
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ  ULUSLARARASI SAĞLIKLI ŞEHİRLER                               

KONFERANSI 

                          21. Yüzyılda Kentsel Yaşam / 22 – 25 Ekim 2014 – Atina - Yunanistan   

TOPLANTI RAPORU  

Toplantının adı :    Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlıklı Şehirler Konferansı / 21. Yüzyılda 

Kentsel Yaşam / herkesin sağlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki 

eşitsizliklerin azaltılması, yönetişim, yaşam ve hassas gruplar, sağlıklı yaşam 

için destekleyici şehirler, kentsel tasarım ve şehir ortamının kalitesi, halk 

sağlığı konusundaki hizmetler ve kapasite, yenilikler ve değişim.  

    

 

Düzenleyen    :    Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi – Amaroussion Belediyesi  

Tarih   :     22–25 Ekim 2014   

Yer   :    Atina / Yunanistan  

Katılımcılar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :    DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına katılan şehirlerden delegasyonlar; ulusal 
sağlıklı şehirler ağının delegasyonları; DSÖ bölgelerinin sağlık ağı ile ilişkili 
temsilcileri; Avrupa Komisyonu, BM, HABİTAT ve diğer uluslararası 
örgütlerin temsilcileri ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ürgüp Belediyesi, 
Gölcük Belediyesi, Gebze Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, İstanbul 
Kadıköy Belediyesi, İzmir Karşıyaka Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, 
Yalova Belediyesi, Bursa Osmangazi Belediyesi ve Trabzon Ortahisar 
Belediyesi. 

Konferansın 

dili  

  

ÖZET  

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

konferansta İngilizce - Türkçe simultane tercüme hizmeti sağlanmıştır.  

Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlıklı Şehirler Konferansı DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 

ve Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağlarının 5. Fazın sonu 6. Fazın başlangıç 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. 

Atina Konferansı 5. Fazın sonu 6. Fazın hedefleri ve bu hedeflerin uluslararası yansımaları ile 

ilişkili verilen taahhütleri kapsamıştır. Konferans 21. Yüzyılda kentsel yaşama yönelik 

çalışmalar konusunda teknik rehberlik sunmuş ve yapılan çalışmaları, çözümleri ve 

yaklaşımları incelemiştir. Konferansta ayrıca Sağlık 2020 politikaları ile ilişkili prensipler, 

hedef ve yaklaşımlar da ele alınmıştır.   



 22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina şehrinde Amaroussion Belediyesi’nin 

ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlıklı Şehirler Konferansı, 

Sağlıklı Kentler Hareketinin 25. Yılına denk gelmiştir. 2014-2018 yıllarını kapsayacak 6. Faz’ın 

başlangıç toplantısı niteliğindeki ‘‘21. Yüzyılda Kentsel Yaşam’’ başlıklı konferansın ana teması; 

herkesin sağlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin azaltılması, yönetişim, 

yaşam ve hassas gruplar, sağlıklı yaşam için destekleyici şehirler, kentsel tasarım ve şehir 

ortamının kalitesi, halk sağlığı konusundaki hizmetler ve kapasite, yenilikler ve değişim olarak 

belirlendi. Konferansa sağlıklı şehirlere üye belediye başkanları, meclis üyeleri, delegasyonları, 

akademisyenler, sivil toplum örgütleri, ilgili uluslararası kurumların temsilcileri, halk sağlığı, 

şehir planlama, dönüşüm, sağlığın geliştirilmesi, çevre sağlığı, sosyal hizmet, kent ekonomisi, 

temel sağlık hizmetleri, toplumsal gelişim ve eşitlik alanında çalışanlar ve DSÖ Bölge ofisleri ve 

merkezlerinin yöneticileri ile çalışanları katılmıştır. 

56 ülkenin katılımcılarının yer aldığı konferansa ülkemizden Sağlıklı Kentler Başkanlığı ile 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye belediyelerden Bursa, Gölcük, Trabzon, Yalova, Nilüfer, 

Osmangazi, Karşıyaka, Kadıköy, Ürgüp, Gebze, Tepebaşı ve Ortahisar belediyelerinden 

temsilciler katıldı.   

1.GÜN – 22 Ekim 2014 Çarşamba 

DSÖ Sağlıklı Kentler Hareketinin 25. Yılını Kutluyor; 

Toplantının ilk günü Amaroussion Belediye Başkanı Giorgos Patoulis ve DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 
Direktörü Agis D. Tsouros’un açılış konuşmalarıyla başladı. Konferansın açılış bölümünde 
konuşan Agis D. Tsouros 5. Fazın sonu 6. Fazın başlangıç konferansının ana oturumlarının, alt 
oturumların konu başlıklarını ve temalarını halk sağlığı, 21. yüzyılda kentsel yaşam, yerel 
liderlerin gücünü anlamak, eşitsizlikler ve çözüm yolları, ekonomik krizdeki ülkelerin kemer 
sıkma politikalarının halk sağlığı ve sosyal hayata etkileri, ekonomik kriz toplumlar için ne 
anlama geliyor şeklinde sıraladı. 

DSÖ Sağlıklı Kentler Hareketinin yerel yönetimlerin destekleriyle başlayan fakat zaman 
içerisinde küresel bir hareket haline dönüştüğünü belirten Tsouros, bu gelişme sağlıklı şehirler 
hareketine fikir, enerji zenginliği ve hareketi destekleyen bütün ülkelere ilham kaynağı 
olmuştur. “DSÖ farklı düşünce ve konumdaki ülkelerin fikirlerini birleştiriyor ve en iyi sonucu 
alabilmek için deneyimlerini katılımcı ülkelere aktarıyor.” dedi. 

“21. yüzyılda kentsel tasarımlar projelendirilirken sağlıklı ve sosyal çevre ön planda tutuluyor, 
bu sayede insanların sosyal faaliyetler ve hayatı kolaylaştırıcı aktivitelerle fizyolojik ve 
psikolojik olarak üst düzeyde tutulması düşünülüyor’’ sözleriyle Tsouros konuşmasını 
sonlandırdı. 

 

 

 



 

 

İlk oturum Halk Sağlığı ve Sağlık Politikaları Profesörü Evelyne de Leeuw’un Sağlıklı Şehirler 
Ağına üye kentlerin 5. Fazda yaptığı çalışmalara ilişkin bir değerlendirme ile başladı. Bu uzun 
dönemli değerlendirme çalışmasında 99 şehrin başarıları ve başarısızlıkları hakkında genel 
bilgiler sunuldu. 

Dumansız Şehirler; 

Ardından Kopenhag Belediye Başkanı Ninna Thomsen söz aldı ve şehirlerinde tütün ürünlerinin 
tüketimini engelleyecek çalışmalar hakkında sunum yaptı. Thomsen’in gerçekleştirdiği 
dumansız şehirler temalı “2025 yılı dumansız Kopenhag’’ başlıklı sunumda yapılan araştırmalar 
sonucunda sigara kullananların %75’inin sigarayı bırakmayı düşündüğü veya istediği 
gözlemlenmiş ve buna dayanarak sigarayı bırakmada insanlara yardımcı olabilmek için 
öncelikle sağlık ve psikolojiye ilişkin konulara dayandırılarak insanlarda duyarlılık oluşturmaya 
çalışıldığı belirtildi. 

Çalışma kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimlerle birlikte özel sektör temsilcilerinin de 
içinde bulunduğu ortak bir çalışma ile okullarda, iş yerlerinde, halka açık parklarda, kamu 
spotlarında, sosyal ağlarda ve sosyal çevrede insanlara sigaranın zararları ve insan sağlığına 
etkileri anlatıldı. “Her iyi fikir çalınmalıdır” sloganıyla dumansız şehirler birliği kuruldu ve 30 
farklı kuruluşla iş birliği içerisinde belediyelere ait 125 oyun parkı dumansız hava sahasına 
dönüştürüldü. Sigarayla mücadele konusunda Asya ve Avrupa kıtasındaki bir takım şehirlerle 
ortak fikir alışverişinde bulunuldu ve çeşitli projeler gerçekleştirildi. Sigara kullanan insanları 
dışlamak yerine kucaklandı ve bilinçlendirme çalışmalarıyla destek olundu. 

 



Aynı oturumda söz alan üçüncü konuşmacı Dünya Sağlık Örgütü Halk Sağlığı Çevre ve Sağlığın 
Sosyal Belirleyicileri Direktörü Maria Neira oldu. Maria Neira, şehirlerin hava kalitesini 
artırmak için (ki şu anda şehirlerin %80’i DSÖ’nün standartlarını karşılayamamaktadır) 
yapılabilecek çalışmalar ve karşımızda duran engellerden ve kötü hava kalitesinin sebep 
olduğu erken ölüm oranlarından bahsetti. 

Konferansın ilk oturumunda Franklin Apfel (DSÖ İletişim Danışmanı) tarafından Atina 
Deklarasyonun taslak sunumu katılımcılarla paylaşıldıktan sonra paralel ve yuvarlak masa 
oturumlarına geçildi. 

Gerçekleştirilen yuvarlak masa ve paralel oturumların öğleden önce olan bölümünde genel 
olarak ele alınan konular; kemer sıkma karşısında eşitlik ve güvenlik açığı, dumansız şehirler, 
kaçak göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları zorluklar, kentlerde çevre sağlığı sorunları, 
yönetişim, liderlik ve hesap verebilirlik, halk sağlığı için kapasite ve hizmetlerdi.  

Eşitsizliklerin Giderilmesi; 

Yunanistan’ın Sağlık Politikası Geliştirme Danışmanı Anna Ritsatakis’in “Eşitsizlikler’’ başlığı 
altındaki konuşmasında, “Avrupa devletleri sosyal devlet olma yolunda ve eşitsizlikleri 
minimuma indirme yolunda ilerlemektedir. Ülkeler birbirleri arasında ortak ağ oluşturmalı ve 
her ülke o ortak havuzdan kendi ülkesine uygulanabilecek proje ve uygulamaları almalıdır. 
Günümüzde kentsel tasarımların planlama ve uygulama aşamasında yeşil çevre ve sağlıklı 
kentler temaları ön planda tutulmaktadır. Kentsel tasarım ve engellilere yönelik yapılan 
projelerde farklı ülkeler ve şehirlerle ağ kurmak bizlere maksimum verimlilik ve optimum 
harcama sağlayacaktır. Şehirlerde engellilere ve sağlıklı kentlere yönelik yapılan çalışmalar ve 
projeler ne kadar artar ve uygulanabilirse o kadar çok eşitsizlik ortadan kalkar” dedi. 

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkisi; 

Dünya Sağlık Örgütü Halk Sağlığı Çevre ve Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Direktörü Maria Neira’ 
nın ‘’İklim Değişikliği’’ konulu sunumunda iklim değişikliğinin insan sağlığı ve psikolojisine etkisi 
ele alındı. İstatistiksel olarak hava kirliliğinin etkisinden kaynaklı dünyada her 8 kişiden 1’ i 
ölmektedir. İklim değişikliğini önleyebilmek için evler ve fabrikalar için temiz enerji, hızlı, 
güvenli ve temiz enerjili ulaşım, yeraltı sularının önemi ve kullanılabilirliğinin korunması, 
kentsel tasarımlar planlanırken doğa dostu teknolojiler kullanılmalı ve korunmalıdır. 

Programın öğleden sonraki kısmında ise yuvarlak masa ve paralel oturumlar farklı konular 
üzerinde devam etti. Bu konular; kentsel çevrede ortaya çıkan sağlık sorunları, sağlıklı şehirler 
için 5. Fazdan gelen yenilikçi bakış açısı, DSÖ Avrupa sağlıklı şehirler ağının 6. Fazdaki amaçları, 
hayata sağlıklı başlamak, sağlıklı kentleri planlarken sosyal medyayı kullanmak ve son olarak 
Atina Deklarasyonu grubu toplantısı ile son verildi. 

Konferansın resmi açılışı Amaroussion Belediye Başkanı Giorgos Patoulis’in ev sahipliğinde 
Atina Megaron Uluslararası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Sağlıklı Şehirler Hareketi’nin 
25 yılını özetleyen sunumların ardından farklı ülkelerin temsilcileri sağlıklı şehirler hareketi ile 
ilgili düşüncelerini katılımcılarla paylaştılar. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanvekili ve Gölcük 
Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ülkemizde sağlıklı şehirler hareketine yaklaşımı özetleyen bir 
konuşma yaptı. 

 



 

 

2.GÜN – 23 Ekim 2014 Perşembe 

Toplantının ikinci günü Rusya Vologda Bölgesi Valisi Oleg Kuvshinnikov’un “Rusya Sağlıklı 
Kentler Birliğinin Şehirler ve Kırsal Alanlardaki Rolü”; University College London Direktörü 
Michele Acuto tarafından yapılan “Belediye Diplomasisinin Gücü”; ve DSÖ Danışmanı Ilona 
Kickbusch tarafından yapılan “21. Yüzyılda Belediyelerin Yeni Rolleri” adlı sunumlarla başladı.  

Sunumların ardından politikacılar paneli başladı. Politikacılar paneline Philothei-Psychiko 
Belediye Başkanı Pantelis Χyridakis, Rusya St. Petersburg Vali Yardımcısı Olga Kazanskaya; 
Finlandiya Kuopio Belediye Başkanı Petteri Paronen, Fransız Sağlıklı Şehirler Birliği Başkanı 
Charlotte Marchandise; Romanya Bükreş Belediye Başkanı Sorin Mircea ve Kolombiya Tunja 
Belediye Başkanı Fernando Florez katıldı. Politikacılar panelinde “Şehirlerin vizyonları ve 
problem çözme yöntemleri” konusu tartışıldı.  

Oturumun ardından konferansın beşinci yuvarlak masa toplantısına geçildi. Yuvarlak masa 
toplantısında şehir liderlerinin sağlık diplomasisi alanındaki rolleri incelendi. Bu kapsamda 
özellikle de belediye başkanlarının sağlık ve sürdürülebilir kalkınma alanında küresel 
gelişmeleri nasıl etkileyebilecekleri konuşuldu. Ayrıca belediye başkanlarının sağlık ve esenlik 
konusundaki artan rolleri de masaya yatırıldı.  

Altıncı yuvarlak masa toplantısı “Yaşlı Dostu Şehirler: Avrupalı, Bölgesel ve Yerel Girişimler Ne 
Sunabilir?” başlığı altında gerçekleştirildi. Toplantıda tüm Avrupa’da yaşlı dostu ortamların 
desteklenmesine yönelik girişimlerin nasıl artırılabileceği ve geliştirilebileceği ve aynı zamanda 



DSÖ’nün oynayabileceği roller konuşuldu. Yuvarlak masa toplantısına farklı kurumlar katıldı: 
Dundalk Teknoloji Enstitüsü, İrlanda; Prolepsis Enstitüsü, Yunanistan; Avrupa Komisyonu 
Sağlık ve Tüketici Sağlığı Inovasyon Birimi; Hellenic Sağlık Bakanlığı ve DSÖ Küresel Yaşlı Dostu 
Şehirler Ağı ve Kent Sağlığı Merkezi Temsilcileri katılanlar arasındaydı. 

Yedinci yuvarlak masa toplantısı “İklim değişikliğini ve hava kirleticilerini azaltacak ve sağlık 
üzerinde en çok fayda sunacak kent politikaları” başlığı altında gerçekleştirildi. Toplantıda iklim 
değişikliği ve hava kirleticileri hakkındaki küresel DSÖ politikaları ve belediyelerin bu politikalar 
kapsamında yapabilecekleri tartışıldı.  

Gün içerisinde gerçekleştirilen paralel oturumlardan Kentsel Tasarım ve Sağlıklı Çevre 
oturumunda Sağlıklı Şehirler Ağı Bursa Proje Koordinatörü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Nalan Fidan oturum başkanlığı yapmıştır.  

 

 

Kentsel Tasarım ve Kaliteli Çevre; 

Nalan Fidan’ ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Kentsel tasarım ve kaliteli çevre” konulu 
paralel oturumda Belfast’dan Laura McDonald “Çocuklar için sağlıklı mahalleler şekillendirme” 
başlıklı sunumunda Doğu Belfast’ ta 300 ilköğretim okulunda 8-11 yaş arası çocuklara 3 seansta 
eğitim verildiğini, 1. Seansta çocuklara çevre bilinci eğitimi ve çalışabilmeleri için ortam 
hazırlandığını, 2. Seansta teknik bir geziye çıkarılan çocuklardan çevrelerinde gördükleri 
olumsuz çevre problemlerini fotoğraflamaları istendiği anlatıldı. 3. Seansta ise fotoğraflanan 
resimler slayt şeklinde yansıtılarak çocuklardan bu sorunlara çözüm önerileri getirmeleri 



istendi. Getirilen çözüm önerileri doğrultusunda ele alınan mahalle restorasyona tabi tutuldu 
ve bu sayede çocukların kendilerine olan özgüvenleri, çevreye olan duyarlılıkları, problemlere 
çözüm önerisi getirebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi sağlandı. 

Oturumun 2. Konuşmacısı olan Udine (İtalya) Belediye Başkanı Gianna Zamaro “Kentsel Çevre 
Planlama Sürecinde Katılımcıların Rolü” başlıklı sunumunda Udine’de pilot bölge olarak seçilen 
bölgelerde öncelikle trafiği azaltmak, çevre ve sağlık kalitesini arttırmak amacıyla araç 
trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yol kenarlarına güvenli bisiklet ve engelli yolları yapıldığını 
anlattı. “Okul ve hastane çevresinde bulunan araç trafiğinin bulunduğu yollara ise tümseklerin 
üzerine yaya geçitleri yapılarak araç sürücülerinin dikkatli ve yavaş geçmeleri hedeflenirken 
yayaların sağlıklı bir şekilde hareket etmeleri sağlanmış oldu. Bu iki önemli çalışma sonunda 
halktan çok güzel geri dönüşler alındı ve projenin genişletilmesi için çalışmalara başlandı.” 
diyerek sunumunu sonlandırdı. 

Sağlıklı Yaşam için Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele; 

Konferansın 2. Gününde Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’ in moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen “Sağlıklı yaşam için çevreyi desteklemek” başlıklı paralel oturumda Chelmsford 
Üniversitesinden Karen Buttress’in “Alkol kullanımı ve uyuşturucuyla mücadelede gözaltı 
işlemleri” konu başlıklı sunumunda İngiltere’deki gençlerin alkol kullanımı ve uyuşturucuya 
yaklaşımları, alkol ve uyuşturucu kullanım oranlarını, sosyal ortam ve arkadaş çevresinin alkol 
ve uyuşturucu kullanımına etkisini, İngiltere polis merkezinin alkol, uyuşturucu satıcıları ve 
kullanıcılarına yaklaşımı ve uygulanan yaptırımlar ele alındı. 

 

 



3. GÜN – 24 Ekim 2014 Cuma 

Üçüncü günün ilk oturumu “Sağlıklı Şehir Turizminin Tasarlanması” konusunda gerçekleştirildi. 
Toplantıda sosyal, ekonomik ve çevresel tasarım zorlukları, ekonomik faydalar ve turizm 
kapsamında hassas grupların ihtiyaçlarına ilişkin beş sunum gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca 
Yunanistan Turizm Bakanlığı Genel Sekreteri Anastasios Liaskos da katılarak belediyeler ve 
turizm alanında bilgileri paylaştı. Toplantının ana konuşmacıları ve konuları şunlardı: 
Düsseldorf Almanya İş Stresi Araştırmaları Profesörü Johannes Siegrist “Kentsel ortamlarda iş 
ve sağlık: zarar görülebilirlik nasıl azaltılabilir?”; Bianca Hermansen, Cititek, Kopenhag, 
Danimarka “Sağlıklı şehirler tasarlamak.”; Diğer sunumlar ise İngiltere Halk Sağlığı Londra 
Bölge Direktörü Yvonne Doyle ve Dundalk Teknoloji Enstitüsü, İrlanda’dan Rodd Bond 
tarafından gerçekleştirildi.  

Onuncu yuvarlak masa toplantısı “Kentsel Tasarım ve Sağlık” konusunda gerçekleştirildi. 
Toplantının amacı farklı ülke ve kültürlerde sağlıklı kentsel planlama konusunda ortak bir fikrin 
oluşturulup oluşturulamayacağı hakkındaydı.  

On birinci yuvarlak masa toplantısı “Çok kültürlü kentsel toplumlarda sağlık ve sosyal 
içermenin geliştirilmesi” adı altında düzenlendi. Sağlığın geliştirilmesi ve sosyal içermenin 
geliştirilmesi hakkında farklı perspektiflere odaklanılan oturumda şu sorulara cevap arandı: İş 
ve istihdam sosyal içerme ve sağlığın geliştirilmesine nasıl destek olabilir? Şehirler sosyal 
içermenin geliştirilmesi için neler yapabilir? Hangi diğer sektörler işin içerisinde olmalıdır? Bu 
konudaki önemli mekanizmalar nelerdir? Ulusal ve bölgesel seviyelerle ilişkisi nasıldır? Yerel 
yönetimler, özellikle de sağlık ve esenlik konusundaki farklı anlayışları dikkate alarak farklı 
kültürler arasında uyumu nasıl sağlayabilir? 

On ikinci yuvarlak masa toplantısı şehirlerde “Uyuşturucu sorunu” ile ilgiliydi. Yuvarlak masa 
toplantısında ekonomik kriz döneminde Yunan Uyuşturucu ile Mücadele Örgütü (OKANA) 
tarafından uygulanmakta olan strateji ve programlar incelendi ve OKANA tarafından yapılan 
uygulamalar gençlere yönelik müdahaleler; hayat kurtarma programları; toplumsal 
bilinçlendirme faaliyetleri; tedavi almayan kullanıcılara yönelik müdahale çalışmaları ve 
OKANA tarafından hapishanelerde uygulanan tedavi programları paylaşılmıştır.  

Günün son oturumu “Antik Yunanistan’da Şehirde Sağlık” başlığı ile düzenlendi. Oturumda 
tıp tarihi, Uluslararası Hipokrat Kurumu Başkanı Profesör ve Cerrah Stephanos Geroulanos 
tarafından sunuldu. 

4. GÜN – 25 Ekim 2014 Cumartesi 

Ekonomik Krizlerin Sağlık Üzerine Etkisi; 

Dördüncü günün ilk oturumu “Sosyal, yenilikçi ve akıllı = mutlu şehirler” başlığı altında 

gerçekleştirildi. Oturumun ilk sunumu Alexander Graham Bell Dijital Sağlık Merkezi Başkanı 

Prof. Maged Kamel Boulos tarafından akıllı ve sağlıklı şehirler konusunda gerçekleştirildi. Prof. 

Boulos’a göre bilgi teknolojileri şehir sağlığının artırılmasına destek olabilmektedir fakat aynı 

zamanda insanların mahremiyeti konusunda soru işaretleri barındırmaktadır. Prof. Boulos 

ayrıca akıllı şehirlerin sağlıklı şehirler haline gelmelerinin daha kolay olduğunu belirtmiştir. 

Prof. Boulos’un ardından kürsüye çıkan gazeteci ve araştırmacı Christine McLaren kentsel 



tasarım ile insan yaşamının dönüştürülmesi ve mutlu şehirler hakkında bir sunum 

gerçekleştirdi. Gıda, barınma ve güvenlik gibi temel ihtiyaçların yanı sıra mutluluk için kişilerin 

kendi yaşamına hakim olabilmesi ve diğer vatandaşlar ve komşular ile etkileşimde olması 

gerekmektedir. McLaren’e göre mutlu şehirler sosyal şehirlerdir. 

Toplantının öğleden önceki ikinci oturumu Hellenic Sağlıklı Şehirler Ağı’nın “Şehir Sağlık 

Merkezleri” adlı sunumuyla başladı. Sunumda, Şehir Sağlık Merkezleri tarafından sağlık 

konusunda bilinçlendirme ve önleme çalışmaları ve belediyelere elektronik sağlık dosyaları 

elde etmeleri ve vatandaşlarla iletişim kurmaları için sunulan Portal Form My-Health (Sağlık 

Portalım) adlı etkileşimli bir platform hakkında bilgi verildi. 

On dördüncü yuvarlak masa toplantısı ise “Ekonomik krizin sağlık üzerindeki etkileriyle 
mücadele eden Yunan şehirlerinden örnekler: dayanıklılık ve yenilikçi çözümler” başlığı altında 
gerçekleştirildi. Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz yüksek seviyede işsizlik ve fakirlik 
yaratmıştır ve bununla ilişkili olarak da insanlar sağlık hizmetlerine erişim sorunları; sosyal 
dışlanma ve ruh sağlığı sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Oturumda şehirlerin sağlık ve sosyal 
hizmetler konusundaki ihtiyaçlara yönelik oluşturdukları yenilikçi çözümler incelendi.  

6. Faz Atina Deklarasyonu 

Konferansın kapanış oturumu UN Habitat Yöneticisi Graham Alabaster, Amaroussion Belediye 
Başkanı Giorgos Patoulis ve DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Agis D. Tsouros tarafından 
gerçekleştirildi.  

 

 

 



Kapanış oturumunda Atina deklarasyonunu okuyan DSÖ Danışmanı Franklin Apfel, Sağlıklı 
Şehirler Ağı’nın önümüzdeki 5 yılda özellikle sağlık alanında eşitliğin sağlanması noktasında 
önemli adımlar atmayı hedeflediğini belirtti. Sosyal ve çevreci yeniliklerin de önümüzdeki 5 
yıllık sürecin amaçları arasında yer aldığına dikkati çeken Apfel, “Eğitim, çevre, sağlık ve sosyal 
politikalar oluşturulurken, yerel boyutun öneminin kabul edilmesi gerekir. Ulusal ve 
uluslararası sağlık politikaları üretirken, sürdürülebilir kalkınma için de ilave kaynaklar 
kullanılmalıdır.  Kentler ve yöneticilerin bu politikaları hazırlarken, bu ağın tecrübelerini 
değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.  

Kent ve kent sağlığı stratejisinin 6. Faz’ın konusu olduğunu belirten Franklin Apfel, 6. Faz 
deklarasyonunu diplomatik ve yerel kısım olmak üzere ikiye ayırdıklarını; ilk kısmın şehirler 
diplomasisi ve şehirlerdeki değişimleri ele aldığını, ikinci kısmın ise sağlık diplomasisi 
konusunda sözler, politik taahhütler içerdiğini sağlıklı toplumların ancak sağlıklı şehirleri 
oluşturabileceğini, şehirlerin sağlığının yaşayanların refahı ve huzuru ile doğrudan ilgili 
olduğunu kaydetti. Apfel, bir önceki fazda başlatılan Sağlık 2020 hedefine ulaşılması 
konusundaki çalışmaların da 6. Faz’da artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.     

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 25. Yıl Konferansının son oturumda 5. Faz üyeliğini 
tamamlayan üyelere sertifikaları verildi. Sağlıklı Şehirler Ağı'nın önümüzdeki 5 yıllık 
politikalarına yön verecek 6. Faz Atina Deklarasyonu imzalandı. Ağa üye Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği adına deklarasyonu,  Başkan Vekili ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş imzaladı. 
Önümüzdeki yıl 6. Fazın ilk toplantısının Finlandiya’nın Kuopio kentinde gerçekleştirileceği 
duyurusu yapıldı ve son olarak Vorres Museum’da düzenlenen veda yemeğiyle konferans 
sonlandırıldı. 

 

 



SONUÇ:  
 
Sağlıklı Şehirler Projesi, 1987 yılından bu yana  5’er yıllık fazlar şeklinde farklı ana temalarda 

yürütülmüştür. 

Projenin 1. Fazı 1987-1992 yılları arasını kapsamıştır. Bu faza Avrupa’dan 35 şehir üye 

olmuştur. Değişim rolü üstlenecek üyelerin yeni yapılar yaratmak ve şehir içerisinde sağlık için 

çalışmanın yeni yollarını araştırmak hedeflenmiştir. 

Projenin 2. Fazı 1993-1997 yılları arasında gerçekleşmiştir. 39 üye şehir bu fazda kent sağlığını 

geliştirmek için çaba göstermiştir. Şehirler bu fazda halk sağlığı politikası ve kapsamlı şehir 

sağlığı planlamasını ön plana çıkaran bir modelle harekete geçmişlerdir. 

 
Projenin 3. Fazı 1998-2002 yılları arasında sürmüştür. Bu fazın ana temaları hakkaniyet, 
sürdürülebilir kalkınma, sosyal gelişme, entegre sağlık gelişimi planları, sistematik izleme ve 
geliştirme olarak belirlenmiştir. 50 şehir bu fazda yer almıştır.  
 
Projenin 4. Fazı 2003-2008 yıllarını kapsamıştır. Sağlıklı Şehirler hareketi bu fazda hızla 

yayılmıştır. Aralarında Türkiye’den 12 şehrin de bulunduğu Avrupa’dan 90 şehir bu fazda üye 

olmuşlardır.  

Projenin 5. Fazı 2009-2013 yıllarını kapsamıştır. Fazın genel teması “Tüm Politikalarda Sağlık 

ve Sağlık Alanında Eşitlik”tir. Destekleyici Çevreler, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Kentsel Tasarım, 

Planlama ve Çevre ana konularına odaklanmıştır. 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na katılan şehirler sağlık sorunlarının temelinde yatan sosyal 
belirleyicileri çözmek için yerel düzeyde uygulanacak stratejilere odaklanmışlardır. Dolayısıyla 
sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak ve toplumun genel olarak sağlığını arttırmak için 
dezavantajlar yaratan ve sosyal dışlanmaya sebep olan süreçleri ele alarak, daha adil bir 
toplumsal yapı oluşturmak için çalışmışlardır. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde Yerel 
Yönetimler sahip oldukları yetki ve görevler gereği kilit rol oynamaktadır. 


