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TOPLANTI RAPORU 

Toplantının adı

  

: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları 

Koordinatörleri Toplantısı  

Düzenleyen  : İtalya Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı 

Tarih :  24–26 Mart 2015 

Yer :  İtalya Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı Casa die Diritti binası, 

Milano/İtalya 

Katılımcılar :  İspanya Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı Koordinatörü, Birleşik Krallık 

Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı Koordinatörü, İsrail Sağlıklı Şehirler 

Ulusal Ağı Koordinatörü, Finlandiya Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı 

Koordinatörü, Letonya Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı Koordinatörü, 

İtalya Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı Koordinatörü, Almanya Sağlıklı 

Şehirler Ulusal Ağı Koordinatörü, Yunanistan Sağlıklı Şehirler 

Ulusal Ağı Koordinatörü, Baltık Bölgesi Sağlıklı Şehirler Ulusal 

Ağı Koordinatörü, İsveç Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı Koordinatörü, 

Çek Cumhuriyeti Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı Koordinatörü, 

Avusturya Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı Koordinatörü, Danimarka 

Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı Koordinatörü, Fransa Sağlıklı Şehirler 

Ulusal Ağı Koordinatörü, Türkiye Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı 

temsilcileri ve toplantıya telekonferans yöntemi ile katılan DSÖ 

Avrupa Bölge Ofisi Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Agis TSOUROS. 

 

15 ülkenin Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları temsil edilmiştir.  

Toplam katılımcı 19 kişi.  

 

Toplantının dili :  Toplantı İngilizce gerçekleşmiştir. 
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ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları Koordinatörlerinin yıllık 

toplantısı 24-26 Mart 2015 tarihlerinde İtalya Sağlıklı Kentler Ağı’nın ev sahipliğinde 

Milano’da gerçekleşmiştir. İtalya Sağlıklı Şehirler Ağı Casa die Diritti binasında yapılan 

toplantıya Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye 15 ülkenin koordinatörleri ve temsilcileri ile 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği adına Birlik Müdürü Murat AR, Ekonomist Yunus İhsan ŞAHİN, 

Çevre Mühendisi Muhammed Furkan YURTSEVEN, Bilgisayar Programcısı Mustafa SEVİM 

katılmıştır. Ağa üye ülkelerin koordinatörleri ve temsilcilerinin yanında DSÖ Avrupa Bölge 

Ofisi Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Agis TSOUROS telekonferans yöntemi ile toplantıya 

katılmış ve İtalya Sağlıklı Kentler ağından temsilciler toplantıda yer almıştır. 

 

PROGRAMA GENEL BAKIŞ 

Salı 24 Mart   Çarşamba 25 Mart  Perşembe 26 Mart  

 Bölüm 3:  9.30 - 11.00 Bölüm 7:  9.15 - 10.45 

 

 

Herkes için sağlığın geliştirilmesi 

ve sağlıkl alanında eşitsizliklerin 

azaltılması 

 

DSÖ Uzman Danışmanı Anna 

Ritsatakis tarafından “Alt ağlar 

sağlık eşitliğinin çıktıları” konulu 

sunum 

 

Ulusal Ağlar Faz 6 uygulamaları: 

Sağlık Eşitliği Politikaları üzerine 

öncelikler, strateji ve teşvikler   

 

 

Helen Wilding oturum 

başkanlığında, 

2 Ulusal Ağın Faz 6 stratejileri ve 

planları hakkında sunumu (genel 

destek, öncelik ve teşviklerin 

tanımlanması) 

Ulusal ağlar faz 6 uygulamaları: 

“Halk sağlığı öncelikleri” odaklı 

öncelikler, stratejiler ve teşvikler  

 3 Ulusal Ağın Faz 6 
strateji ve planlarının 
sunumu 

 Genel öncelik ve 
teşviklerin 
tanımlanması 

            

  

 

Milka Donchin’in oturum 

başkanlığında, 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinden 

Murat Ar’ın “Madde Bağımlılığı” 

konulu sunumu 
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 Ara: 11.00-11.30 Ara: 10.45 - 11.15 

Bölüm 4:  11.30 - 13.15 Bölüm 8: 11.15 - 12.30 

Karolina Mackiewicz’in oturum 

başkanlığında, 

DSÖ Uzman danışmanı ve Londra 

Üniversitesi asistanı Michele 

Acuto’nun konuşması: 

Liderliğin geliştirilmesi ve sağlık 

için katılımcı yönetimin 

iyileştirilmesi 

 

 

Kent Sağlık Diplomasisi: Sağlık ve 

Sürdürülebilir gelişme 

 Kent Sağlığı 
diplomasisinin 
tanımlanması  

 Kent Sağlığı 
diplomasisinin güçü  

 21. yy’da kent liderliği  

 Alıştırma  
 

 

 

 

Kuopio Konferansı 

 Ulusal Ağlar öncelikleri 
  

 

 

 

 

 

Johanna Reiman’ın oturum 

başkanlığında, 

Dasy Papathanasopoulou’nun son 

sözleri 

 

 

Öğle Yemeği: 13.15 - 14.15 

Bölüm 1: 13.00 - 15.00 Bölüm 5: 14.15 - 15.45 

 

Hoşgeldiniz Konuşması 

İtalyan Sağlıklı Şehirler Ağı Başkan Yardımcısı 

ve Milano Belediyesi Başkan Yardımcısı 

Pierfrancesco Majorino  

 

İtalyan Sağlıklı Şehirler Ağı Ulusal Koordinatörü 

Daniele Biagioni’nin konuşması  

  

Kerstin Månsson’ın oturum 
başkanlığında, 
 
DSÖ Uzman danışmanı ve Londra 

Üniversitesi asistanı Michele 

Acuto’nun konuşması: 

 

 Faz VI: Kent sağlığı 
diplomasisi 

 Giriş 

 Ulusal ve global kent 
sağlığı liderliği 

Opsiyonel Bölüm: 15.00 

 

Katıcılımcı delegelerin öğleden 

sonra İtalyan Sağlıklı Şehirler Ağı 

tarafından düzenlenen Milano’nun 

uluslararası ilişkiler ofisine bağlı 

seminere davet edilmesi  
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Toplantının amacı ve program taslağı  

Ulusal Ağlar Danışma Komitesinden Dasy 

Papathanasopoulou’nun konuşması 

Faz 5 Değerlendirmeleri 

 kilit konular & değerlendirme 
anketinden öne çıkanlar  

 değerlendirme sonuçları 

 değerlendirme kitapçığı 
 

Leah Lafond ve Joan Devlin’in sunumları  

 

Son Değerlendirme Kitapçığı üzerine 

görüşmeler  

 

Ulusal Ağlar Faz 6 uygulamaları: Öncelikler, 

stratejiler ve teşvikler   

Dasy Papathanasopoulou ve Joan Devlin’in 
oturum başkanlığında,    

 

 3 Ulusal Ağın Faz 6 strateji ve 
planlarının sunumu 

 Genel öncelikler ve teşvikler            

 Sağlık için yönetim, 
refah ve kent sağlığı 
diplomasisi  

 

  

Ara: 15.00 - 15.30 Ara: 15.45 - 16.00 

Bölüm 2: 15.30 - 17.00 Bölüm 6: 16.00 - 17.30 

Luca Carra’nın “Sağlık Ağları Çevreleri” konulu 

sunumu  

Kerstin Månsson’nun Sağlık Ağları Çevreleri: 

Şehirler için destekleyici araçlar ve Ulusal 

Ağlar konulu sunumu   

Daniele Biagioni’nin oturum başkanlığında, 

Sağlık Ağları Çevrelerinin programları ve 

altyapıları hakkında bilgiler, bölgeler ve Ulusal 

Ağlar arasında ki yakın temasın oluşturuğu 

fırsatların incelenmesi:  

 Genel kilit konuların neler olduğu, 

 Yakın ilişkiler kurmanın yararları 
neler olduğu, 

 Bunların nasıl başarılabileceği gibi 
sorulara yanıtların aranması   

 

17.00 - “Museo del 900” müzesi ziyareti  

Ulusal Ağlar Faz 6 Teslimi  

Zoe Heritage’in  

“Yerel politikacılara sağlıklı 

şehirler kavramının açıklanması ile 

ilgili methot ve araçlar” konulu 

sunumu 

 

 

20 dakikalık grup çalışması  

 

Ulusal ağlar tarafından geliştirilmiş 

mevcut araçlar hakkında 

görüşmeler    
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 Zoe Heritage’in oturum 

başkanlığında,  

Florence Egal’ın “Gıda Poliçe 

Paketi” konulu sunumu  

 

 

 

 

Akşam Yemeği: Bio Solaire Via Terraggio 20 - 

Milano    

Akşam Yemeği: Fresco e Cimmino - 

Via Foscolo 4 - Milano 

 

 

1. GÜN - 24 Mart 2015 Salı 

Toplantının birinci günü ilk oturumu ev sahibi İtalya Sağlıklı Şehirler Ağı başkan yardımcısı ve 

Milano belediyesi başkan yardımcısı Pierfrancesco Majorino’nun hoş geldiniz konuşması ile 

başlamıştır. Pierfrancesco Majorino kurumlara odaklanmak kadar insan odaklı planlamaya 

ihtiyaç duyulduğunu ve bunun başarılabilmesi içinde yerel yöneticilerle diyologların 

arttırılmasına bağlı olduğu görüşünü vurgulayıp, Ulusal Ağlar koordinatörleri toplantsının 

konu başlıklarını, Sağlık 2020 politikalarını, 6. Faz konularını genel olarak özetlemiştir.  

Açılış konuşmasının sona ermesine mütakip, İtalyan sağlıklı şehirler ağı ulusal koordinatörü 

Daniele Biagioni ile ulusal ağ başkanı ve danışma kurulu üyesi Dasy Papathanasopoulou 

toplantının amacı, program taslağı, geçmiş fazlara genel bakış, 6. Faz konuları, politik liderlik 

konuları, şehir diplomasisi gibi konulara değinmiştir. Sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlıkta 

eşitsizlik konuları, sağlık ve çevre konusunda yapılan faaliyetler, ulusal ağlar içerisinde sağlıklı 

kent tanımına yönelik çalışmalar, ulusal ağ koordinatörlerinin yaptığı çalışmalardan örnekler 

olarak paylaşılmıştır.  
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Ardından her ulusal ağ temsilcisi kendi ağlarında son bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri 

çalışmaları katılımcılarla paylaşmışlardır. 

Dasy Papathanasopoulou ve Joan Devlin’in oturum başkanlınlığında devam eden toplantıda, 

Leah Lafond tarafından hazırlanan ve Joan Devlin tarafından sunumu yapılan 5. Faz 

değerlendirmeleri ele alınmıştır. Sunumda 5. ve 6. Faz hakkında değerlendirme anketleri, 

ulusal ağlar genel değerlendirme anketleri, değerlendirme toplantıları, farklı şehirlerden 

alınmış anketler, kurumlar, akademik kurumlar, endüstriler, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ağı 

ile yerel ve ulusal yöneticiler arasında irtibatı kolaylaştıracak unsurlar, sağlıklı şehirlere 

rehberlik etmeye yönelik prensipler, kurumlar arası ortaklık, sağlık eşitliği, ulusal ağların 5. 

Faza yönelik çalışmaları gibi konulara değinilmiştir. Yasal zorluklar, yetersiz ulusal politikalar 

ve vatandaşların bilinçsizliği gibi sağlıklı şehirler kavramına engel teşkil edebilecek unsurlara 

ve faaliyetlerin geniş ölçüde yapılmasının ulusal ve uluslararası etkilerine dikkat çekilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca ağa üye koordinatörlerin ihtiyaçlarının belirlenmesine ve ulusal ağların 

katkılarına yönelik görüşler bildirilmiştir. 
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Ardından Dünya Sağlık Örgütü Uzman Danışmanı Anna Ritsatakis, değerlendirmedeki eşitliğin 

öneminden, 4. Faz ve 5. Faz arasındaki değişimlerden, anketle ilgili karşılaşılan genel 

sorunlardan, anketlerden alınan cevapların güvenilir olup olmadığından, anket çalışmalarının 

analiz edebilme ve dünya çapında rakamsal değerleri elde edebilme gibi faydalı yanlarından 

bahsederek konuyla ilgili eklemelerde bulunmuştur. 

Dünya Sağlık Örgütü Belfast sekreteryasından John Devlin ise, farklı şekilde analizlerin 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğuna, analizlerin en önemli amacının bilgi toplamak olduğuna, 

verilen cevaplar arasında karşılaştırmalar yaparak üye şehirler arasında gözlemleme 

yapabilme olanağına dikkat çekmiştir. 

Verilen aradan sonra Daniele Biagioni’nin oturum başkanlığında devam eden günün 2. 

oturumda Luca Carra “Sağlık Bölgeleri Ağı” konulu sunumunu paylaşmıştır. Luca Carra’nın 

sunumunda da belirttiği üzere, Sağlık Bölgeleri Ağı 1992 yılında kurulmuştur ve 20 yılı aşkın 

süredir bölgesel sağlık politikalarını geliştirmeyi desteklemektedir. Sağlık 2020 dökümanları 

bu ağ için genel bir platform oluşturmuştur. Sağlıklı bölgeler ağının; işbirliğini güçlendirme, 

sinerji oluşturma, bölgesel sağlık sistemlerinin anlaşılabilirliğini arttırma, uluslararası sağlık 

politikalarını üst düzeye çıkartma, diğer bölgelerle ortak çalışma, Avrupa Birliği düzeyinde fon 

elde etme, bölgesel boyutta veri elde etme ve dağıtma, ulusal ve yerel bölgeler arası köprü 

görevi üstlenme gibi prensipleri bulunmaktadır. Sağlıklı bölgeler ağı, Dünya Sağlık Örgütü ve 

Sağlıklı Bölgeler Ağı üyeleri ile ortaklaşa çalışmalar yürüten bir mekanizmadır ve bağımsız bir 

tüzel kişiliği yoktur. Sağlık 2020’de belirtildiği gibi sağlığı geliştirme ve sağlık alanındaki 

eşitsizlikleri azaltma, liderlik ve sağlık için katılımcı yönetimi arttırma gibi fonsiyonları 

bulunmaktadır ve 17 bölgede üyesi vardır. Luca Carra’nın sunumunun ardından Kerstin 

Mansson bölgesel ve ulusal ağların birlikte çalışmasının sağladığı fırsatlar ve Sağlık Bölgeleri 

Ağı, şehirler için destekleyici araçlar ve ulusal ağlar konuları üzerinde eklemelerde 

bulunmuştur. 
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2014 Yılında Sağlık Bölgeleri Ağı Yıllık Toplantısına Katılan Ülkeler 

 

 

2. GÜN - 25 Mart 2015 Çarşamba 

Toplantının 2. günü 3. oturumu Helen Wilding’in oturum başkanlığında, Dünya Sağlık Örgütü 

uzman danışmanı Anna Ritsatakis’in “Alt Grup Öz Kaynağı Faz 5” başlıklı sunumuyla 

başlamıştır. 

Sağlık eşitliği açısından 4. Faz’a kısaca değindikten sonra, ağların diğer ağlara ihtiyaç 

duyduğunu bundan dolayı bütünsel bir organizasyon yapısının olması gerektini, geçmişteki 

fazların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, şehirlerin birbirlerinin faaliyetlerinden haberdar 

olmasının gerekliğini belirtmiştir. Sağlık alanında ki eşitsizlikler konusunda ki farkındalığı 

arttırmak için zamandan nasıl tasarruf edilmesi gerektiği ve Sağlıklı Şehirler üyeleri için 

yapılan çalışmaların nasıl olması gerektiğinden bahsetmiştir. Bilgilendirme amaçlı hazırlanan 

slaytların yerel ihtiyaçlara uyum sağlaması, metinlerin kısa olması, çok sayıda grafik ve 

fotoğraf içermesi ve kolay tercüme edilebilir olmasının da önemini vurgulamıştır. 

Anna Ritsatakis’in sunumunda da belirttiği üzere, bütün ülkeler sağlıkta eşitsizliklere yönelik 

eğitim, istihdam ve çalışma koşulları, sosyal korumalar, sürdürülebilirlik ve iletişim, önleme 
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ve tedavi, cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması, Avrupa ve Global sağlık politikalarının 

biçimlendirilmesi gibi belli stratejileri göz önünde bulundurmalıdır.  

 

Anna Ritsatakis’in sunumunun ardından Helen Wilding’in oturum başkanlığında İsrailden 

Milka Donchin 5. Faz uygulama, strateji, plan, öncelik ve teşviklerini açıklamıştır. Milka 

Donchin 2014 yılında ulusal ağlar üye şehirlerinde, Dünya Sağlık Örgütü 2020 stratejilerini 

hayata geçirdiklerini, bu doğrultuda sağlıktaki eşitsizliklere, sağlık için yönetimin katılımına ve 

toplum esnekliğine odaklandıklarını belirtmiştir. Konuyla ilgili devam eden ve planlanan 

çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Milka Donchin Dünya Sağlık Örgütü 2020 stratejilerinin 

uygulanmasının 2015 yılında da devam edeceğini eklemiştir. Ulusal ağların; farkındalığı 

arttırma, bilgilendirme sağlama, üyeler arasında tecrübelerin paylaşıldığı bir platform olma, 

yerel yönetimlere olanaklar sağlama, stratejik görev gruplarını harekete geçirme gibi önemli 

rollerinin olduğunu belirtmiştir.  

Daha sonra Letonya Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı koordinatörü Solvita Klavina Letonya’da 

toplum sağlığı faaliyetlerine model oluşturucak Sağlık Bakanlığına bağlı bir organizasyonun 

fonksiyonlarından bahsetmiştir. 2014-2020 yılları toplum sağlığı strateji ve dökümanları, 
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öncelikli bölgeler, Letonya nüfusu sağlık gelişimi, yaşam süresini uzatmaya yönelik çalışmalar 

ve cinsiyetler arası ayrımcılığı azaltmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Letonya 

ulusal sağlıklı şehirler ağına üye 36 belediyenin olduğunu belirtmiştir. Yıl içinde düzenlenen 

seminer, eğitim, yıllık toplantılar ve 2015 yılı için planlanan çalışmalar hakkında bilgi 

vermiştir. 

Ardından, İsveç Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı koordinatörü sağlıkta eşitliğe yönelik politik 

katılımları arttırmaya odaklanmış çalışmaları, yerel yönetimler ve şehirleri kapsayan 

sürdürülebilir esneklik ve sorumluluk kavramlarını, 5. Faz değerlendirmelerini, bu konuda 

yapılan ve planlanan çalışmaları anlatmıştır. 

Kısa bir aradan sonra toplantının 4. ve 5. oturumu Dünya Sağlık Örgütü uzman danışmanı ve 

Londra Üniversitesi asistanı Michele Acuto’nun “Kent Diplomasisinin Gücü” başlıklı 

sunumuyla devam etmiştir.  

 

Michele Acuto sunumunda kent liderliği ile ilgili bazı istatislikler, şehir sağlık diplomasisi ile 

ilgili veriler, kent liderliğinde girişim, farklı konularda şehir ağlarının rolleri, kent liderliği 
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girişimciliğine yönelik çeşitli projeler, habitat 3, sürdürülebilir gelişim hedefleri, kent 

liderliğinin rolleri, kent diplomosisinin kapasitesi ve potansiyeli, farklı şehir ağlarından 

örnekler, şehir ağlarına üye ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlardan örnekler, kurumsal 

kapasitenin nasıl oluşturulması gerektiği, şehir ağlarında özel sektörün rolleri, gerekli 

kapasite ve kaynaklar, politik sermayelerin nasıl bir arada tutulabileceği, global düzeyde 

kurulan ağların genelde hangi amaçlar için kurulduğu, kurulan ağlar içerisindeki diplomatik 

oluşumlar, şehir ağlarının genel toplantıları, temel diplomatik müzakereler ve diplomatik 

eğitimler, ağlar arasındaki iletişim, farklı ağların faaliyetlerinin birbiri ile nasıl ilişkilendirilmesi 

gerektiği gibi şehir sağlık diplomasisi ve kent liderliğini ilgilendiren konularda açıklamalarda 

bulunmuştur.  

Kısa bir aranın ardından devam eden toplantının 6. oturumu, Fransa Sağlıklı Şehirler Ulusal 

Ağı koordinatörü Zoe Heritage’nin “Sağlığın Belirleyicileri Hakkında Politikacıları 

Bilgilendirme” başlıklı sunumuyla devam etmiştir.  

 

Zoe Heritage sunumunda Fransa Sağlıklı Şehirler ağını ve ağa üye şehirleri belirttikten sonra 

20 dakikalık grup çalışması yapılmıştır. Grup çalışmasında her ülkenin sağlıklı şehirler ulusal 
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ağı koordinatörleri, sağlığın belirleyicileri hakkında politikacıları bilgilendirmede kullanılan 

döküman ve araçların analizlerini yapıp, diğer ülkelerin sağlıklı şehirler ulusal ağı 

koordinatörleri ile paylaşmıştır.   

Grup çalışmasında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak bu konuda ki çalışmalarımızı diğer 

ülkelerin sağlıklı şehirler ulusal ağı koordinatörleriyle paylaştık.  

Bu konuda paylaştığımız çalışmalar: 

- Sağlık 2020 politikalarını Türkçeye çevirip üyelerimize dağıttık, 

- Sağlıklı Kentler Birliğinin konferanslarını kitabı haline getirdik, 

- 3 ayda bir farklı konuların ele alındığını “Kentli” dergisinin basımını gerçekleştirdik, 

- Sağlıkla ilgili her türlü proje ve haberleri web sitemizde yayınladık, 

- 13 farklı uzmanlık alanlarından oluşan danışma kurulu üyelerimiz ile danışma kurulu 

toplantıları gerçekleştirdik, 

- “Türkiye Kent Sağlık Göstergeleri” kitabını hazırlayarak 78 göstergeyi iller bazında 

değerlendirdik ve haritalandırdık, 

- Her yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafındanda kullanılan “Yıllık Değerlendirme Raporlarını” 

hazırlayarak üyelerimizin ihtiyaç ve genel durumlarını analiz ettik, 

- “Çevreci Tesis Ödülleri” organizasyonunun planlanmasını paylaştık, 

- “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasını” düzenledik. 

Yapılan grup çalışmasının ardından Zoe Heritage, sağlığın geliştiricileri hakkında 

politikacıları bilgilendirmeye yönelik hazırlanan kısa filmler, powerpoint sunumları, 

bruşür ve bilgilendirme kitapçıklarından bahsederek sunumunu sonlandırmıştır. 

Zoe Heritage’in sununumun ardından Milano Belediyesi konuklarından Florence Egal, 

“Milano Gıda Politikası Paketi” başlıklı sunumu hakkında bilgiler vermiştir.  

Florence Egal sunumunda gıda güvenliği, ulusalararası biolojik çeşitlilik, geleceğe yönelik 

global gıda anlaşmaları, gıda ve sağlık, sürdürülebilir gıda sistemleri, sürdürülebilir diyet, 

gıda yoksulluğunu azaltma, gıda desteği, kentsel tarım, yiyecek israfı, sağlıklı gıda seçimi, 

kentsel gıda politika paketi, teknik meteryallerin geliştirilmesi gibi gıda politikası paketini 

kapsayan konularda bilgiler verdikten sonra toplantının ikinci günü sona ermiştir.   
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3. GÜN - 26 Mart 2015 Perşembe 

Toplantının 7. oturumu Milka Donchin’in oturum başkanlığında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 

Müdürü ve Türkiye Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı koordinatörü Murat Ar’ın “6. Faz Stratejileri” 

başlıklı sunumuyla başlamıştır. Murat Ar’ın sunumunda belirttiği üzere, Türkiye Sağlıklı 

Kentler Birliği faaliyetlerini stratejik planı temel alarak yapmakta ve fazlarda belirtilen 

alanlara odaklanmaktadır. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği strateji planı 2005 yılında 

hazırlanmış ve 2020 yılına kadar devam etmektedir. Hazırlanan bu stratejik planın hedefleri 

Sağlık 2020 politikalarına benzerlik göstermektedir.  

Stratejik planın ana hedefleri: 

- Altyapı, çevre planlaması, ulaşım ve sağlık alanlarında projeler geliştirerek sağlıklı şehirler 

oluşturmaktır. Ayrıca üyelerinin sosyal, ekonomik, fiziksel, kültürel ve eğitim şartlarını 2020 

yılına kadar geliştirmeyi hedeflemektedir. 

- Türkiyede sağlıklı şehirler hareketine iyi bir örnek oluşturmak ve Dünya Sağlık Örgütü 

Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Sağlıklı Şehirler Projeleri konusunda üyelerine bilgiler sunmak. 
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6. Fazın odaklandığı alanlar: 

- Sağlıkta Eşitlik: Bütün üye şehirler içerisindeki farklı sosyoekonomik gruplar arasındaki 

eşitsizlikleri azaltmak. 

- Hayata Sağlıklı Bir Başlangıç: Henüz okul çağına erişmemiş çocukların hayata sağlıklı bir 

başlangıç yapabilmesi için sağlıklı çevreler oluşturmak. 

- Yaşlı Bireylerin Sağlığı: Yaşlı bireylere sağlık alanında ki en yüksek potanisel olanakları 

sağlamak ve toplum içerisinde aktif kalabilmelerine imkân tanımak.  

- Akıl Sağlığı: Akıl sağlığına ilişkin gerekli destekleri ulaşılabilir düzeyde sağlamak ve refahı 

arttırmak. 

- Sağlıklı Yaşam Şekli: Sağlıklı bir yaşam için insanları desteklemek. 

- Alkol, Uyuşturucu ve Tütün: Alkol, uyuşturucu ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmak. 
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Sunumun devamında Murat Ar Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeleri, Türkiye Genelinde Kent 

Sağlık Göstergeleri kitabı, danışma kurulu üyeleri, yıl içerisinde düzenlenen toplantı ve 

seminerler hakkında kısa bilgiler verdikten sonra 6. Faz Stratejileri ile ilgili sunumunu 

sonlandırmıştır. 

6. Faz Stratejileri ile ilgili sunumun ardından Murat Ar “Madde Bağımlılı İle Mücadele” başlıklı 

sunumu hakkında konuşmuştur. Sunumunda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile ilgili kısa 

bilgiler verdikten sonra madde bağımlığına ilişkin verileri, madde bağımlığını önlemeye 

yönelik uygulamaları ve hedefleri paylaşmıştır.  

Madde bağımlığına ilişkin veriler içeren 2009-2013 Uyuşturucu Kullanım Raporu ve 2014-

2015 Faaliyet Planında; 

- Yasadışı uyuşturucu kullanım oranı, 

- Kriminal suçluların eğitim durumu, 

- 17-18 yaşları arasında yapılan anket sonuçları, 

- Uyuşturucu kullanımı: % 2,1 

- En erken başlama yaşı: 10 – 16 

- Sentetik maddeler, 

gibi genel veriler yer almaktadır.  

Sunumun devamında Murat Ar 2014 yılında Ankara’da gerçekleştirilen 1. Uyuşturucuyla 

Mücadele Şurası hakkında kısa bilgiler vermiştir.  

Sunumda ayrıca uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar sınıflandırılmıştır:  

- Koruma 

- Önleme 

- Tedavi 

- Rehabilitasyon 

Ayrıca, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin her üç ayda bir yayınladı “Kentli” dergisinin Madde 

Bağımlılığı İle Mücadele başlıklı Ekim-Kasım-Aralık 2014 sayısı, Madde Bağımlılığı ile 

Mücadele kapsamında hazırlanan kamu spotları, billboard tasarımları, katılınılan konferans 

ve eğitimler hakkında bilgiler paylaşılmıştır. 

 



16 
 

 

Murat Ar’ın sunumundan sonra İspanya Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı koordinatörü Eva Martin 

sağlık 2020 hedefleri, 2014-2015 yılı ulusal sağlık sistemi için stratejiler, kronik hastalıkların 

azaltılması, yaşam süresinin uzatılması, sağlık merkezleri, pozitif anne-babalık, yerel düzeyde 

stratejilerin uygulanması, İspanya sağlıklı şehirler ağı, yerel yönetimin stratejilere katılımı, 

yerel kaynakların planlanması, sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlık politikaları, yönetimin 

sağlığa katılımı, sağlıkta yerel yönetimin rolünü tanımlayan yeni stratejiler gibi konularda 

bilgiler paylaşmıştır. 

Daha sonra İtalya Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı koordinatörü Daniele Biagioni 1995 de başlayan 

İtalyan sağlıklı şehirler ağı projesi ve üyeleri, İtalya sağlıklı şehirler ulusal ofisi, DSÖ 

organizasyonları, düzenlenen yıllık toplantılar, sağlıklı şehirler ödülleri, sağlık 2020 

stratejilerine yönelik çalışmalar, 6. Faz dökümanları, sağlık bakanlığı ile birlikte düzenlenmesi 

planlanan çalışmalar ve şehir esnekliği hakkında genel bilgiler vermiştir. 

Verilen kısa aradan sonra devam eden toplantının 8. oturumunda Daniele Biagioni’nin 

ardından Finlandiya Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı koordinatörü Johanna Reiman sağlık 2020 

stratejileri, sosyal refah, yerel yönetimlere dair yeni reformlar, ulusal sağlık kuruluşları, 

sağlıkta eşitlikle ilgili konularda konuşma yapmıştır.  

Son olarak Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Agis Tsouros 

toplantıya telekonferans yöntemiyle katılım sağlamıştır. Agis ilk olarak sağlığın 

geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenen Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağının güçlendirilmesi, 

ulusal plan ve bölgesel kurumlarla ilgili konulara değinmiştir. Agis sektörler arası yönetimin 

sağlıklı şehirlere farkedilebilirlik kazandırmasına dikkat çekmiştir. Daha iyi kaynak sağlaması 

açısından ulusal ağlarda kullanılan websayfalarının geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. 

Web tabanlı kaynaklarla sağlıklı şehirlere rehberlik edecek yeni gelişmelerden söz edilmiştir. 

Alt ağ gruplarının farklı konular üzerinde de çalışmalarda bulunmasını ve yeni taslaklar 

geliştirmesini önermiştir. Agis, politik boyutta sağlıklı şehirler anlayışını geliştirmenin önemini 

ve Dünya Sağlık Örgütünün 2015 yılından sonra fiziksel aktiviteler için Avrupa stratejilerini 

başlatılacağını belirtmiştir. Ayrıca Kuopio şehir sağlık diplomasisi ve diğer sektörler için 

faydalı dökümanların oluşturulması konusu üzerinde durmuştur. Sağlık için neler yapılabilir 

sorusuna cevap aranmış, sosyal boyutta yaşam şartları, cinsiyetler arası eşitlik konularına 



17 
 

değinilmiştir. 2015 yılı dünya kadın sağlığı, sürdürülebilir gelişim, şehir sağlık diplomasisi, 

global düzeydeki faaliyetlere şehirlerin katılımı, kent esnekliğine yönelik eğitimler, işsizlik ve 

yetersiz istihdam, sağlıklı şehirler işbirliği platformu hakkındaki konulara değinildikten sonra 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları Koordinatörleri toplantısı 

sona ermiştir.  

 


