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 :    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, Kadıköy Belediyesi, 

Yalova Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Denizli 

Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Çankaya 

Belediyesinden temsilciler katıldı. 



Konferansın 

Dili  

  

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

konferansta İngilizce - Türkçe simultane tercüme hizmeti sağlanmıştır.  

ÖZET 

24 - 26.06.2015 tarihleri arasında Finlandiya’nın Kuopio kentinde düzenlenen Avrupa Sağlıklı 

Kentler Ağının yıllık konferansında “Sağlıklı Kentler İçin Politik Seçenekler” başlıklı toplantı 

aşağıdaki başlıklar altında ve farklı oturum salonlarında yapılmış ve uzman görüşleri oturuma 

katılanlar tarafından yorumlanmış ve görüşülmüştür. Toplantıya 33 ülke 59 şehirden 271 kişi 

katılım sağlamıştır.             

Bu Oturumlar: 

1. Açılış Konuşmaları ve Uzman Görüş ve Yorumları 

2. Yuvarlak Masa Konuşmaları 

3. Durum Çalışmaları ve Değerlendirmeleri 

4. Eğitim Oturumları 

5.  İş Oturumları  

6.  Değişik Ülkeler ve Uzman Yorumları 

7.  Ayrımlı Görüşme Toplantıları  

8.  Politik Oturumlar  

9.  Politikacılar Oturumu 

10.  Koordinatörler Oturumu 

11.  Sonuç ve Kararlar  

12.  Kuopio Kenti Çevre Seyahatleri başlıkları altında gerçekleştirilmiştir.  

Genel anlamda panel konuşmacıları,  küresel sağlık sorunları ve yerel etkileri, kentsel sağlık 

ve sektörler arası etkileşimler, gelişimler üzerine sağlıklı kentler de bütünleyici aktörler, 

mutlu kentler, yaşlı dostu kentler, yerel yönetimlerde halk sağlığı integrasyonları, sağlıklı 

bir kentin yapısı, sağlıklı bir kentin kentsel yapı taşları, kentsel halk sağlığında yenilikler 

fırsatı, belediye eğitimlerinde toplumsal ortaklıklar, alkolle ilgili zararların azaltılmasında 

ve önlenmesinde yerel halkın yaklaşımları, çalışma alanlarında refah bağlamında 

odaklanmış iş yaklaşımları,  yaşamda iyi bir başlangıcın temin edilmesi, sağlıklı kentlerde 

ağız sağlığı izlencelerinde sağlıklı gülümsemeler, sağlıklı kent çevreleri, kent planlama ve 

halk sağlığı,  aktif ve kaliteli yaşlanma, sürdürülebilir turizm, sağlık ve sağlıklı toplumsal 

sürdürebilirlik, yurttaşların ikametleri arasında ağlar, kentsel dizaynlarda mutluluk ilkeleri, 

mutlu kentler eylem alt ağları, yerel seviyelerde yönlendiren sağlık ve süreklilikteki araçlar, 

sağlıklı yaşlanma, halk sağlığı ve politikalarında birleştirilmiş güçler, belediyeler için ulusal 

destekler, tümcel politikalarda sağlığın yönetilmesi ve geliştirilmesi, sağlık ve yoksulluk,  

yerel karar üretimi, hükümet dışı örgütlerin etkileri, yarının başkanları, tüm politikalarda 

sektörler arası yönetim, dumansız çevre, bilinmeyen ve kullanılmayan güçler, barınma ve 



refah, tümcel politikalarda sağlık için eğitim, kentlerde stratejik taşıma planlanması, sağlıklı 

kentlerin kentsel yapıları, herkes için sağlıklı gıda, aktif çocuklar için sağlık hareketi, okul 

dışı eylemle eğitim, davranış değişimi, sağlıklı halk politikaları yaratılmasında politik 

liderlere destek, ulusal ağlar ve yararları, sağlıklı kentlerde politik tercihler, sağlıklı 

kentlerin yaratılmasındaki adımlar,  sağlıklı kentsel çevre oluşturulması,   yaşlı dostu 

politikalar, aktif yaşlanma, kadın sağlığı, sürdürülebilir ve daha eşit gelecekler, toplumsal 

izolasyonlar, toplumsal katılımcılık, sanat ve kültür bağlamında sağlık ve refah, toplumsal 

olaylar ve sağlık, gıdalarda odaklaşma, yaşlı halk ve beslenme, yetişkinler için sağlık 

hareketleri, yurttaşlar için kent yürüyüşleri vb. konular üzerine yoğunlaştırmışlar ve kimi 

konuşmacılar da kendi ülkelerindeki çalışma ve uyarlamaları konferans gündemine 

taşımışlardır. 

 

TOPLANTININ YAPILDIĞI YER: KUOPIO MUSIC CENTRE 

 

 

1. GÜN - 24 Haziran 2015 Çarşamba 

Toplantının ilk günü resmi açılışı Kuopio Belediye Başkanı Petteri Paronen’in ve Kuopio 

Belediye Meclis Başkanı Markku Rossi’nin hoş geldiniz konuşması ile başladı. Kuopio Belediye 

Başkanı Petteri Paronen,  Dünya Sağlık Örgütünün bu yıl ki konferansının Kuopio’da 



gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, Kuopio ile ilgili genel bilgiler 

verip, Kuopio’nun doğal yanlarına değindi. Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının yaptığı çalışmalara 

yönelik genel değerlendirmeler yaptı. Yerel yönetimler olarak Kuopio Belediyesinin sağlık 

alanında yaptığı çalışmalardan bahsetti. Kuopio politikasının genel değerlendirmesini 

yaptıktan sonra politik seçeneklerin sağlıklı şehirler oluşturulması üzerindeki etkileri hakkında 

fikirlerini sundu. 

 

Ardından, Finlandiya Aile ve Sosyal Hizmetler Sağlık Bakanı Juha Rehula söz aldı. Juha Rehula 

yerel yönetimlerin sağlığın geliştirilmesinde nasıl bir rol aldığı, sağlığı etkileyen faktörler, genel 

olarak sağlık alanında on yıllık hedefler, gruplar arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, 

fiziki aktivitenin arttırılması, fiziki aktivitenin arttırılması için gerekli yapıların oluşturulması, 

fiziki aktivite ulusal stratejisi, fiziki aktivitenin okul hayatında ki yeri, sağlık hizmetlerinin 

geliştirilmesine yönelik hedefler, ailelere dönük hizmetler, çocuk ve yaşlılara dönük sağlık 

hizmetleri, yaşlı bakım faaliyetleri, sosyal refah ve reform çalışmaları ve geleceğe yönelik diğer 

sağlık hedefleri gibi konular hakkında konuşmalarda bulundu.   

Juha Rehula’nın ardından DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Agis D. Tsouros söz aldı. Agis D. 

Tsouros Finlandiya hakkında genel bilgiler verdikten sonra yeni fikir ve politikalarının 

geliştirilmesi gerekliliğinin önemine değindi. Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı çalışmalarının 

geçmişten bugüne kadar ki çalışmalarını kısaca özetledikten sonra bu çalışmaların sağlığa 

global bir boyut kazandırdığını ifade etti. Agis, yerel yöneticilerin sağlık açısından önemi, 

herkese eşit erişim hakkı, bin yıllık kalkınma hedefleri, yoksulluk, açlık, ekonomik kalkınma, 

temiz su, bölgesel eko sistem, adalet, sektörler arası halk sağlığının önemi, yerel yönetimlerin 



sağlık alanında harekete geçirilmesi, özel sektördeki kuvvetlerin faaliyete geçirilmesinin sağlık 

açısından önemi, iklim değişiklikleri, doğal afetlerle mücadele, sağlık hedeflerinin ileriye 

taşınmasıyla ilgili projeler, sağlıklı şehirler için politik seçenekler, politik güçlerin harekete 

geçirilmesinin sağlık açısından artıları gibi birçok konu hakkında konuşmalar yaptı. 

 

Agis D. Tsouros’un ardından Dünya Sağlık Örgütü uzman danışmanı ve Londra Üniversitesi 

asistanı Michele Acuto “Kent Sağlık Diplomasisi ve Sektörler Arası Hareket” başlıklı sunumuyla 

ilgili söz aldı.  

Michele Acuto sunumunda sektörler arası hareket, kapasitelerin arttırılması, kent diplomasisi, 

markalaşma, yönetim teorisi, kent diplomasisinin yaptığı çalışmalar, kent liderliği ile ilgili bazı 

istatistikler, şehir sağlık diplomasisi ile ilgili veriler, kent liderliğinde girişim, farklı konularda 

şehir ağlarının rolleri, kent liderliği girişimciliğine yönelik çeşitli projeler, sürdürülebilir gelişim 

hedefleri, kent liderliğinin rolleri, kent diplomasisinin 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 

bulundu. 



 

Daha sonra, Fransa Sağlıklı Şehirler Ağı ve belediye başkan yardımcısı Charlotte Marchandise-

Franquet, “ulusal ağların sektörler arası hareketlere yerel seviyede ki bakış açısı” başlıklı 

konuşmasında, sağlıkta eşitlik, sağlıklı bir politika, veri toplama sistemleri, etkili bir veri 

toplama sisteminin nasıl olması gerektiği, sağlıkta yapıcı davranmanın önemi, sağlık 

konusunda bütün sektörlerin sorumluluk duymasının gerekliliği, hava kalitesi ölçme projesi, 

sağlık alanında projeler, üretilen projelerin halk tarafından bizzat hayata geçirilmesine olanak 

tanınması gibi konulara değindi.  

Ardından, Melbourne/Avustralya La Trobe Üniversitesinden Evelyne de Leeuw söz aldı. 

Evelyne de Leeuw, konuşmasında uluslararası boyutta sağlığı yükseltmeye yönelik destekler, 

sağlıklı kentler desteklerinin değerlendirilmesi, şehirler ile ilgili birçok verilere ulaşma imkanı 

sağlayacak veri sistemi, veri sisteminin şehirlerarası analiz yapılabilme imkanı gibi konulara 

değindi. 

Verilen aranın ardından konferans Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar’ın oturum 

başkanlığında, Kanada’dan Christine McLaren “Mutlu Şehirler” başlıklı sunumuyla devam etti. 

Christine McLaren sunumunda, genel olarak yoksulluk, sivil savaş, kaos, işsizlik, eşitsizlik, trafik, 

nüfus gibi kenti etkileyen faktörler, mutlu bir şehir için gerekli unsurlar, bir kentin 

yaşanabilirliğini arttıracak yapılar, kentlerde ulaşım sorunları, kent yaşamının insan 

mutluluğunu ve psikolojisini nasıl etkilediği, sosyal yaşam için şehirlerin nasıl dizayn edilmesi 

gerektiği, hayata sağlıklı bir başlangıç, şiddet ve kazalardan kaynaklanan yaralanmaları 

azaltma, hastalıkları azaltma, mental sağlığı geliştirme, gençler ve yaşlılar için sağlık 



standartlarını yükseltme, kentlerde park sorunu gibi konulara değindikten sonra aslında 

herkesin aynı yolda yürüdüğü mesajını verdi. 

Daha sonra DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Agis D. Tsouros’un oturum başkanlığında, 

Melbourne/Avustralya La Trobe Üniversitesinden Evelyne de Leeuw, Doğu Finlandiya 

Üniversitesinden Ilkka Vohlonen, Londra Üniversitesinden Michele Acuto ve DSÖ Sağlık 

Geliştirme Merkezinden Isobel Ludford’un katılımlarıyla stratejik panele yönelik bir tartışma 

oturumu düzenlendi. Oturumda, sektörler arası hareket, diğer sektörlere ulaşma, sağlıklı bir 

kentin kent dokusu, yerel yönetimlere halk sağlığının entegre edilmesi, İrlanda hükümetinin 

Sağlık 2020 üzerinde ki sorumlulukları gibi konular üzerine tartışmalar yapıldı ve kentimizin 

yaşlı dostu olup olmadığını nasıl anlarız, kent sağlığını ve sektörler arası hareketi geliştirmek 

için öncelikleri nasıl tanımlarız gibi sorulara yanıt arandı. 

Öğleden sonra konferans paralel oturumlar halinde farklı salonlarda devam etti. Konser 

salonunda devam eden oturumda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar’ın oturum 

başkanlığında Liverpool/İngiltere’den Martin Smith “İş yerindeki refaha doğru: iş odaklı 

yaklaşım” başlıklı sunumunu paylaştı. Martin Smith sunumunda, İngiltere de ki yoksulluk ve 

yoksuların sağlık durumu, Liverpool ortalama yaşam süresi, çalışan nüfus oranı, Liverpool iş 

istihdamı oranları, işsizliğin sağlık üzerindeki etkisi, iş temelli sağlık ve refah, istihdamın 

arttırılmasının desteklenmesi gibi konularda istatistikler ve bilgiler paylaştı.  

Martin Smith’in sunumundan sonra söz alan Galway/İrlanda’dan Fiona Donovan, “Alkolle 

ilişkili zararları önleme ve azaltmaya yönelik birlik” başlıklı sunumunu paylaştı. Fiona Donovan 

sunumunda sağlıklı bir yaşam için toplumda alkol tüketimini azaltma, İrlanda’da alkol 

tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar, alkole ilişkin reklamların ve pazarlamaların 

düzenlenmesi, İrlanda da alkol tüketim oranlarını belirlemeye yönelik anket, minimum alkol 

kullanma yaşı, alkolden kaynaklanan yaralanma, trafik kazası, kanser, şiddet gibi diğer zararlar, 

okullarda alkole yönelik eğitim, alkol üzerindeki uyarı etiketleri, alkol ürünleri üzerinden alınan 

vergiler, alkollüyken araç kullanan sürücülere karşı uygulanan cezalar, alkole yönelik kanunlar, 

alkol tüketiminin azaltılmasına ilişkin anketler gibi alkolle bağlantılı birçok konuda 

paylaşımlarda bulundu.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konser salonunda oturum daha sonra eğitim çalıştayına yönelik grup çalışmasıyla devam etti.  

 

DSÖ genel merkezinden Nicole Valentine, Fransa Sağlıklı Kentler Ağından Charlotte 

Marchandise-Franquet ve oturuma önceden kayıt yapmış diğer katılımcılarla birlikte yapılan 

grup çalışmasında, son zamanlarda DSÖ’de bütün sağlık politikalarında uygulanmaya başlanan 

çalışmalara yönelik hazırlıklar üzerine tartışmalar yapıldı. 

Ayrıca konferansın 1. Gününde farklı oturum ve salonlarda Türkiye’den Eskişehir/Tepebaşı 

Belediyesinden Uğur Erden “Hayata Güzel Bir Başlangıç” başlıklı sunumunu katılımcılarla 

paylaştı. Uğur Erden sunumunda 21. Yüzyıl yerel yönetimler için kilit konular başlığı altında: 

- Ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik 

- Adil ve eşit hizmet dağılımı 

- İşbirliği ve dayanışma 

- Teknoloji ve inovasyon uygulamaları  

konularına değindi. Sunumda ayrıca Tepebaşı belediyesinin sağlıklı toplum için politikaları, 

genç nüfusun sağlıklı gelişiminin hedeflenmesi, yeni doğan çocuklara ve yeni çocuk sahibi 

ailelere yönelik sosyal hizmetler, okul öncesi ve okul çağı eğitimleri, özellikle çocukları kötü 

alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan uzak tutmak amacı ile kurulmuş çocuk orkestrası, Sukurusu 



uygulama merkezi, çocuk istismarını önlemeye yönelik projeler, aktif yaşam kalitesini arttıran 

spor aktiviteleri ve spor merkezleri, engelli çocuk ve gençlere yönelik projeler, hayat boyu 

sağlık politikaları gibi konular yer aldı.   

Başka bir salonda gerçekleşen yine farklı bir oturumda Türkiye’den Denizli Büyükşehir 

Belediyesinden Berna Yılmaz “Sağlıklı Yaşlanma” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. 

Berna Yılmaz sunumunda sağlıklı yaşlanma ile ilgili eylem planı stratejilerini ve Denizli 

Büyükşehir Belediyesinin temel değerlerini şu şekilde belirtti: 

Sağlıklı Yaşlanma İle İlgili Eylem Planı Stratejileri 

- Hayat boyu sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı yaşlanma 

- Sağlığa yönelik risklere karşın toplumun korunması 

- Yaşlılar için sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği arttırma 

- Gözlemleme ve değerlendirmelerin güçlendirilmesi 

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Temel Değerleri 

- İnsanlığa ve çevreye karşı hassas olmak 

- Kültürel ve sosyal değerleri korumak 

- Eğitim, kültür, sanat ve sporu desteklemek 

- Sağlıklı, yaşanabilir, huzurlu şehirler sağlamak 

- Denizli’yi modern bir şehir haline dönüştürmek 

Berna Yılmaz sunumunda ayrıca Denizli’ye ait bazı istatiksel verileri, sağlıklı yaşlanma için 

planlanan çalışmaları, hastalıkların azaltılması ve engellilik riskleri, sağlığa yönelik düzenlenen 

seminerler, yeşil alanlara erişimin kolaylaştırılması, sosyal destek gibi birçok konuda 

paylaşımlarda bulundu.     

2. GÜN - 25 Haziran 2015 Perşembe 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Agis D. Tsouros’un oturum başkanlığında ve DSÖ danışmanı 

Franklin Apfel’in moderatörlüğünde “yerel yönetimlerin sağlığın geliştirilmesinde ki rolü” 

temalı stratejik panel başladı. Oturumda ayrıca bütün sağlık politikaları için sektörler arası 

yönetim ve yerel seviyede Finlandiya’nın deneyimleri de ele alındı. 

İlk olarak Finlandiya Sosyal Hizmetler ve Sağlık Bakanlığı Müdürü, Taru Koivisto “Belediyeler 

İçin Ulusal Destek” başlıklı sunumuyla söz aldı.  

Taru Koivisto sunumunda Finlandiya da 317 adet belediyenin faaliyet gösterdiğini belirttikten 

sonra yerel yetkililerin vatandaşlar için eğitim, sosyal ve sağlık hizmetleri, barınma, ulaşım, 

şehir planlaması ve atık yönetimi gibi temel hizmetleri sağlamanın sorumluluğuna değindi. 

Sosyal refah ve sağlık hizmetleri reformlarının arttırılmasının önemini vurguladı. Taru Koivisto 

ayrıca politikaların sağlık ve sağlık belirleyicileri üzerindeki rolü; uluslararası, ulusal bölgesel ve 



yerel seviyede uygulanabilir sağlık politikaları, 1970’den bu yana Finlandiya da uygulanan 

sağlık politikaları, halk sağlığı, sağlık alanında ki sorumluluklar, sağlıkta uzun dönemli vizyon, 

sağlığı etkileyen sektörler arası kuruluşlar ve çalışma grupları gibi konulara değindi. 

Ardından, oturum Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsünden Kirsi Wiss “Bütün Sağlık 

Politikalarına Yönelik İzlenim ve Değerlendirmeler” başlıklı sunumuyla devam etti. Kirsi Wiss 

konuşmasında Finlandiya anayasasından sağlığı ilgilendiren bölümlerden örnekler verdi ve 

2015 yılında yerel yönetimlerin sağlık hizmetlerine ilişkin politikalarına değindi. Sunumda 

ayrıca sağlık ve refahın geliştirilmesine yönelik sorumluluklar, yerel yönetimlerin sağlık 

alanında birlikte çalışmasının önemi, yerel seviyede bütün sağlık politikalarının izleme ve 

değerlendirmesine olanak tanıyan sistemler, bölgesel sağlık ve refah çalışmaları, sağlığın 

geliştirilmesi yönetimi, sağlık alanında ki araştırmalar, sağlık hizmetlerine yönelik bazı 

istatistikler, farklı demografik gruplara yönelik planlanan hizmetler, sağlık belirleyicileri gibi 

konulara değinildi. Kirsi Wiss’in sunumunda belirttiği üzere sağlık belirleyicileri şu 3 özelliğe 

sahip olmalıdır: 

- Tarafsız 

- Yorumlanabilir 

- Denetimlere yönelik yeterince açık  

Kirsi Wiss’in sunumundan sonra Finlandiya Kent Konseyi üyesi Minna Sorsa söz aldı. Minna 

Sorsa “Sağlık ve Refah – Yerel Karar Alıcılar” başlıklı sunumunda genel olarak sağlık ve refah 

yönetiminin avantajlarına, dezavantajlarına ve deneyimlerine, bölgesel sağlık hizmetleri ve 

refah, Ylöjärvi nüfusuna ilişkin veriler, 2024 Ylöjärvi kenti stratejileri konularına değindi. 

Daha sonra, Finlandiya Sosyal Hizmetler ve Sağlık Federasyonundan Paivi Kiiskinen “Hükümet 

Dışı Organizasyonların Rolü ve İşbirliği Deneyimleri” başlıklı sunumuyla söz aldı. Sunumda 

genel olarak, Finlandiya da yerel seviyede sektörler arası bütün sağlık politikaları, Finlandiya 

sağlık ve sosyal organizasyon merkezi, sağlık sektöründe önde gelen birlikler, “Soste” birliği ve 

bu birliğe ait bazı veriler, hükümet dışı organizasyonların sağlık üzerindeki rolleri, işbirliği içinde 

olmanın avantajları gibi konularda açıklamalarda bulunuldu. Paivi Kiiskinen ayrıca, 

belediyelerin ortak hedefinin vatandaşların sağlık ve refahını arttırmak olduğunu vurguladı.  

Oturum Finlandiya Imatra Belediyesi koordinatörü Tuija Ylitörmanen’in “Refah ve Sağlığın 

Geliştirilmesinin Koordinasyonu” başlıklı sunumuyla devam etti. Sunumda, Imatrada ki refah 

politikası ve hedefler; psikososyal hizmetler, tedavi hizmetleri, aile ve çocuk hizmetleri, 

kültürel ve teknik hizmetler, hizmet merkezi ve merkezi yönetim, sağlık geliştirme 

koordinatörlüğü gibi konular ele alındı. 

Verilen aranın ardından konferans DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Agis D. Tsouros’un 

oturum başkanlığında ve DSÖ Danışmanı Franklin Apfel’in moderatörlüğünde “bütün sağlık 

politikalarına yönelik sektörler arası yönetim” konulu panel ile devam etti. Oturumda ilk olarak 

Londra/İngiltere’den Halk Sağlığı Müdürü Yvonne Doyle “İngiltere’de Sağlığın Geliştirilmesi ve 



Yerel Seviyede Sağlığa Yönelik Bütün Politikalar” başlıklı sunumuyla söz aldı. Yvonne Doyle 

konuşmasında genel olarak sağlığa yönelik bütün politikaların geliştirilmesinde Londra’nın 

deneyimlerini paylaştı. İngiltere’ye ait bazı istatiksel bilgiler, bölgesel ve yerel politikaların 

kısıtlanmasına yönelik bulgular, Londra 2020 vizyonu, Londra halk sağlığı sistemi, ulusal 

hükümet, kent yönetimi, yerel yönetimler, her seviyede sağlık demokrasisi ile çalışma anlayışı, 

Londra’da obeziteyi azaltma çalışmaları, çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebileceği 

çevrelerin planlanması, çocukların şeker kullanımı azaltma çalışması, okullarla birlikte çalışma 

programı gibi konular sunumda yer aldı. 

Oturumun devamında Bosse Pettersson “İsveç’de Sağlığın Geliştirilmesi ve Yerel Seviyede 

Sağlığa Yönelik Bütün Politikalar” başlıklı sunumunu paylaştı. Konuşmasında İsveç nüfusu, 

belediyeleri ve bölgeleri, yerel sağlığın geliştirilebilme kapasitesi, yerel halk sağlığı programları, 

yerel politikaların ulusal politikalara dönüştürülmesi, ulusal halk sağlığı politikası gibi konulara 

yer verdi. 

Yvonne Doyle ve Bosse Pettersson’un sunumlarından sonra Letonyadan Jurmala Belediyesi 

Sosyal ve Sağlık Komitesi Başkanı Dace Rinke, Bosna’dan Belediye Başkan Yardımcısı Ranko 

Covic, Portekizden Başkan Yardımcısı Carolia Loureiro ve diğer katılımcılar sağlığın 

geliştirilmesi ve yerel seviyede sağlığa yönelik bütün politikalar konusu üzerine görüşlerini dile 

getirdi.   

Verilen aradan sonra DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Agis D. Tsouros’un oturum 

başkanlığında, Londra Üniversitesinden Michele Acuto ile Mika Morissette ve DSÖ Danışmanı 

Franklin Apfel’in moderatörlüğünde “Sağlıklı Şehirler İçin Politik Seçenekler” başlıklı 

politikacılar oturumu yapıldı. Bu tartışma oturumunda konuşmacılar sağlıklı şehirler için politik 

seçeneklere yönelik fikir ve görüşlerini dile getirdikten sonra konferansın 2. Günü sona erdi. 

3. GÜN - 26 Haziran 2015 Cuma 

“Sağlık ve refah için yaşam seyri yaklaşımı ve inovasyon” temalı konferansın 3. gününün ilk 

oturumu Macaristan’dan Antonio de Blasio’nun oturum başkanlığında ve DSÖ Avrupa Bölge 

Ofisi Direktörü Agis D. Tsouros ile DSÖ Danışmanı Franklin Apfel’in moderatörlüğünde başladı. 

İlk olarak Kuopio/Finlandiya’dan Arto Holopainen “inovasyon teknolojisi ve yaşam seyri 

yaklaşımı” başlıklı sunumuyla söz aldı. Arto Holopainen sunumunda genel olarak sağlığa 

yönelik ve kent yaşamını zenginleştirici yeni teknoloji ve inovasyonlardan bahsetti. Bu 

inovasyonların içerisinde buz kaplı bir gölde balık tutmaya yarayacak pratik aletlerden, fiziksel 

aktiviteyi arttırıp sporu eğlenceli hale getirebilecek çeşitli tasarımlara kadar birçok yeni proje 

paylaşıldı.  

Arto Holopainen’in ardından DSÖ Avrupa Bölge Ofisinden Manfred Huber “Yaşlı Dostu 

Politikalar” başlıklı sunumunu paylaştı. Sunumda sağlık 2020 stratejilerinden bazı bölümler, 

sosyal izolasyon, fiziksel aktivite, yaşlılara yönelik fiziksel ve sosyal çevre, yaşlılar için kentsel 



hizmetler, yaşlı nüfus grubunun sosyal hayatta aktif bir rol alması için tasarlanan projeler gibi 

konular yer aldı.  

Daha sonra DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Agis D. Tsouros “Fiziksel Aktivite” başlıklı 

sunumunu paylaştı. Sunumda 2016-2025 DSÖ Avrupa sağlık için fiziksel aktivite stratejileri, 

fiziksel aktivitenin hayatın her alanında arttırılması, 18 yaş üstü fazla kilolu bireylerin oranları, 

18 yaş üstü obezite bireylerin oranları, okullarda fiziksel aktivitenin arttırılması, Avrupa 

bölgesinde 5 yaş altı çocukların obezite oranlarının azaltılması, fiziksel hareketsizlikten 

kaynaklanan ölüm oranlarının azaltılması, diyabet oranlarının azaltılması, sağlık eğitimi gibi 

konular yer aldı. Sunumda fiziksel aktiviteye yönelik kilit hedefler genel olarak şu şekilde 

paylaşıldı: 

- Hamilelik döneminde ve erken çocukluk döneminde fiziksel aktivitenin arttırılması, 

- Okul öncesi dönemde ve okullarda fiziksel aktivitenin arttırılması, 

- Okul sonrası dönemde fiziksel aktivitenin arttırılması, 

- Yürüme ve bisiklet kullanmayı teşvik ederek araç trafiğini azaltma, 

- İşyerlerinde fiziksel aktiviteye yönelik fırsatlar sunma, 

- Fiziksel aktivite ve rehabilitasyonu birleştirme, 

- Fiziksel aktivite tesislerine ulaşılabilirliği arttırma, 

- Sağlık uzmanlarının önerileri ile fiziksel aktiviteyi daha verimli hale getirme, 

- Fiziksel aktiviteye yönelik çevresel altyapıyı geliştirme, 

- Yaşlı nüfusu sosyal fiziksel aktiviteye dahil etme. 

Oturumun devamında Swansea/İngiltereden Nina Williams erken yaş stratejileri konulu 

konuşmasında fiziksel aktivitelere yönelik Swansea’da uygulanan proje ve örneklerden 

bahsetti. 

Arından Jerusalem/İsrail’den Miri Reiss “Jerusalem’de yoksulluğa yönelik stratejik program” 

başlıklı sunumuyla söz aldı. Sunumda Jerusalem’de ki yoksulluk oranı, kentin ekonomik 

gelişimi, yoksulluğun ulusal ve yerel boyutta sosyal eşitsizliklere yol açması, yoksulluğa karşı 

sistematik bir anlayışın olmaması, yoksulluk içinde ki ailelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

yoksulluğa karşı sistematik bir çözümün bulunması, iş istihdamının sağlanması gibi konular yer 

aldı. 

Verilen aranın ardından başka bir salonda ki paralel oturuma katılım sağlandı. İsrail Sağlıklı 

Kentler Ağından Milka Donchin’in oturum başkanlığında Gölcük Belediyesi Sağlıklı Şehirler 

Koordinatörü ve Gölcük Kent Konseyi başkanı Dr. Metin Şentürk “Gölcük Vizyon 2023” başlıklı 

sunumunu paylaştı.  



 

Dr. Metin Şentürk’ün sunumunda da belirttiği gibi Gölcük Vizyon 2023 projesi; 

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında, çağdaş gelişim perspektifi ve planlama anlayışıyla 

Gölcük’ü tarımdan kültür ve sanata, sağlık ve turizm çalışmalarından imar ve şehircilik 

çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazede Gölcük Kentinin taramasının akademik bazda 

yapılmasını, çıkan sonuçlar doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşılması için Kocaeli 

Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyinin birlikte imzaladığı sektörler arası bir 

iş birliği projesidir. Gölcük Vizyon 2023’te 4 ana proje alanı vardır. Bu proje alanları; 

- Kültür ve Sosyal Çalışmalar, 

- Sağlık ve Turizm Çalışmaları, 

- Tarım ve Hayvancılık Çalışmaları, 

- İmar ve Şehircilik Çalışmaları. 

Dr. Metin Şentürk ayrıca 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında hayata geçirilen projelerle 

de ilgili bilgiler verdi. 

Verilen aradan sonra konser salonunda devam eden ana oturum Kuopio/Finlandiya’dan Arto 

Holopainen ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık müdürü Markku Tervahauta’nın oturum 

başkanlığında stratejik çalıştay şeklinde devam etti. Kuopio/Finlandiya’dan Johanna Jyllia-

Ollila, Katriina Kankkunen, Kristiina Maki ve Antti Kotimaa’nın katılımlarıyla gerçekleşen 



“yenilikçi teknolojik çözümler” konulu stratejik çalıştayda sağlığın geliştirilebilmesi için iş birliği 

ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri sistemleri, gelecekte sağlık, özel sektör ve halk arasındaki 

işbirliğinin sağlanması, sağlık ve refah inovasyonlarının bir parçası olan stratejik deneyimler, 

kadının güçlendirilmesi, bilgi paylaşımı ve akıllı şehirler gibi konular üzerinde konuşmalar 

yapılıp, fikirler paylaşıldı.    

Günün son oturumu DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Agis D. Tsouros ile DSÖ Belfast 

sekreterliğinden Joan Devlin’in oturum başkanlığında devam etti. İlk olarak “Global Kalkınma 

ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” başlıklı sunumuyla Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri 

Programından Graham Alabaster söz aldı. Graham Alabaster sunumunu genel olarak şu şekilde 

özetledi: 

- Kentleşme üzerine genel bakış ve sağlığın bazı belirleyicileri, 

- Yeni kent gündemi, 

- Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve getirdiği fırsatlar, 

- Habitat III ve sağlık 

Bu maddelerle ilgili kısa bilgiler verdikten sonra ayrıca kent kuralları ve düzenlemeleri, şehir 

planlaması ve tasarımı, belediye finansmanı, kent ekonomisi, kente yönelik temel hizmetler, 

gecekondu düzenlemeleri, risklerin azaltılması ve rehabilitasyon, kente yönelik araştırmalar ve 

kapasitelerin geliştirilmesi gibi konulara da değindi.  

Ardından, DSÖ iş birliği merkezinden Karolina Mackiewicz konferansla ilgili genel raportör 

raporlarını paylaştı. Karolina Mackiewicz’in sunum halinde paylaştığı rapora göre konferansa 

271 katılımcı, 33 ülke, 59 şehir ve 17 ulusal ağ katılım sağladı. Sunumda “Sağlıklı Şehirler İçin 

Politik Seçenekler” 3 madde halinde yer aldı: 

- Şehir sağlık diplomasisi ve diğer sektörlerle iletişim kurma, 

- Kadın ve yaşlı sağlığına odaklanan eşitlik, esneklik ve yaşam seyri yaklaşımı, 

- Sağlıklı şehir planlaması 

Sunumda ayrıca konferans katılımcılarının yorumları ve konferans boyunca çekilmiş 

fotoğraflarda katılımcılarla paylaşıldı. 

Daha sonra DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Agis D. Tsouros ile Connie Petersen 6. Faza 

üyeliği kabul edilen belediyelere sertifikalarını taktim etti. Dünya genelindeki birçok 

belediyenin yanı sıra Türkiye’den Gölcük Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Yalova 

Belediyesi de sertifikalarını teslim aldı. 

 

 

 



Gölcük Belediyesi 

 

Tepebaşı Belediyesi

 

 

 



Yalova Belediyesi 

 

Kapanış bölümünde Kuopio Belediye Başkanı Petteri Paronen konferans ile ilgili izlenimlerini 

paylaşıp, DSÖ yıllık sağlıklı şehirler konferansının bu sene Kuopio’da yapılmasından dolayı 

memnuniyetini dile getirdikten sonra tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.  

Son olarak kapanış konuşması için DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Agis D. Tsouros söz aldı. 

Agis D. Tsouros konuşmasında kent ve sağlık sorunlarının nasıl çözülebileceği, modern halk 

sağlığı politikasının nasıl uygulanabileceği, toplumun ve kentlerin sürdürülebilir refah 

içerisinde olması gerektiği, sağlığın yerel politikalar tarafından desteklenmesinin önemi, sosyal 

eşitlik, sağlıklı şehirler çalışmalarının daha aktif hale getirilmesi, sağlıklı şehirler için yeni 

mekanizmaların oluşturulması, farkındalığın arttırılması ve sürdürülebilir gelişmişlik gibi 

konularda mesajlar verdikten sonra bütün katılımcılara ve emeği geçen herkese ayrı ayrı 

teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Agis D. Tsouros’un konuşmasından sonra Dünya 

Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş ve Teknik 

konferansı sona erdi.  

  

  

 


