehirler başvurularını 6. Faz’a katılacaklarını ve farklı 
paydaşlarla ortaklıklar kurarak çalışacaklarını belirten belediye 
başkanları tarafından yazılan bir niyet mektubu ve meclis 
kararları ile birlikte sunacaklardır.

2. Koordinatör ve yönlendirme kurulu: Şehirlerin iyi derecede 
İngilizce bilen idari ve teknik destek alan tam zamanlı bir 
koordinatöre sahip olması gerekmektedir. Şehirlerin ayrıca ilgili 
tüm sektörlerden politikacıların ve idari karar vericilerin dahil 
olduğu bir yönlendirme kuruluna sahip olması gerekmektedir.



DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 6. FAZ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3. Şehir sağlık profili: Tüm şehirlerin bir şehir sağlık profili 
oluşturması zorunludur. Yeni üye olacak şehirler yeni bir profil 
oluşturabilir. Daha önceki fazlarda üye olmuş şehirlerin 
profillerini güncellemesi gerekmektedir. Profiller şehirdeki 
planlama süreçlerini aktif olarak bilgilendirmelidir ve şehirde 
sağlık alanındaki değişiklikleri göstermelidir. 6. Faz’da şehir 
sağlık profilleri özellikle de sağlık alanındaki eşitsizlikler ve 
hassas gruplara odaklanmalıdır.

4. Sağlık 2020 analizi: Şehirler, Sağlık 2020’yi dikkate alarak, 
Sağlık 2020’nin stratejik hedefleri ve dört temel  politika 
alanındaki durumlarını değerlendirecektir. Bu durum analizi 
belgesi 2-3 sayfa uzunluğunda olacaktır ve Sağlık 2020’nin 
temel alanlarında şehirlerindeki önemli eksikliklerini 
belirleyecek ve 6. Faz’daki öncelik alanlarının tanımlanması 
için kullanacaktır.



DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 6. FAZ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5. Beyan: Şehirler DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağının üyesi olarak ne 
fayda elde etmeyi beklediklerini bildirecektir.

6. Sağlık için entegre planlama: 6. Faz’ın hedef ve temalarını 
uygulamak için şehirlerin sistematik olarak çalışması, farklı 
sektörleri içeren planlama yaklaşımları ile sağlık için kapsamlı 
bir vizyon oluşturmaları gerekecektir. Şehirler, 6. Faz’ın
temaları konusunda bütünlükçü stratejik sağlık planlaması 
konusunda ilerleme kaydettiklerini gösterebilmelidir.

7. Ortaklıklar: Şehirler 6. Faz’ın genel amaçları ve temaları 
üzerinde ortaklıklar kurmalı ve mevcut ortaklıklarını 
geliştirmelidir. Bunun için ana temalar hakkında eylem 
planları oluşturulacaktır. Şehirlerin ayrıca DSÖ Avrupa Ağına 
ve tematik alt ağlarının çalışmalarına katılması ve üretilen 
bilgi ve ürünlerin yaygınlaştırılmasına katkı koyması 
zorunludur.



DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 6. FAZ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8. Kapasite geliştirme: Şehirler bireyler, politikacılar ve 
kuruluşların ana konu ve temalar üzerindeki 
kapasitelerini artırmak için öğretici imkanlar geliştirmek 
zorundadır..

9. DSÖ Avrupa Ağı toplantılarına katılmak: Şehirler, proje 
koordinatörlerinin ve seçilmiş politikacılarının DSÖ 
Avrupa Ağı konferanslarına katılmasını taahhüt 
etmelidir. Her toplantıda şehirler asgari olarak 
koordinatörleri ve ilgili politikacıları tarafından temsil 
edilmelidir.

10. Belediye başkanları toplantılarına katılmak: Şehirler 
belediye başkanlarının (veya lider politikacılarının) 6. 
Faz’da gerçekleşecek belediye başkanları 
toplantılarına katılmasını sağlamalıdır. 
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11. Ağ çalışmalarına katılım: Şehirler, ağ çalışmalarına aktif 
olarak katılmalıdır. Bunlara ulusal sağlıklı şehirler ağlarını 
desteklemek ve en azından bir tematik alt ağa 
katılmak dahildir. Şehirler WebEx telekonferans 
sistemine katılmak üzere internete ve telekonferans 
sistemlerine erişim sağlamak zorundadır. 

12. İzleme ve değerlendirme mekanizmaları: Şehirler, 
DSÖ’ye yıllık raporlar sunmak üzere izleme ve 
değerlendirme sistemlerine sahip olmak zorundadır. 
Şehirler ayrıca tüm 6. Faz ana temaları konusunda yıllık 
eylem planları yapmalı, yıllık raporlama şablonlarını 
doldurmalı ve DSÖ tarafından başlatılabilecek harici 
değerlendirme süreçlerine katılmalıdır.
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• Niyet mektubu: Niyet mektuplarının gönderilmesi için 
son tarih Mart 2014’tür. 

• Üyeliğin kabulü. Üyelik başvuruları DSÖ’nün internet 
sitesi üzerinden temin edilecek bir form ile İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve Rusça sunulacaktır. 5. Faz’da
üye olmuş olan şehirler ile yeni üye olacak şehirlerin 
başvuru süreçleri arasında farklar olacaktır.

• Ülke kotaları: Kotalar nüfusa göre belirlenmektedir. 
Ağın yaklaşık 100 üyeye sahip olması 
planlanmaktadır. Türkiye için kota en yüksek kota 
olan 12 şehirdir. 

• Aidat ücreti: Yıllık 3500 dolar.



Önceki Fazda Üye Olan Şehirler Diğer Şehirler
1 6. Faz’ın hedef ve şartları konusundaki 

taahhütlerin de bulunduğu niyet 
mektubu DSÖ’ye gönderilir.

6. Faz’ın hedef ve şartları konusundaki 
taahhütlerin de bulunduğu niyet mektubu 
DSÖ’ye gönderilir.

2 DSÖ niyet mektubunun kabul eder 
veya reddeder.

DSÖ niyet mektubunun kabul eder veya 
reddeder.

3 DSÖ’ye aidat ödemesi yapılır. DSÖ’ye uzun üyelik başvurusu formu 
gönderilir.

4 DSÖ’ye kısa üyelik başvurusu formu 
gönderilir.

DSÖ’ye aidat ödemesi yapılır.

5 DSÖ adına değerlendiriciler 
tarafından üyelik değerlendirmesi 
yapılır.

DSÖ ulusal birlikler (SKB) tarafından 
sağlanacak ilgili arka plan bilgilerini ekler.

6 DSÖ üyeliği onaylar ve bunu resmi 
olarak şehre ve ülkenin sağlık 
bakanlığına bildirir.

DSÖ adına değerlendiriciler tarafından 
üyelik değerlendirmesi yapılır.

7 DSÖ 6. Faz Üyelik Sertifikası gönderilir. DSÖ üyeliği onaylar ve bunu resmi olarak 
şehre ve ülkenin sağlık bakanlığına bildirir.

8 DSÖ 6. Faz Üyelik Sertifikası gönderilir.
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