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ÖZET 

Bu belge DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 6. Fazındaki (2014-2018) 

genel amaçlarını ve konularını özetlemekte ve ağa katılmak isteyen 

belediyelere başvuru süreci hakkında bilgiler sunmaktadır. 
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Ofisi, yayınlarının kısmen veya tamamen çoğaltılması ya da tercüme edilmesi taleplerini 

memnuniyetle karşılamaktadır. 

Bu yayında kullanılan ifadeler ve sunulan materyaller, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, herhangi 

bir ülke, bölge, şehir veya bunların yetkili makamlarının hukuki statüsü ya da bunların hudut 

veya sınırlarının tahdidi hakkında, her ne türlü olursa olsun, bir görüş bildirildiği şeklinde 

yorumlanmayacaktır. Noktalardan oluşan çizgiler, üzerinde henüz tam mutabakat sağlanamamış 

olabilecek takribi sınır çizgilerini temsil etmektedir. 

Belirli şirketlerin veya belirli imalatçıların ürünlerinin anılması, bunların, Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından, anılmamış olan benzer mahiyetteki diğer şirket ve ürünlerine tercih edilerek 

onaylandığı veya tavsiye edildiği manasına gelmemektedir. Yanlış ve eksik yazımlar istisna 

olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harflerinin büyük olması ile ayırt edilecektir. 

Bu yayında yer alan bilgileri doğrulamak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm makul 

önlemler alınmıştır. Buna karşın bu yayın, örtülü veya açık bir şekilde sunulmuş herhangi bir 

taahhüt olmadan dağıtılmaktadır. Bu yayının yorumlanması ve kullanılması ile ilgili sorumluluk 

okuyucuya aittir. Dünya Sağlık Örgütü hiçbir koşulda bu yayının kullanımından kaynaklanan 
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zararlardan mesul değildir. Yazarlar, editörler veya uzmanlar tarafından beyan edilen görüşler 

Dünya Sağlık Örgütü'nün kararlarını veya beyan edilen politikalarını yansıtmayabilmektedir. 
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Arka Plan – Değişim Zamanı 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 6. Fazının lansmanı, 25 seneden uzun bir süredir devam eden 

hareketimiz için özel bir fırsat sunmaktadır. DSÖ Avrupa Bölgesindeki pek çok ülkede yaşanan 

ekonomik krizler, Bölgede artış gösteren bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan zorluklar ve 

sağlık açısından artan eşitsizlikler ve diğer sağlık ve güvenlik sorunları, sağlık ve esenlik 

konusundaki yaklaşımları yeniden tasarlamaya ve yapılandırmaya ilişkin bölgesel, ulusal ve yerel 

tartışmaları tetiklemektedir. Sağlık alanındaki bu yeni zorluklarla mücadele edebilmek için DSÖ 

Avrupa Bölgesindeki devletler Sağlık 2020 adında sağlık ve esenlik için yeni ve ortak bir Avrupa 

politikası ve stratejisi konusunda Eylül 2012’de anlaşmaya varmıştır. Bu yeni politikaya sağlıklı 

şehirlerden gelen veri ve deneyimler de katkı sunmuştur ve şu anda uygulamaya hazırdır. DSÖ 

Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, Sağlık 2020’nin yerel seviyede uygulanması için artık stratejik bir 

araç olarak konumlanmıştır. Yerel yönetimlerin çalışmaları ve kararları yukarıda belirtilen tüm 

halk sağlığı sorunlarını ve ayrıca sağlığın pek çok belirleyicisini güçlü bir şekilde etkileme 

imkanına sahiptir. Sağlık konusunda şehirlerin sunacağı liderlik hiç olmadığı kadar önemli hale 

gelmiştir. 

Avrupa Bölgesindeki insanların yaklaşık %69’u şehirlerde yaşamaktadır. Kentsel bölgelerde 

yaşamak ve çalışmak bir dizi karmaşık yapı ve mekanizma nedeniyle sağlığı hem pozitif hem de 

negatif olarak etkilemektedir. Ayrıca şehirler çeşitli demografik, ekonomi ve sosyal 

karakteristiklerini yansıtan nüfus gruplarına sahiptir ve bu gruplar arasında sağlık açısından özel 

riskler ve hassas durumlar da mevcuttur. Kentler birey ve ailelerin refahı için büyük fırsatlar 

yaratmaktadır ve hizmet, kültür ve rekreasyona daha iyi erişim üzerinden sağlığı 

geliştirebilmektedir. Şehirlerin ekonomik refah açısından lokomotif konumda olmasına ve 

genellikle ülkelerdeki en yüksek zenginlikleri barındırmasına karşın, fakirlik ve kötü sağlık da 

şehirlerde yoğun bir şekilde bulunabilmektedir. 

Şehirlerdeki yaşam fiziksel, yapay ve sosyal çevre, hizmet ve desteğe erişim nedeniyle sağlığı 

etkileyebilmektedir. Barınma kalitesi, mahallelerin tasarımı, inşaat yoğunluğu ve arazi kullanım 

türleri, yeşil alan ve tesislere erişim, rekreasyon alanları, bisiklet yolları, hava kalitesi, gürültü ve 

zehirli maddelere maruz kalma gibi durumların bir toplumun sağlığını ve esenliğini çok çeşitli 

şekillerde etkilediği bilinmektedir. Kentsel yaşama ilişkin bazı durumlar, özellikle de yalnızlaşma 

ve fakirlik, ekonomik ve sosyal yoksunluk ve dolayısıyla kötü sağlık, sosyal açıdan istenmeyen 

durumlara ilişkin farklılıkları artırmakta ve derinleştirmektedir. 

Avrupa Bölgesindeki devletlerin birçoğu, vatandaşlarının esenliğini artırma ve belediyelerin 

kaynak ve imkanlarına eşit ve benzer erişim sağlama sorumluluğuna sahiptir. Şehirler bunu, sağlık, 

sosyal hizmetler, çevre, eğitim, ekonomi, barınma, güvenlik, ulaşım ve spor gibi çeşitli alanlardaki 

etkilerini kullanarak başarabilmektedir. Sektörler arası ortaklıklar ve toplumun daha güçlü bir hale 

getirilmesine ilişkin girişimler yerel yönetimlerin aktif desteği ile birlikte yerel seviyede daha kolay 

bir şekilde uygulanabilir. 

Belediyeler, içerisinde sosyal dışlanma ve destek; sağlık ve aktif yaşam (örneğin bisiklet yolları ve 

sigarasız sahalar); çocuklar ve yaşlılar için güvenlik ve çevre çalışmaları; çalışma koşulları; iklim 

değişikliğinin sonuçları ile mücadele için hazırlıklar; felaketler ve zararlı koşullar; sağlıklı şehir 
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planlaması ve tasarım (mahalle planlaması, mimari engellerin kaldırılması, hizmetlere 

erişilebilirlik ve yakınlık); ve vatandaşlara sunulan katılımcı ve içermeci süreçler gibi çeşitli 

politika ve müdahaleler ile insanların sağlık ve esenliğini önemli derecede etkilemektedir 

Sağlık 2020 – şimdi bizim zamanımız 

2012 senesinde DSÖ Avrupa Bölgesinin Üye Devletleri Sağlık 2020’yi (devlet ve toplum için 

sağlık ve esenliği destekleyen Avrupa politika çerçevesi) kabul etmiştir. Söz konusu süreç ve 

içerik, Liege Sağlıklı Şehir Taahhütleri (Kutu 1) belgesinde de belirtildiği gibi, DSÖ Avrupa 

Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından desteklemiş ve bilgi sunulmuştur. 

Kutu 1. Leige Sağlıklı Şehir Taahhütleri 2011  

Yeni ortak sağlık politikası [Sağlık 2020], daha iyi koordine edilen ve odaklanabilen bir halk 

sağlığı topluluğu oluşturmak ve dolayısıyla daha iyi bir etki ve güç meydana getirmek için yeni, 

dinamik ve heyecan veren bir platform oluşturmuştur. Bizler Sağlık 2020’nin gelişim ve müzakere 

sürecinde aktif partnerler olacağımızı taahhüt ediyoruz. Şimdi bizim zamanımız, yeni 

fikirlerimizin test edileceği; şimdi, yerel bir bilgi kaynağı ve örnek olaylara yönelik bir kaynak 

olabileceğimiz; ve aktif olarak ortak sağlık vizyon ve hedefleri sunabileceğimiz bir zaman. 

Sağlık 2020 daha iyi ve daha eşitlikçi bir sağlığa erişilmesine imkan verebilecek ve herkesin 

bilinçlenmesine katkı koyacak ve Avrupa Bölgesini oluşturan gerçeklere karşı adapte edilebilecek 

birleştirici ve tutarlı bir eylem çerçevesi olarak hizmet edecektir. Sağlık 2020 Avrupa Bölgesinin 

geçmiş deneyimleri üzerine kurulmuştur ve Herkes için Sağlık, Sağlığın Geliştirilmesine Yönelik 

Ottawa Anlaşması ve Talinn Anlaşması: Sağlık ve Refaha Yönelik Sağlık Sistemleri; Sağlık 21 ile 

çevre ve sağlık alanlarında bakanlık düzeyindeki konferanslarda kabul edilen deklarasyonlar temel 

alınmıştır. Sağlık 2020 yerel yönetimlerin sağlığı ve esenliği geliştirme konusunda 

gerçekleştirdikleri çalışmaların ve merkezi rollerinin büyük öneme sahip olduğunu kabul 

etmektedir. 

Sağlık 2020, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 6. Faz’ı için tam zamanında gelen birleştirici ve 

güçlü bir çerçeve sunmaktadır. Sağlıklı Şehirlerin en başından bu yana kalbinde yer alan değer, 

prensip ve çalışmaları geliştirmekte ve desteklemektedir. Belediyeler sağlık ve esenlik konusunda 

liderlik sunmak için özel bir konumda yer almaktadır. Birden çok yönetim katmanının, çok sayıda 

sektörün ve hem kamu hem de özel paydaşların bulunduğu karmaşık bir dünyada yerel yönetimler 

sağlık ve eşitsizliklerin belirleyicilerini etkileme konusunda özel bir kapasiteye sahiptir (Kutu 2). 

Kutu 2. Sağlıklı Şehirler sağlığı, esenliği ve eşitliği etkilemektedir  

Mevzuat. Belediyeler arazi kullanımı, inşaat standartları, su ve hıfzıssıhha sistemlerini 

etkileyebilecek ve tütün kullanımı, iş sağlığı ve güvenlik yönetmeliklerini hayata geçirebilecek ve 

uygulayabilecek özel bir konuma sahiptir. 

Bütünleşme. Yerel yönetimler sağlığın geliştirilmesine yönelik bütünleşik stratejilerin 

geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik imkanlara sahiptir. 

Sektörler arası ortaklıklar. Belediyelerin demokratik yapısı kendilerine ortaklıklar oluşturma ve 

çok farklı sektörlerin katkısını almak için imkanlar sunmaktadır. 

Vatandaşların dahil edilmesi. Yerel yönetimler vatandaşlarla her gün iletişim halindedir ve 

vatandaşların beklenti ve önceliklerine en yakın konumdadır. Bu ise özel ve kar amacı gütmeyen 
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sektörler, sivil toplum ve vatandaş gruplarıyla ortak çalışmalar yapılması için güçlü fırsatlar 

sunmaktadır. 

Eşitliğe odaklanma. Yerel yönetimler, yerel kaynakları kullanma ve dar gelirlilere ve hassas nüfus 

gruplarına yönelik daha fazla fırsat yaratmak üzere seferber etme ve ayrıca tüm kentlilerin haklarını 

koruma ve kollama gücüne sahiptir. 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının şehirleri ve ulusal ağları, yönetimin farklı kademelerinde 

daha fazla birlikte çalışmaya dayanan liderliği geliştirebilecek fırsatlar sunan Sağlık 2020’nin 

uygulanması konusundaki temel unsurlardır. 

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağının Genel Hedefleri 

Sağlıklı Şehirler, 1988 senesinde kuruluşundan sonraki 25 senelik deneyimi boyunca sağlığa, 

esenliğe ve sağlık alanında eşitliğe katkı koymak için çalışan Avrupalı belediyelere bir bilgi ve 

ilham kaynağı olan aktif ve canlı bir platform olmuştur. Sağlıklı Şehirlerin çalışmalarının altında 

altı stratejik hedef yatmaktadır ve başlangıcından bu yana çalışmaların merkezinde yer almaktadır 

(Kutu 3). 

Kutu 3. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının Stratejik Hedefleri  

 Sağlığı belediyelerin sosyal ve politik gündeminin en üstüne çıkarmak için 

gerçekleştirilen çalışmaları desteklemek  

 Sağlık ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olan ve sağlığın, sağlık alanında eşitliğin ve 

Avrupa Herkes için Sağlık ve Sağlık 2020 prensiplerinin uygulanmasına yönelik yerel 

politika ve uygulamaları desteklemek  

 Sağlık, tüm politikalarda sağlık alanında eşitlik ve sağlık için entegre planlamaya yönelik 

sektörler arası ve katılımcı yönetişimi desteklemek  

 Sağlığı, Avrupa Bölgesindeki tüm şehirlerde geliştirmek için kullanılabilecek politika ve 

uygulamalara yönelik uzmanlıklar, sağlam kanıtlar, bilgi ve yöntemler geliştirmek  

 Avrupalı belediyeler ve yerel yönetimlerce oluşturulmuş ağlar ve kent sorunları üzerinde 

çalışan kuruluşlar arasında dayanışma, işbirliği ve birlikte çalışmayı desteklemek  

 Avrupa Bölgesindeki tüm Üye Devletlerin DSÖ Avrupa Ağına erişimini artırmak 

 

6. Fazın Çerçevesi 

Sağlık 2020 Bağlantıları 

6. Fazın çerçevesi, sağlık ve esenliğe yönelik yeni Avrupa politikası ve stratejisinin (Sağlık 2020) 

amaç ve hedefleri etrafında şekillenmiştir. Sağlık 2020, Sağlıklı Şehirlerin değer ve prensiplerini 

desteklemektedir ve Sağlıklı Şehirlerin hem stratejik hem de operasyonel alanını genişletecek 

politikaları güçlendirme potansiyeli sunmaktadır. Sağlık 2020’nin Avrupa Bölgesindeki 53 Üye 

Devletin her biri tarafından kabul edilmesi Sağlık 2020’nin yerel seviyede uygulanması için 
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destekleyici ve teşvik edici bir ortam sunmaktadır. Daha da önemlisi Sağlık 2020 yerel 

yönetimlerin sağlığı geliştirmedeki önemli rolünü kabul etmektedir ve özellikle de sağlığa ilişkin 

bütün devlet ve bütün toplum yaklaşımlarına odaklanmaktadır. 6. Faz, Sağlık 2020'nin yerel 

seviyede uygulanması için adapte edilebilir ve pratik bir çerçevedir. Belediyelere, ulus altı ve 

devlet seviyesindeki kurum ve kuruluşlara birlikte öğrenme, uzmanlık ve deneyimlerin 

paylaşılması için özgün bir platform sunar. Her şehrin özgün olduğunu ve şehrin koşullarına göre 

6. Faz’ın genel hedef ve amaçları için çalışacağını kabul etmektedir. 6. Faz, Sağlık 2020’nin 

uygulanması için belediyelerin önemli paydaşları bir araya getirmesine yönelik çabalarını 

güçlendirmesi konusunda belediyeleri destekleyecek ve teşvik edecektir ve bu sayede yenilikler ve 

değişim konusundaki potansiyelden yararlanacak, yerel halk sağlığı sorunlarını çözüme 

kavuşturacaktır. Kentlerde yaşayan insanların gelecekteki refahı, şu andaki ve gelecek nesillerin 

sağlık ve esenliğini artıracak yeni fırsatlardan yararlanma istek ve imkanlarına bağlıdır. 

Belediyeler farklı başlangıç noktaları ve yaklaşımlar kullanabilir fakat 6. Fazın ana konuları ile 

genel konularını gerçekleştirme konusunda birliklerini sürdüreceklerdir. Sağlık 2020'nin 

oluşturulması sırasında çeşitli araştırmalar bilgi kaynağı olarak kullanılmıştır ve bu araştırmalar 

sağlık ve sağlığın belirleyicileri hakkındaki mevcut bilgiler ile yeni bilgileri bir araya 

getirmektedir. 6. Fazın uygulanması sırasında belediyeler bu yeni bilgi ve kanıtları kullanacak ve 

hem 5. hem de 6. Fazın (2+4 hedef ve konu) amaçlarını geliştirecektir. 

5. Fazdan 6. Faza Geçiş 

Şehirlerdeki mevcut ve ortaya çıkmakta olan zorluklarla mücadeleye yönelik pratik yöntemler 

sunması amacıyla 5. Fazdan 6. Faza geçiş kolay olacak bir şekilde tasarlanmıştır. 6. Faz seçilecek 

olan çalışma alanları üzerinde alınacak kararlar için hem geniş bir kapsam hem de esneklikler ve 

öncelikler sunmaktadır ve DSÖ Avrupa Bölge Ofisi olarak Sağlık 2020'nin yerel seviyede 

uygulanmasına yönelik temel araç olarak seçilmiştir (Kutu 4). 

Kutu 4. Sağlık 2020 - yenilikler  

Genel olarak Sağlık 2020 bütün toplum ve bütün devlet yaklaşımlarını kullanarak sağlık hakkı, 

eşitlik, esenlik ve tüm politikalarda sağlık konularına odaklanmakta ve yeni kanıtlar ve ayrıca dört 

sütun üzerine yerleşmiş bir çerçeve sunmaktadır: yaşam seyri, hastalıkların büyük yükleriyle 

mücadele etmeye odaklanmış çalışmalar, insan odaklı güçlü sağlık, bakım ve halk sağlığı 

sistemleri, dayanıklı topluluklar ve destekleyici ortamlar. Çalışmalara temel oluşturacak politik, 

etik ve ekonomik koşulları açıklamakta ve yerel ve toplumsal liderliğe yönelik belirgin roller, yatay 

işbirliği ile ulusal-yerel işbirliği için bir platform sağlamaktadır. 

Temel eylem prensipleri 

Uygulamanın temelinde politik taahhüt yer almaktadır. Belediyeler liderliklerini ve sağlık için 

katılımcı yönetişimi daha güçlü hale getirmeye teşvik edilmektedir. 6. Faz bütün devlet ve bütün 

toplum yaklaşımlarına yönelik yenilikçi uygulamaları araştıracak ve destekleyecektir. Şehir sağlık 

gelişim planı (veya dengi) kavramı halen geçerlidir ve istenmektedir ve ayrıca 6. Fazın yaklaşım 

ve stratejik hedeflerini kapsamalıdır. Tüm politikalarda sağlık çalışmaları sürdürülecektir. Bu 

kapsamdaki yeni ve önemli bir odak alanı toplumsal dayanıklılığın ve sağlık okuryazarlığının 
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geliştirilmesidir. Şehir sağlık profilleri, sağlık için bütünleşik planlama ve sürdürülebilir kalkınma, 

kentlerde yapılacak çalışmaların merkezinde yer almaya devam edecektir. 

6. Faz çeşitlilikleri, farklılıkları ve DSÖ Avrupa Ağında yer alan şehirlerin karşı karşıya kaldığı 

durumları dikkate alacaktır. 6. Faz çerçevesi içerisinde şehirler yerel çalışmalarına Sağlık 2020 

bakış açısıyla bakarak, vatandaşlarına en yüksek sağlık faydalarını getirebilecek öncelikli çalışma 

alanlarını belirleyecektir. Her bir ana konuya ilişkin stratejik çalışmaların ve uygulamaların 

kapsamı çok geniştir ve Sağlık 2020 tarafından sunulan çözümler belediyelerin her bir ana konu ve 

önceliğe nasıl yaklaşılacağına karar verirken dikkate alabilecekleri başlangıç noktaları 

sunmaktadır. DSÖ Avrupa Ağındaki tüm şehirler genel amaç ve ana konular üzerinde çalışacaktır. 

İçerisinde rehberlerin, araçların ve aynı zamanda bir dizi hizmetlerin yer aldığı bir uygulama paketi 

6. Faz içerisinde yer alan tüm belediyelere ve ulusal ağlara sunulacaktır. 

Ana konular 

Sağlık 2020’nin aşağıda belirtilen iki stratejik hedefi 6. Fazın çatısını oluşturacaktır:  

 herkesin sağlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin azaltılması; ve  

 sağlık alanında liderlik ve katılımcı yönetişimin iyileştirilmesi. 

İki stratejik hedef de DSÖ Avrupa Ağının uzun süreden beri sürdürdüğü eşitlik ve sağlığın sosyal 

belirleyicileri üzerindeki çalışmalarını ve sağlık alanındaki yönetişimin iyileştirilmesi ile tüm 

politikalarda sağlığın desteklenmesine yönelik çalışmalarını desteklemektedir. 

Herkesin sağlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin azaltılması 

Sağlık ve sağlık alanındaki eşitsizlikler sosyal yapı ile ilişkilidir. Sağlık alanındaki sorunlar 

toplumun sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel koşullarının ve özellikle de günlük yaşam 

koşulları ve gücün, paranın ve kaynakların dağıtımını etkileyecek kararların sonucudur. Sağlık 

alanındaki eşitsizlikler artmaktadır ve ekonomik krizin etkisiyle daha da artma ihtimalini 

barındırmaktadır. Bu kriz nedeniyle şu anda hedefe yönelik çalışmalar zorunlu hale gelmiştir. 

Sağlık alanındaki eşitsizliklerin büyüklüğü, bu eşitsizliklerin sebeplerini ve bu sorunlarla hangi 

yöntemlerle mücadele edilebileceğini gösteren kanıtlara dayalı bilgiler her zamankinden daha 

güçlüdür. 6. Faz, sağlık alanındaki eşitsizliklerle mücadeleye yönelik sistematik olarak 

gerçekleştirilecek bütün yerel yönetim yaklaşımını, güçlü politik desteği ve kapasitenin 

geliştirilmesini destekleyecektir. 

Yaşam seyri yaklaşımı içerisindeki politika ve müdahalelere çocukların esenliği ve erken yaşta 

gelişim, istihdam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam boyu öğrenme; yaşlı insanların 

yaşam koşullarının iyileştirilmesi; sosyal hizmetleri iyileştirme ve fakirliğin azaltılması; toplumsal 

dayanıklılığın artırılması; sosyal içerme ve uyumun iyileştirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin 

yaygınlaştırılmasına dair çalışmalar yer alacaktır. 

Sağlık alanında liderlik ve katılımcı yönetişimin iyileştirilmesi 
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Sağlıklı şehirler kurulduğu günden bu yana sektörler arası ortak çalışmaları ve toplumsal katılımı 

vurgulamıştır. Sağlığın sosyal belirleyicileri ve tüm politikalarda sağlık konularının artan önemi 

nedeniyle geniş bir paydaş kitlesine ulaşmak ve paydaşlarla birlikte çalışmak şehirlerdeki liderler 

için önemli bir öncelik haline gelmiştir. 6. Fazın önemli bir odak alanı, Sağlık 2020’nin de yeni ve 

yenilikçi önceliklerinden birisi olan sağlık alanında yönetişimdir. Sağlık ve tüm politikalarda sağlık 

konusu DSÖ Avrupa Ağının 6. Faz hedeflerinin merkezinde bulunmaya devam edecektir ve 

yönetişime verilecek önem ile daha da güçlendirilecektir. 

6. Faz, paylaşılan ve katılımcı yönetişim konularında belediyelere yeni ve yenilikçi uygulamaları 

keşfetme fırsatları sunacaktır. Avrupa Bölgesinin bugün karşı karşıya olduğu, bulaşıcı olmayan 

hastalıklar salgını ve kabul edilemez boyutlardaki eşitsizlikler gibi pek çok halk sağlığı sorunu 

bütün toplum ve bütün devlet yöntemlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bunlar ise daha güçlü 

yerel liderlik rolleri ve ayrıca pek çok sektörün katkı sunmasına ve sivil toplumun aktif katılım 

göstermesine yönelik politika ve müdahalelerin uygulanması ve desteklenmesi için güçlü bir 

kapasite gerektirmektedir. 

Sağlık alanında yerel liderlik şu anlama gelir: sağlığın sosyal ve ekonomik kalkınma için önemini 

anlamak ve bu konuda bir vizyona sahip olmak; yeni ortaklık ve işbirliklerini oluşturmak için 

gönüllü ve istekli olmak; resmi veya gayrı resmi yerel aktörlerin sağlık konusunda hesap 

verilebilirliğini geliştirmek: yerel çalışmaları ulusal politikalara uyumlu hale getirmek; 

değişiklikleri öngörmek ve buna uygun planlar yapmak; ve tüm vatandaşların olabilecek en yüksek 

sağlık seviyesine ulaşma hakkının koruyucusu, kolaylaştırıcısı, katalizörü, avukatı ve savunucusu 

olmak. Sağlık ve esenlik için etkin liderlik, politik taahhüt, vizyon ve stratejik yaklaşım, 

destekleyici kurumsal düzenlemeler ve ağ çalışmaları ve benzeri hedeflere yönelik çalışanlarla 

birliktelikler oluşturmak gerekir. Mevcut ekonomik kriz sırasında sağlık ve esenliği geliştirmek 

için kullanılacak yaklaşımların hayati bir parçası sağlık için yerel liderliği ve yönetişimi 

güçlendirmektir. 

Şehirlerde sağlık diplomasisi konusu 6. Fazın yeni konuları arasındadır, bu konu uluslararası alanda 

farklı şehirlerin birlikte çalışması için yeni fırsatlar yaratacak ve aynı zamanda ulusal ve küresel 

halk sağlığı gündemleri arasında bağlantılar kuracaktır. Sağlık 2020 ve Sağlık 2020 politikasını 

bilgilendiren sağlığa yönelik yönetişim konusundaki araştırmalar bu fikirleri gerçeğe dönüştürmek 

için rehberlik ve ilham sağlamıştır. 

Ana temalar 

6. Fazın ana temaları Sağlık 2020'nin dört önceliğinin yerele adaptasyonuna dayanacaktır:  

 Yaşam seyri boyunca sağlığa yatırım ve insanların güçlendirilmesi;  

 Avrupa Bölgesinde bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan büyük sağlık 

sorunları ile mücadele;  

 İnsan odaklı sağlık sistemlerinin, halk sağlığı kapasitesinin ve acil durumlara hazırlık ve 

izleme çalışmalarının güçlendirilmesi; ve  

 Dayanıklı bir toplum ve destekleyici ortamların oluşturulması. 
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Bu dört tema birbirinden çok farklı olmayıp birbirine bağımlı ve birbirini destekleyicidir. Yaşam 

seyri üzerinde çalışmak ve insanları güçlü kılmak hastalıkların oluşturduğu sorunları ortadan 

kaldırmaya ve ayrıca halk sağlığı kapasitesinin artırılmasına destek olacaktır. Şehirler sağlık 

politikaları, yatırımları ve hizmetleri ve ayrıca eşitsizlikleri azaltma çalışmaları arasında bağlantılar 

kurduğunda elde ettikleri sonuçları genişletmiş olacaklardır. Bu öncelikler üzerinde çalışırken 

sağlık ve esenliğin herkese sunulmasını sağlamak için farklı yönetişim yaklaşımlarını birlikte 

kullanmak gerekir. Yönetişim, değişiklikleri öngörmeli, yenilikleri beslemeli ve sağlığın 

geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine odaklanmalıdır. 

Tema 1: Yaşam seyri ve insanların güçlendirilmesi  

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: göçmenler, roman vatandaşlar ve cinsiyet ayrımcılığı bulunmaktadır. 

Belediyeler, strateji, politika ve planları içerisinde etkin yaşam seyri yaklaşımları geliştirmek ve 

kullanmak konusunda çalışacaklardır. Şehirlerin özellikle çocukluktan yaşlılığa kadar ve hassas 

koşullar altındaki vatandaşların sağlığını geliştiren ve hastalıkları önleyen yeni yaklaşımları 

uygulamaya dikkat etmesi önemlidir. 

Öncelikler  

Bu tema altında yer alan aşağıdaki konular çoğu şehir için özellikle önemlidir ve sağlık ile esenlik 

konusunda ilerleme için önemli bir potansiyel sunmaktadır. 

İlk yıllar. Yaşama iyi bir başlangıç sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturur. Çocuklar için yüksek 

kaliteli bakım hizmetleri ve aileler için destek hizmetlerine yatırım yapan belediyeler çocukların 

gelişiminde sosyal dezavantajların olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilir. Fiziksel, zihinsel, sosyal 

ve ruhsal gelişim tüm çocuklar için en erken yaşlardan itibaren hayati öneme sahiptir. Dezavantajlı 

evlerde ve ailelerde dünyaya gelmiş çocuklar daha yüksek zayıf gelişim ve büyüme risklerini taşır. 

Yaşamın ileriki aşamalarında sağlık ve esenliğin en yüksek seviyeye çıkabilmesi için belediyelerin 

çocukluğun ilk yıllarında olumlu deneyimler sunacak ve pozitif gelişim sağlayacak stratejik 

entegre planlara yatırım yapması gerekmektedir. Genç insanların sağlıklı yaşamına stratejik olarak 

odaklanmak özellikle önemlidir ve bunun için her bir kurumun katkı sunabileceği ve çok sayıda 

kurumun katılacağı bir strateji gerekmektedir. 

Yaşlı insanlar. Yaşam seyri yaklaşımı sağlıklı yaşlanma ile ilişkili olarak insanların hayata iyi bir 

başlangıç yapmalarına destek olur ve yaşamları boyunca etki ederek daha sağlıklı yaşam tarzlarını 

seçmelerine ve yaşla ilişkili değişikliklere adapte olmalarına imkan verir. Yaşam boyu süren maddi 

zorluklar yaşamın ileriki yaşlarında daha kötü sağlık koşulları anlamına gelmektedir, ayrıca 

erişkinliklerinden itibaren evli kalan insanlar evli olmayanlara nazaran daha uzun yaşamaktadır. 
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Sosyal destek ve özellikle aile ve arkadaşlarla sosyal ilişkiler yaşlıların yaşam kalitesini etkileyen 

en önemli faktörler arasındadır. Yüksek kaliteli hizmetlere erişimde yaş ayrımları yaygındır ve 

ayrıca yaşlı insanların yaşam koşulları ve esenlik alanlarında karşı karşıya olduğu eşitsizlikler, genç 

insanlarınkinden daha fazladır. 

Sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesine yönelik olarak belediyeler tarafından alınabilecek etkin 

önlemler arasında yeterli sosyal desteği sunacak yasalar, sosyal ve ekonomik politikalar yer 

almaktadır. Yaşlı insanların sağlık ve esenliğini artırmak için kullanılabilecek en güçlü 

stratejilerden birisi yalnızlık ve tecridin önlenmesidir; nüfusun yaşlanmasına karşı olarak şehirlerin 

kullanabileceği en güçlü yaklaşım ise tüm sektörlerle birlikte şehirlerin yaşlı dostu hale 

getirilmesine yönelik politikaların kullanılmasıdır ve bunun için bu politikaları destekleyebilecek 

ulaşım, mahalle ve kent planlaması, mali politikalar, risk faktörlerine yönelik halk sağlığı ve konut 

imkanlarının geliştirilmesidir. 

Korunmasızlık. Korunmasızlık hem sosyal sorunlar hem de sağlık sorunlarını kapsamaktadır. 

Bunun sebebi toplumun tamamında farklı şekillerde işleyen ve sağlık açısından sosyal tabakalar 

oluşturan münhasır süreçlerdir. Bu süreçlerle mücadele için alınacak önlemler bireylerin ve 

grupların sağlığı üzerinde en yüksek etkiyi yaratma potansiyeline sahiptir. Gruplar arasında çok 

büyük farklar mevcuttur. Dışlanmış göçmenlerin karşı karşıya kaldığı kötü sağlık sonuçları 

genellikle kabul edilemez boyutlarda olmaktadır. Sosyal dışlanmanın birden çok sebebi ile 

mücadele etmek amacıyla sağlık sistemlerinin verilerinin iyileştirilmesi ve şehirlerde entegre 

politikalar tasarlanması sağlık alanındaki eşitsizliklere yönelik çalışmalarda en iyi sonucu 

verecektir. Sağlık hizmeti sunan çalışanları eğitmek, hizmetlerin tasarlanması, sunumu ve 

değerlendirilmesine yönelik çalışmalara korumasız grupları dahil etmek ve cinsiyet eşitsizlikleri 

ve dışlanma konusunda çalışmak yaşam konusunda daha iyi fırsatlar yaratacak ve ileriki yaşlarda 

bağımsız bir yaşam sürmeyi destekleyecektir. 

Sağlık okuryazarlığı. Güçlendirme çok boyutlu sosyal bir süreçtir ve bu süreç içerisinde bireyler 

ve gruplar yaşamları hakkında daha fazla bilgi ve denetim elde etmektedir. İnsanlar gittikçe daha 

fazla kendi sağlıklarının ortak üreticileri olarak görülmektedir. Daha yüksek sağlık okuryazarlığı 

ve sağlıkla ilgili iyi bilgilere daha fazla erişim bunun önkoşulları arasındadır. Avrupa’da insanların 

yetersiz veya sorunlu sağlık okuryazarlığı becerilerine sahip olması daha sağlıksız seçimlerin 

yapılmasına, daha riskli davranışlara, daha zayıf sağlığa, insanların kendine bakmasında sorunlara 

ve daha fazla hastane tedavilerine neden olmaktadır. Sağlık okuryazarlığının güçlendirilmesi için 

yaşamın tamamını kapsayan bir yaklaşıma ihtiyaç vardır ve bu yaklaşımın kültürel ve bağlamsal 

faktörlere karşı hassas olması gerekmekte ve hem bireylere hem de insanların sağlık bilgilerini 

aldığı ve kullandığı ortamlardaki sağlık okuryazarlığı koşullarına odaklanması gerekmektedir. 

Sağlıklı şehirler sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi için anahtar önemdedir. Sivil toplum ve 

yüksek riskli topluluklarla kurulacak yenilikçi ortaklıklar yoluyla sağlıklı şehirler sağlık 

okuryazarlığı program ve hizmetlerini destekleyebilir. 

Tema 2: Avrupa Bölgesinde Büyük Sağlık Sorunları ile 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 
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koşulların şehirlerdeki dengesiz dağılımını engellemek sunacaktır. Devlet, kamu, sivil toplum ve 

özel sektör (yönetimin tüm katmanları) kötü koşulların önlenmesi ve kontrol edilmesi konusunda 

önemli rollere sahiptir. 

6. Faz içerisindeki belediyeler küresel anlaşmalarda tanımlanan bulaşıcı olmayan hastalıklarla 

mücadele konusundaki çalışmaları güçlendirmek için özellikle çalışacaktır. Belediyeler, 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. 

Kentsel tasarım gibi yöntemlerle desteklenecek aktif hareket ve sağlıklı ortamların oluşturulmasına 

yönelik çalışmalar ve işyerlerinde sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar da etkili olacaktır. 

Öncelikler  

Bu tema altında yer alan aşağıdaki konular birçok şehir için özellikle önemlidir ve sağlık ile esenlik 

konusunda ilerleme için önemli bir potansiyel sunmaktadır. 

Fiziksel aktivite. Düzenli fiziksel aktivite sağlık açısından önemli faydalar sunar, birçok kronik 

bulaşıcı olmayan hastalık riskini azaltır ve ruh sağlığı ile genel esenliğe katkı sunar. Fiziksel 

aktivitede bulunmak sosyal etkileşim fırsatlarını ve toplumun bir parçası olma hissini artırır. 

Hareketsiz olan grupların kısmen aktif hale getirilmesine destek olmak sağlık açısından en yüksek 

faydayı sunar. Yerel seviyede topluluklarla, sivil toplum örgütleriyle ve özel sektörle ortaklıklar 

kurmak fiziksel aktiviteye katılımı en yüksek seviyeye çıkarabilir ve sağlık açısından önemli 

faydalar sağlar. Sosyal ve fiziksel ortamlar fiziksel aktiviteyi insanların günlük yaşamlarına güvenli 

ve kolay bir şekilde entegre etmek için tasarlanabilir. Yürüme ve bisiklete binmeyi teşvik eden kent 

planlaması uygulamaları ve entegre ulaşım sistemleri fiziksel aktivite seviyelerini artırmak için 

kullanılabilecek entegre stratejilerin temel bileşenleridir. 

Beslenme ve obezite. Obezite sorunuyla mücadele etmek için sistemlerin değerlendirilmesi ve 

analiz edilmesi, devlet içerisinde ve dışarısında olan paydaşlarla birlikte çalışılması ve sektörler ve 

devletin çeşitli kademeleri arasında birlikte çalışmayı kolaylaştıran yönetişim mekanizmalarının 

bulunması gerekmektedir. Belediyeler, DSÖ Küresel Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık 

Stratejisi içerisinde yer alan tavsiyeleri yerel seviyede uygulamak için çalışabilir ve bu sayede bir 

dizi eylemde bulunabilir, bunlara şunlar dahildir: eğitim, iletişim ve halkın bilinçlendirilmesi; 

erişkin okuryazarlığı ve eğitim programları; pazarlama, tanıtım, sponsorluk ve destek; etiketleme; 

ve sağlık konusundaki talep ve sağlık ile ilişkili mesajların kontrol edilmesi. Bulaşıcı olmayan 

hastalıkların önlenmesi hedefine yönelik olarak sağlıklı beslenme ve sağlıklı kilo için bunlara 

ihtiyaç vardır. Şehirlerde fiziksel aktivite ve beslenmeye yönelik entegre stratejiler, planlar ve 

çalışmalar için güçlü politik liderlik, iyi yönetişim ve tüm sektörlerin şehirlerinde özellikle de 

çocuklar başta olmak üzere obeziteyi önemli ölçüde azaltmaya kendilerini adamış olması 

gerekmektedir. 
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Alkol. Sürdürülebilir politik taahhüt, etkin koordinasyon, sürdürülebilir finansman ve çeşitli yerel 

sektörlerin ve sivil toplumun ve ekonomik operatörlerin uygun bir şekilde müdahil olması alkolün 

zararlı bir şekilde kullanımını azaltma konusunda başarı elde etmek için çok önemlidir. Belediye 

birimlerine ve diğer ortaklara stratejik hedefler, uygun yaklaşımlar geliştirmek ve çalışmaların 

etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için liderlik etmek ve koordinasyon sağlamak alkolün 

zararlı bir şekilde kullanımını azaltabilecek yöntemlerdir. Belediyeler, DSÖ'nün alkolün zararlı 

kullanımını azaltmaya yönelik küresel stratejisinde yer alan 10 önerilen hedef ile bağlantılar 

kurmak için özellikle çalışacaktır, bu hedefler yerele adapte edilebilirdir ve yapılacak çalışmaları 

hem destekleyecek hem de tamamlayacaktır. Bunlar içerisinde şunlar yer alır: liderlik, 

bilinçlendirme ve taahhütler; sağlık hizmetleri; toplumsal çalışmalar; alkollü araç kullanımına 

ilişkin politikalar ve önlemler; alkole erişim; alkollü içeceklerin pazarlanması; fiyatlandırma 

politikaları; alkol tüketimi ve sarhoşluktan doğan negatif sonuçların azaltılması; zararlı alkol 

tüketiminin ve kaçak üretilen alkol tüketiminin halk sağlığı üzerindeki etkisinin azaltılması; ve 

izleme. 

Tütün. Dumansız şehirler yaratmak, güçlü politik liderlik ve DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve 

Konvansiyonu ile yerel seviyede uygulanabilecek kanıtlara dayalı müdahale yöntemlerini 

kapsayan altı WHO (MPOWER) stratejisinin kullanılması ile mümkün olabilir. Bunlar içerisinde 

şunlar yer alır: tütün tüketiminin ve alınan önlemlerin etkinliğinin izlenmesi; insanların sigara 

dumanına maruz kalmasının önlenmesi; sigarayı bırakmanın desteklenmesi; tütünün zararları 

hakkında uyarılarda bulunulması; tütün ürünlerinin tanıtımının, reklamının ve sponsorlukların 

kısıtlanması; tütün ürünleri üzerindeki vergilerin artırılması. Tütün kontrolüne yönelik 

müdahaleler, sağlığı iyileştirmek için harcanacak kaynaklar açısından çocukların aşılanmasının 

ardından en etkin ikinci yöntemdir. Tütünün daha yüksek vergilendirme yoluyla fiyatının 

artırılması tütün kullanımının azaltılması ve kullananların bırakmasının teşvik edilmesi için en 

etkin yöntemdir. 

Ruh sağlığı. Ruh sağlığı Avrupa’da eşitsizliğe çok büyük katkı yapmaktadır. Ruh sağlığı 

sorunlarının ciddi sonuçları olmaktadır, bunlar sadece sorunu yaşayan kişileri değil aynı zamanda 

ailelerini ve ayrıca ekonominin rekabetçiliğini ve toplumun esenliğini etkilemektedir. Zayıf ruh 

sağlığı, eşitsizlik, fakirlik ve dışlanmanın hem bir sonucu hem de sebebidir. Ruh sağlığı sebepleri 

arasında ekonomik büyümenin yavaşladığı ve kamu harcamalarında kesintilerin oluştuğu 

zamanlarda toplumun esenliğinin sürdürülmesine dair zorluklar yer almaktadır. 

İster kamu sektörü üzerinden ister özel sektöre verilecek teşvikler yoluyla istihdam yaratmak 

toplumsal seviyede ruh sağlığının iyileştirilmesi için en maliyet etkin yöntemdir. Erken teşhisin 

desteklenmesi, toplumsal müdahalelerin başlatılması, danışmanlık ve ruh sağlığı hizmetlerinin 

genişletilmesi ve sürdürülmesi, istihdam fırsatlarının artırılması ve borç danışmanlığı hizmetlerinin 

genişletilmesi iyi ruh sağlığının geliştirilmesinde hayati bir rol oynayacaktır. 

Sağlık hizmetlerinde hak temelli bir yaklaşım için ruh sağlığı hizmetlerinin güvenli ve destekleyici 

olması ve tüm hastalara haysiyetli ve saygılı bir şekilde davranılması gerekmektedir. Ruh sağlığı 

hizmetlerini alacak kişilerin, alacakları bakım hizmetlerine yönelik olarak verilecek kararlara ve 

hizmetlerin tasarlanması, sunulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarına dahil edilmesi 

gerekmektedir. Koordinasyon hayati önemdedir ve en iyi etki yerelde geleneksel olarak birlikte 

çalışmayan sosyal yardım ofisleri, mali danışmanlık ofisleri ve toplumsal ruh sağlığı hizmetleri 

gibi sektörlerin etkin ve verimli bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayarak elde edilir. 
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Tema 3: İnsan Odaklı Sağlık Sistemlerinin ve Halk Sağlığı Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi 

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 hizmetleri 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. Fazda şehirler sağlık ve sosyal hizmet sistemlerinin güçlendirilmesi için önemli rol oynayabilir. 

Hizmetlerin daha fazla insan odaklı olmasının sağlanması, eşitsizliklerin azaltılması ve sağlık 

okuryazarlığının geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirebilir. Uygun fonlama, 

yönetmelikler ve teşvik mekanizmalarıyla ve ortaklıklarla insanlara erişim yöntemleri 

geliştirilebilir. Acil durumlara hazırlıkların gerçekleştirilmesi için yönetişimin güçlendirilmesi ve 

sektörler arası koordinasyonun iyileştirilmesi gelecekteki sağlık krizlerinin önlenmesi ve 

sınırlandırılmasına yönelik etkin stratejilerdir. 

Öncelikler  

Bu tema altında yer alan aşağıdaki konular çoğu şehir için özellikle önemlidir ve sağlık ile esenlik 

konusunda ilerleme için önemli bir potansiyel sunmaktadır. 

Belediye hizmetlerinin sunumunu dönüştürmek. İnsan odaklı hizmetleri desteklemek üzere yeni 

çalışma kültürleri oluşturan ve kurumlar ile belediye birimlerinin kapasitesini artıran ortaklıklar 

kurmak 21. yüzyıla uygun bir sağlıklı şehrin merkezinde yer alır. 

Belediyeler değişen sosyal ve demografik yapı ve aynı zamanda Avrupa Bölgesinde hastalıklarla 

ilgili olarak değişen yapıya adapte olmak için çalışacaktır; özellikle ruh sağlığı sorunları, kronik 

hastalıklar ve yaşlanma ile ilgili durumlara odaklanılacaktır. Buna sağlık hizmetlerinde dönüşüm 

yoluyla önceliğin hastalıkların önlenmesine verilmesi; sağlığın sosyal belirleyicileri hakkındaki 

belediye hizmetlerinin insan odaklı olarak verilmesi, ve yüksek kaliteli, ucuz evrensel hizmet 

sunumu dahildir. Halk sağlığı, tedavi hizmetleri, sosyal hizmetler ve diğer sektörlerdeki 

profesyoneller arasında yeni çalışma kültürleri ve yeni işbirliği yöntemleri oluşturan ortaklıklar da 

insan odaklı yaklaşımları destekleyecektir. 

Halk sağlığı kapasitesinin canlandırılması ve güçlendirilmesi. Avrupa Bölgesinde daha iyi bir 

sağlık seviyesine erişmek için belediyelerin halk sağlığı fonksiyonlarını ve kapasitesini önemli 

derecede güçlendirmesi gerekmektedir. Halk sağlığına adanan kapasite ve kaynaklar şehirden şehre 

farklılıklar gösterse de kurumsal olarak halk sağlığına ve kapasite geliştirmeye yatırım yapmak ve 

sağlığın korunmasına, geliştirilmesine ve hastalıkların önlenmesine odaklanmak öncelikler 

arasındadır. Halk sağlığı fonksiyonlarının modernize edilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla halk 
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sağlığı mevzuatının gözden geçirilmesi ve adapte edilmesi kullanılabilecek yaklaşımlardan bir 

tanesidir. 

Tema 4: Dayanıklı bir Toplum ve Destekleyici Ortamların Oluşturulması  

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. 

Öncelik alanları  

Bu tema altında aşağıdaki konular çoğu belediye için özellikle anlamlıdır ve sağlık ve esenlik 

açısından bir fark yaratmak için önemli bir potansiyel sunmaktadır. 

Toplumsal dayanıklılık. Dayanıklılığın artırılması, hem bireysel hem de toplumsal seviyelerde 

sağlığın korunması ve geliştirilmesi için anahtar faktörler arasındadır. Toplumlar sağlığın 

geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesine ve kronik hastalıklara sahip insanların ve engellilerin 

sosyal yaşama dahil edilmesine ilişkin çalışmalar içerisinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu rol 

doğal, yapay ve sosyal ortamlar arasındaki karmaşık ilişkilerce belirlenmekte ve şekillenmektedir. 

Yerel seviyede politika ve eylemleri koordine eden belediyeler daha sağlıklı ortam ve toplulukların 

yaratılmasına ve bu topluluklar içerisindeki insanların kendi sağlıklarını geliştirmesine yönelik 

seçimler yapmasına yardımcı olabilmektedir.  

Yerel güçlü yönleri geliştirecek şekilde güçlü liderlik ve yerel topluluklara yatırım yapmak 

dayanıklılığı artırarak ve potansiyeli güçlendirerek toplumların kendi sağlıkları, hastalıkları ve 

yaşamları üzerinde sorumluluk almalarına imkan verecektir. Kazanım tabanlı yaklaşımlar, sağlığı 

iyileştirme ve sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltma konusundaki belediye stratejilerinin dahili bir 

parçası haline gelmelidir. 
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Sağlıklı ortamlar. Sürekli olarak yaşam ve çalışma koşullarının geliştirilmesine odaklanmak 

sağlığı desteklemenin temel yöntemlerinden birisidir. Belediyeler tarafından insanların yaşadığı, 

büyüdüğü, çalıştığı ve eğlendiği evler, okullar, iş yerleri, rekreasyon alanları, sağlık tesisleri ve 

yaşlı insanların evleri gibi alanlarda başlatılacak çalışmalar son derece etkin olabilir; örneğin 

sağlığı geliştiren okul ve işyerleri gibi… İnsanlara ve yerel topluluklara evlerinde ve işyerlerinde 

erişen sağlık ve sosyal hizmetler ve özellikle de birinci basamak sağlık hizmetleri, bireylerin ve 

toplulukların yaşamları boyunca ve özellikle de kritik dönemlerde sistematik olarak desteklenmesi 

için önemli başlangıç noktalarıdır. 

İnsanların yaşamları boyunca en yüksek sağlık potansiyellerine kolayca erişmesi için sosyal ve 

ekonomik politikaların oluşturulması gerekmektedir. 

Sağlıklı kent planlaması ve tasarım. Şehirde yaşam fiziksel ve yapay çevre ve hizmet ve desteğe 

erişim üzerinden sağlığı etkilemektedir. Konut kalitesi, mahalle tasarımı, yoğunluk ve karma arazi 

kullanımı, yeşil alan ve tesislere erişim, rekreasyon alanları, bisiklet yolları, hava kalitesi, gürültü 

ve zehirli maddelere maruz kalma gibi etkenler toplumun sağlık ve esenliğini çok çeşitli şekillerde 

etkilemektedir. Yaşlı ve engelli nüfusun hareketliliğini artırmaya yönelik daha fazla fiziksel 

aktivitenin teşvik edildiği kent planlaması uygulamaları daha iyi sağlık ve esenlik anlamına 

gelmektedir. Belediyeler vatandaşlarının esenliğini geliştirme ve belediye kaynak ve fırsatlarına 

eşit ve benzeri erişim sunma konusunda sorumludur. Sektörler arası ortaklıklar ve toplumların daha 

güçlü hale getirilmesine yönelik yaklaşımlar yerel paydaşların aktif desteği ile yerel seviyede daha 

kolay bir şekilde uygulanabilmektedir. 

Sağlıklı ulaşım. Bisiklete binme ve yürüme ile desteklenen iyi bir toplu taşıma sistemi hava 

kirliliğini, gürültü kirliliğini ve sera gazı emisyonlarını, enerji tüketimini ve trafik tıkanıklıklarını 

azaltabilir, trafik güvenliğini iyileştirebilir ve hem kentsel alanları hem de kentsel uyumu daha iyi 

koruyabilir ve aynı zamanda da eğitim, rekreasyon ve iş fırsatlarına daha fazla erişim imkanı ile 

birlikte fiziksel aktivite için daha fazla fırsat sunabilir. Kentlerdeki yeşil alanlar sağlığı olumlu 

yönde etkilemektedir. Yerel seviyede alınacak pek çok önlem sağlık konusunda büyük faydalar 

getirmektedir. Yeşil alanların ve ormanların bulunması halinde insanlar bunları yürümek, oyun 

oynamak, bisiklete binmek ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmek 

için kullanmakta ve sonuç olarak sakatlanma risklerini azaltmakta, kentsel ısı adası etkisini 

düşürmekte, stres seviyelerini, gürültü kirliliğini azaltmakta ve sosyalleşmeyi artırmaktadır.   

Sağlık sektörü ayrıca iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek ve çevreye verilen zararı azaltmak 

konularında önemli bir role sahiptir; bu rol iklim değişikliğine ve çevreye verdiği zarara ilişkin 

kendi etkisini azaltmaya yönelik adımların atılması ile ilişkilidir. 

Konut ve kentsel dönüşüm. Aşağıdakiler dahil olmak üzere bir dizi önlem ile konut ve inşaat 

sektöründe önemli sağlık faydaları elde edilebilir: soğutma amaçlı aktif ve pasif doğal 

havalandırmanın daha etkin bir şekilde kullanılması; küf ve nemin azaltılması için önlemlerin 

alınması; enerji verimliliğine sahip ısınma, cihaz ve pişirme araçları; güvenli içme suyunun 

sağlanması; dış mekanların sağlanması, daha iyi hıfzıssıhha ve daha güçlü binaların oluşturulması. 

Daha iyi sosyal, ekonomik ve çevresel fırsatlar sunan kentsel dönüşüm programları şehirlerdeki 

bazı tasarım sorunlarını ortadan kaldırabilir. 
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6. Fazın Uygulanması  

5. Faza benzer olarak 6. Faz da belediyelere genel hedefler konusunda esnek bir çerçeve sunmakta 

ve ana temalar arasında kendi yerel durumlarına en uygun konular üzerinde çalışma imkanı 

vermektedir. Belediyelerin Sağlık 2020 bakış açısıyla yapacakları durum değerlendirmesi 5. 

Fazdan 6. Faza geçiş konusundaki önemli bir başlangıç aşamasıdır. 6. Faz 5. Fazda kullanılan 

kavramları desteklemekte, güçlendirmekte ve 5. Fazın kavramlarına anlamlı bağlantılar 

kurmaktadır. Yeni bir stratejik ve politik enerji oluşturmakta ve aynı zamanda şehirlerin yönetişimi 

daha güçlü hale getirmesine yardımcı olacak yeni bilgiler sağlamaktadır. 6. Faz liderlik ve 

yeniliklere ve ayrıca değişim için yerel kapasitenin güçlendirilmesine daha fazla odaklanacaktır. 

Şehir sağlık profili ve sektörler arası şehir gelişim planları halen geçerliliğini sürdürmektedir ve 

Sağlıklı Şehirlerin 6. Fazdaki daha geniş kapsamlı hedeflerine göre uyarlanacaktır.  
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6. Fazın hedefleri ve temaları: genel bakış, 

 

Genel hedefler 

 

Sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmak 

İnsan hakları ve cinsiyet 

Şehirlerin sağlık konusundaki liderliğini 

ve katılımcı yönetişimi geliştirmek 

Bütün devlet ve bütün toplum yaklaşımları 

Tüm politikalarda sağlık ve sağlık alanında 

eşitlik 

Şehir sağlık diplomasisi 

Ana temalar 

Yaşam seyri ve 

insanların 

güçlendirilmesi 

Halk sağlığı 

öncelikleri 

konusunda çalışma 

İnsan odaklı sağlık 

sistemlerinin ve halk 

sağlığı kapasitesinin 

güçlendirilmesi 

Güçlü topluluklar ve 

destekleyici 

ortamların 

oluşturulması 

Önemli öncelikler 

Erken yaşlar Fiziksel aktivite Sağlık ve sosyal 

hizmetler 

Diğer belediye 

hizmetleri 

Toplumsal 

dayanıklılık 

Yaşlı insanlar Beslenme ve obezite  Halk sağlığı 

kapasitesi 

Sağlıklı ortamlar 

Hassas gruplar Alkol  Sağlıklı şehir 

planlaması ve 

tasarım 

Sağlık okuryazarlığı Tütün   Sağlıklı ulaşım 

 Ruh sağlığı  İklim değişikliği 

   Barınma ve kentsel 

dönüşüm 
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DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 6. Faz Şartları 

Belediyelerin 6. Fazın altı senesi boyunca belli yaklaşımları ve etkinlikleri uygulaması şarttır. 

Belediyeler yukarıda bahsi geçen alanlarda çalışma taahhüdünün ön şartı olarak politik destek ve 

yeterli kaynakları sağlamak ve sağlıklı şehirlerin hedeflerinin uygulanmasını kolaylaştıracak 

gerekli yapı ve mekanizmaları oluşturmak zorundadır. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın üyesi 

olabilmek için belediyelerin aynı zamanda Avrupa’daki diğer belediyelerle birlikte çalışmaya ve 

ağ çalışmaları içerisinde bulunmaya hazırlık yapması gerekmektedir. 

Aşağıda verilen listede 6. Faz’da DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına üye olmak isteyen 

belediyelere yönelik 12 şart mevcuttur. 

1. Sürdürülebilir yerel destek. Belediyelerin Sağlıklı Şehirlerin prensiplerine ve hedeflerine 

yönelik olarak ana karar vericilerin (paydaşların) yerel politik desteğini sürdürmesi 

gerekmektedir. Belediyeler, başvuruları ile birlikte belediyenin 6. Faza katılımını 

destekleyen ve farklı paydaşlarla çalışmayı taahhüt eden meclis kararlarını ve aynı konuda 

belediye başkanları veya lider politikacıları tarafından imzalanacak bir niyet mektubunu 

göndereceklerdir. 

 

2. Koordinatör ve yönlendirme kurulu. Belediyeler tam zamanlı bir koordinatöre (veya 

dengi) sahip olmak zorundadır; koordinatörün İngilizce bilmesi ve sağlıklı şehir çalışmaları 

için idari ve teknik destek alabilmesi gerekmektedir. Belediyelerin ayrıca 6. Fazın 

gereksinimlerini yerine getirebilecek ana sektörlerden üst düzey karar vericilerin ve 

politikacıların yer aldığı bir yönlendirme kurulu oluşturması gerekmektedir. 

 

3. Şehir sağlık profili. Şehir sağlık profilleri vatandaşların sağlığını etkileyen faktörler 

hakkında çok değerli bilgiler sunan ve şehir içerisindeki eşitsizliklerin anlaşılmasını 

sağlayan bir araçtır. Tüm şehirlerin bir şehir sağlık profili oluşturması zorunludur. Yeni üye 

olacak şehirler DSÖ sağlıklı şehir profillerine yönelik rehberlere uygun bir şekilde 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 konuları ile ilişkili olarak 

şehirlerindeki önemli eksiklikleri belirleyecek ve 6. Faz’daki öncelik alanlarının 

tanımlanması için kullanacaktır. 

 

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 
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bütünlükçü stratejik sağlık planlaması konusunda ilerleme kaydettiklerini 

gösterebilmelidir. Bunun içerisinde bir şehir sağlık gelişim planı veya şehrin sağlık ve 

esenlik konusundaki politika ve stratejisi veya denk bir başka belge veya belgeler yer 

alabilir. Bu planlar, içerisinde şehrin sağlığa yönelik özel ve sistematik çabalarını gösteren 

kapsamlı birer strateji belgesidir. İçerisinde belediyenin vizyon ve değerleri ile bu vizyonu 

gerçekleştirecekleri strateji yer alır. Politika ve çalışmalarıyla sağlığı etkileyen birçok resmi 

ve gayrı resmi sektör ve kurumun katkısını da gösterir. Bu nedenle Sağlık 2020’nin yerelde 

uygulanması için bir süreç ve çerçeve oluşturur ve bu sayede de 6. Faz çerçevesinin 

uygulanmasına destek verir. 

 

7. Ortaklıklar. Şehirler 6. Faz’ın genel amaçları ve temaları üzerinde ortaklıklar kurmalı ve 

mevcut ortaklıklarını geliştirmelidir. Bunun için ana temalar hakkında eylem planları 

oluşturulacak ve uygulanacaktır. Şehirlerin ayrıca DSÖ Avrupa Ağına ve tematik alt 

ağlarının çalışmalarına katılması ve üretilen bilgi ve ürünlerin yaygınlaştırılmasına katkı 

koyması zorunludur. 

 

8. Kapasite geliştirme. Şehirler birey, politikacı ve kuruluşların ana konu ve temalar 

üzerindeki kapasitelerini artırmak için öğretici imkanlar geliştirmek zorundadır. Kapasite 

geliştirme çalışmaları bütün toplum ve bütün devlet yaklaşımlarının desteklenmesi için 

gerekli olan bilgi ve becerileri, mekanizma ve süreçleri sağlayacaktır. Aynı zamanda halk 

sağlığı kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesinin sağlayacağı sonuç konusunda kanıtlar 

sunmalı; performansın ölçülmesi amacıyla sağlık ve eşitlik göstergelerini belirlemeli; 

sağlık etkilerini değerlendirmek için bilgi yönetim sistemleri ve yenilikçi araçlar 

geliştirmeli ve elde edilen pozitif sağlık sonuçlarının toplumsal dayanıklılığa nasıl etki 

ettiğini değerlendirmelidir. 

 

9. DSÖ Avrupa Ağı toplantılarına katılmak. Şehirler, proje koordinatörlerinin ve seçilmiş 

politikacılarının DSÖ Avrupa Ağı konferanslarına katılmasını idari ve politik olarak 

taahhüt etmelidir. Belediyeler tüm toplantılarda asgari olarak koordinatörleri ve ilgili 

politikacıları tarafından temsil edilmelidir. 

 

10. Belediye başkanları toplantılarına katılmak. Belediyeler, belediye başkanlarının (veya 

lider politikacılarının) 6. Faz’da gerçekleşecek belediye başkanları toplantılarına 

katılmasını sağlamalıdır. 

 

11. Ağ çalışmalarına katılım. Belediyeler, 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. 



26 
 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının Organizasyon Yapısı 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 6. Fazda üç bileşeni olacaktır. 

1. DSÖ Avrupa Ağında tüm DSÖ Avrupa Üye Devletleri içerisinde yer alan belediyeler 

bulunacaktır ve bunun 100 üye belediyeye ulaşacağı öngörülmektedir. DSÖ Avrupa Ağına 

liderlik ve koordinasyon sunan DSÖ'dür ve Ağın Danışma Kurulu tarafından 

desteklenmektedir. 

 

2. Ulusal sağlıklı şehirler ağları hem ülkeleri hem de DSÖ için birer kaynaktır. Avrupa’daki 

Sağlıklı Şehirler hareketinin dahili bir parçasını oluşturmaktadır. Üye şehirler kendi ulusal 

ağlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi için aktif katılım sağlamalıdır. Üye belediyelerin, 

ülkelerinde olması halinde ulusal ağlarına üye olmaları şarttır. 

 

3. Alt ağlar, çalışma kolları ve çalışma grupları: 6. Faz süresince üye olan belediyelerin ve 

ulusal ağa üye şehirlerin 6. Fazın şartlarını yerine getirmesi için bir dizi mekanizma 

oluşturulacak veya güçlendirilecektir. Bu mekanizmaların görevi teknik rehberlik ve eğitim 

materyallerinin geliştirilmesini desteklemek, eğitimleri organize etmek ve yürütmek ve 

belli tema ve konulara güçlü bir ilgi gösteren belediyelere bir platform sunmaktır. 

Çalışma yöntemleri 

DSÖ Avrupa Ağında kapasitenin geliştirilmesine dikkat edilecek ve hem üye şehirlerin ayrı ayrı 

kapasitelerinin güçlendirilmesine hem de DSÖ Avrupa Ağının bir bütün olarak potansiyeline 

yatırım yapılmasına odaklanılacaktır. 

DSÖ, DSÖ işbirliği merkezleri, tematik alt ağlar, çeşitli alanlardaki uzmanlar ve DSÖ danışma 

kurulları tarafından desteklenecektir. Çeşitli DSÖ birim ve programının 6. Faz içerisinde DSÖ 

Avrupa Ağına direkt teknik bilgi sunması beklenmektedir. 6. Fazdaki alt ağlar incelenecek ve 

şehirlere destek verecek şekilde güçlendirilecektir. Uygun deneyim ve uzmanlığa sahip harici 

kurumlar 6. Faz içerisinde DSÖ Avrupa Ağının sekreterlik fonksiyonlarını yürütecektir. 

Ağ çalışmaları. Ağ çalışmaları DSÖ Avrupa Ağının üye şehirlerine sunduğu katma değerin 

anahtar bir öğesidir. Öğrenme, deneyimlerin paylaşılması ve birlikte çalışma alanlarında geniş 

çaplı imkanların yanı sıra karşılıklı yardım, bilgi alışverişi, aktif destek ve kaynak geliştirme 

alanlarında da fırsatlar sunmaktadır. 6. Faz içerisinde elektronik iletişim ve etkileşim yöntemlerinin 

ve sosyal medyanın yaratıcı bir şekilde kullanımının güçlendirilmesi ve genişletilmesi için özel bir 

dikkat gösterilecektir. 

Kapasite ve araç geliştirme. DSÖ’nün 6. Faza yönelik stratejik ve teknik liderliğinin bir parçası 

olarak bir 6. Faz uygulama paketi hazırlanmaktadır. Bu paket belediyelere 6. Faz çerçevesinin yerel 

seviyede yürütülmesine destek olacaktır. Paket içerisinde rehberler ve araçların yanı sıra 

belediyelerin Sağlık 2020’yi anlaması ve kendi şehirlerinde uygulamasına yönelik kapasitenin 

geliştirilmesini hedefleyen hizmetler de yer alacaktır. Sağlıklı Şehirlere ait yaklaşımların 

uygulanmasına ve değerlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri yürütülecektir. 
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İzleme, değerlendirme ve bilgi. Etkinin izlenmesi gerekmektedir ve bunun için uygun 

göstergelere ve sonuçlara odaklanmaya ihtiyaç vardır. İyi ve etkin uygulamalara yönelik kanıt ve 

bilgilerin belgelenmesi, paylaşılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. İlgi duyan şehirlerce 

oluşturulan gruplar, seçilen konular üzerinde ampirik karşılaştırmalı araştırmalar yapmak üzere 

teşvik edilecektir. 

Ortaklıklar. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağları, yerel 

yönetim, kurum, sivil toplum örgütleri ve platformlarından oluşan ağlar dahil olmak üzere 

ortaklığın karşılıklı fayda getirmesi halinde ilgili stratejik küresel ve Avrupalı ortaklarıyla 

bağlantılarını resmileştirecek ve yakından ve yaratıcı bir şekilde çalışmalar yürütecektir. 

DSÖ Avrupa Ağını destekleyecek yapı ve mekanizmalar. Bunlar içerisinde DSÖ Avrupa Bölge 

Ofisi, DSÖ Avrupa Ağı Sekretaryası (bir veya birden fazla harici kurumdan oluşacaktır), DSÖ 

işbirliği merkezleri, Ağın Danışma Kurulu ve DSÖ'nün diğer iç ve dış ortakları yer almaktadır. 

Şehirlerin 6. Faza üyelik süreci 

Giriş 

Tablo 1’de şehirlerin DSÖ Avrupa Ağına kabul edilmesine dair süreç özetlenmektedir. Şehirlere 

6. Faz süresince gelen başvurular dikkate alınarak sürekli olarak üyelik verilecektir. DSÖ Avrupa 

Sağlıklı Şehirler Ağına 5. Fazda üye olmuş şehirler üye olmamış şehirlere kıyasla farklı bir üyelik 

sürecine tabi tutulacaktır (kolaylaştırılmış geçiş). Üyelik başvurusu yapan şehirlerin kendi 

ülkelerindeki ulusal sağlıklı şehirler ağına üye olmaları beklenmektedir. 

Niyet mektubu. Üyelik şartlarını taşıyan tüm şehirler 6. Faza üyelik başvurusunda bulunabilirler. 

Üye olmak isteyen belediyeler, belediye başkanlarınca sunulacak ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler 

Ağı'nın 6. Fazına üye olmak istediklerini, 6. Fazın amaç ve hedeflerine kaynak aktaracaklarını, 

DSÖ’ye yıllık aidatlarını ödeyeceklerini ve hem DSÖ Avrupa Ağına hem de alt ağlara aktif olarak 

katılacaklarını beyan eden bir niyet mektubu göndermelidir. Bu mektup aynı zamanda 6. Faz 

başvurusu konusundaki irtibat kişisini, e-posta adresi ile birlikte tanımlamalıdır. 

Üyelik başvurusu. 6. Faz başvurusu, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı internet sitesi üzerinden 

çevrimiçi yapılacaktır. Başvuru formu İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça dillerinde 

mevcuttur. Şehirlere 6. Faz süresince gelen başvurular dikkate alınarak sürekli olarak üyelik 

verilecektir. Başvurular herhangi bir zamanda sunulabilir olmakla birlikte 30 Haziran 2015'ten 

sonraki tarihlerde belediyelerin üyeliğe kabul edilmesi muhtemel değildir. Tüm belediyelerin 

2013’ün ikinci yarısında başvurularını tamamlaması tavsiye edilmektedir. 5. Fazda üye olmuş 

şehirlere yönelik daha basit bir başvuru süreci bulunmaktadır (Ek 3). İlgilenen diğer şehirler için 

ise tam bir başvuru süreci bulunmaktadır (Ek 4). 

Ülke kotaları. DSÖ Avrupa Ağına üyelik kapsamında DSÖ Avrupa Bölgesindeki ülkeler dikkate 

alınarak coğrafi bir denge gözetilecektir. DSÖ Avrupa Ağının üye sayısının yaklaşık 100 

belediyeden ibaret olması beklenmektedir ve ülke başına azami kota 12 şehir ile sınırlandırılmıştır. 

Avrupa Bölgesinin tamamında dengeli bir coğrafi dağılım olması için bu rakamlarda farklılıklar 

oluşabilecektir. 
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5. Fazda kendi ülkelerinin kotası dolmuş olsa bile yeni şehirlerin başvuru yapması tavsiye 

edilmektedir; Avrupa’da yetersiz bir şekilde temsil edilmiş devlet ve bölgelerden daha fazla katılım 

olması için özel bir çaba gösterilecektir. Ek 1 ülke kotaları hakkındaki detayları sunmaktadır. 

Maddi katkı 

Üye olmuş tüm şehirlerin 6. Fazın (2014-2018) beş senesinin tamamı için her sene yıllık aidat 

ödemesini direkt olarak DSÖ’ye yapması gerekmektedir. 5. Fazda üye olmuş ve 6. Faza üyelik 

başvurusu yapan şehirlere, niyet mektubunun DSÖ tarafından alınmasının ardından ödeme 

yapmaları için fatura gönderilecektir. 5. Fazda üye olmamış şehirlere ise aidat faturaları başvuruları 

alındıktan sonra gönderilecektir. Belediyelere, DSÖ Avrupa Ağı üyelik başvurularının onaylandığı 

bilgisinin verilmesinin ve aidatlarını ödemelerinin ardından DSÖ 6. Faz üyelik sertifikası 

gönderilecektir. DSÖ alacağı aidatları, DSÖ prosedürlerine ve destek sunma kapasitesine ve 

ihtiyaçlara uygun olarak personel, teknik çalışmalar, sekretarya ve idari fonksiyonların yerine 

getirilmesi için kullanacaktır. Üyelik aidatını ödememiş olan üye belediyeler o senenin toplantısına 

davet edilmeyecektir. 

Avrupa Birliği ülkelerinin tüm şehirleri ve Andora, İzlanda, İsrail, Monako, Norveç, San Marino 

ve İsviçre’nin senelik 6000 USD tutarındaki tam aidatı ödemesi gerekmektedir (EK 2). Diğer 

ülkelerdeki şehirler ise senelik 3500 USD aidat ödeyecektir. Bir belediyenin aidatını ödemekte 

güçlük yaşıyor olması durumunda istisnai hallerde DSÖ ile aidat ödeme konusunda alternatif 

yöntemleri görüşebilecektir. 
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Tablo 1. Belediyelerin DSÖ Avrupa Ağına Üyelik Sürecinin aşamaları* 

  DSÖ Avrupa Ağının 4. Fazına Üye 

Olmuş Olan Şehirler 

 Diğer Şehirler 

 1 6. Fazın hedef ve şartları konusundaki 

taahhütlerin de bulunduğu niyet mektubu 

DSÖ’ye gönderilir. 

6. Fazın 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 (ek 4) 

4 DSÖ’ye kısa üyelik başvurusu formu 

gönderilir (ek 3) 

DSÖ’ye aidat ödemesi yapılır. 

5 DSÖ adına değerlendiriciler tarafından 

üyelik değerlendirmesi yapılır. 

DSÖ ulusal birlikler 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. 

* Bu sürecin herhangi bir aşamasında DSÖ belediyeden daha fazla açıklama veya bilgi talep 

edebilir, şehri ziyaret edebilir veya sağlıklı şehir koordinatörü ve lider politikacı ile bir görüşme 

talep edebilir. 

  



30 
 

 

Ek 1 

DSÖ AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 6. FAZINA KATILAN ŞEHİRLER İÇİN ÜLKE 
KOTALARI 

Kotalar ülke başına azami 12 şehir hesaplanarak oluşturulmuştur; 5 milyon nüfusa sahip ülkeler 

için 1 şehirlik kota ayrılmıştır ve DSÖ Avrupa Ağının önceki fazlarına üye olan şehirler dikkate 

alınarak bazı istisnalar oluşturulmuştur. Bazı ülkelerde, Sağlıklı Şehirlerin komşu ülkelerde daha 

az temsil edilmesi halinde kotalar artırılabilmektedir fakat bunun için Avrupa’nın değişik 

bölgelerinde coğrafi bir dengenin olması gözetilmektedir.  

Ülke Nüfus (Milyon) Azami Kota 

Arnavutluk 3.2 1 

Andora 0.1 1 

Ermenistan 3.0 1 

Avusturya 8.3 2 

Azerbaycan 8.6 2 

Beyaz Rusya 9.7 2 

Belçika 10.6 3 

Bosna Hersek 3.8 2 

Bulgaristan 7.7 2 

Hırvatistan 4.4 2 

Kıbrıs 1.0 2 

Çek Cumhuriyeti 10.3 2 

Danimarka 5.5 2 

Estonya  1.3 2 

Finlandiya 5.3 2 

Fransa 61.7 12 

Gürcistan 4.5 1 

Almanya 82.3 12 

Yunanistan 11.2 3 

Macaristan 10.1 2 

İzlanda 0.3 1 

İrlanda 4.4 2 

İsrail 7.3 2 

İtalya 59.3 12 

Kazakistan 15.5 3 

Kırgızistan  5.2 1 

Letonya 2.3 1 

Litvanya 3.4 1 

Lüksemburg  0.5 1 

Malta 0.4 1 

Monako 0.03 1 
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Karadağ 0.6 1 

Hollanda 16.4 3 

Norveç 4.7 2 

Polonya 38.1 8 

Portekiz 10.7 3 

Moldova Cumhuriyeti 4.0 1 

Romanya 21.6 4 

Rusya Federasyonu 141.7 12 

San Marino 0.03 1 

Sırbistan 9.5 2 

Slovakya 5.4 2 

Slovenya 2.0 2 

İspanya 45.3 10 

İsveç 9.1 3 

İsviçre 7.5 2 

Tacikistan 7.1 2 

Makedonya Cumhuriyeti 2.0 1 

Türkiye 74.0 12 

Türkmenistan  5.4 1 

Ukrayna 46.5 9 

Birleşik Krallık 60.4 12 
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Ek 2 

DSÖ’YE TAM MADDİ KATKIDA BULUNMASI GEREKEN DSÖ SAĞLIKLI 
ŞEHİRLERİN BULUNDUĞU ÜLKELER  

Andora 

Avusturya 

Belçika 

Bulgaristan 

Kıbrıs 

Çek Cumhuriyeti 

Danimarka 

Estonya  

Finlandiya 

Fransa 

Almanya 

Yunanistan 

Macaristan 

İzlanda 

İrlanda 

İsrail 

İtalya 

Letonya 

Litvanya 

Lüksemburg  

Malta 
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Monako 

Hollanda 

Norveç 

Polonya 

Portekiz 

Romanya 

San Marino 

Slovakya 

Slovenya 

İspanya 

İsveç 

İsviçre 

Birleşik Krallık 
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Ek 3 

DSÖ AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI'NIN 5. FAZINDA AKTİF OLARAK 
ÜYELİKLERİNİ SÜRDÜRMÜŞ OLAN ŞEHİRLER İÇİN BAŞVURU FORMU 

 

 

 

 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 6. Faz (2014-2018) üyelik başvurusu  

Değerlendirme, elektronik başvurunun tamamlanarak DSÖ’ye ulaşmasından önce 

başlamayacaktır. Başvuru İngilizce dilinde yapılmak zorundadır. Destekleyici belgeler e-posta ile 

orijinal dilin yanı sıra doğru İngilizce tercümesi ile (bazı durumlarda özeti) birlikte veya ilgili 

rapora ilişkin internet sitesi bağlantılarıyla birlikte gönderilmelidir.  

Formu tamamlamadan önce lütfen DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 6. Fazının hedef ve 

şartlarını açıklayan belgeyi ve ayrıca özellikle Ek 5’Te yer alan Sağlık 2020: sağlık ve esenliğin 

geliştirilmesine yönelik yönetimsel ve toplumsal çalışmaları destekleyen Avrupa politik çerçevesi 

belgesini dikkatlice okuyunuz.  

Bu başvuru sırasında bir yardıma ihtiyaç duyarsanız veya sorularınız olursa lütfen bizimle irtibata 

geçiniz:  

WHO Centre for Urban Health  

infohcp@euro.who.int  

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 6. Faz (2014-2018) üyelik başvurusu  

Başvuran belediye:  

Şehir:  

Ülke:  

Belediye nüfusu:  

Koordinatör  

mailto:infohcp@euro.who.int


35 
 

Adı:  

Unvanı:  

Adres 1:  

Adres 2:  

Şehir:  

Ülke:  

Posta kodu  

Telefon:  

Faks:  

E-posta:  

İnternet sitesi:  

 

1. Politik ve ortaklık taahhüdü  

Politik liderlik  

Belediye başkanının adı:*  

Unvanı:  

Seçildiği tarih:  

Sağlıklı şehir projesinden sorumlu politikacının adı:  

Unvanı:  

Seçildiği tarih:  

Belediyenin 6. Faz’a üyeliğini destekleyen meclis kararı  

Meclis kararının tarihi:  

Lütfen meclis kararının taranmış bir kopyasını e-posta ile gönderiniz  
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İki sayfalık Sağlık 2020 durum analizi belgesi; bu belge Sağlık 2020’nin temel konularındaki 

eksiklikleri belediye seviyesinde tanımlamalı ve 6. Faz (2014-2018) içerisinde odaklanılacak 

öncelikli alanları tanımlamalıdır 

Belgenin taranmış bir kopyasını lütfen e-posta ile gönderiniz  

Belediyenin 6. Faza katılmasına izin veren belediye başkanının niyet mektubu  

Lütfen niyet mektubunun taranmış bir kopyasını e-posta ile gönderiniz  

Bu mektup aşağıdakiler konusunda açık bir niyeti belirtmelidir:  

 6. Fazın amaç ve şartlarını karşılamak için kaynak sağlanacağının kabul edilmesi;  

 DSÖ Avrupa Ağı ve alt ağlarının toplantılarına aktif olarak katılım sağlanacağının kabul 

edilmesi;  

 Belediye başkanının, belediye başkanları toplantılarına katılacağını kabul etmesi;  

 Belediyenin DSÖ tarafından dışarıdan izlenebileceğinin ve değerlendirilebileceğinin 

kabul edilmesi; ve  

 6. Fazın (2014-2018) tamamında yıllık mali katkının (aidatın) ödeneceğinin kabul 

edilmesi.  

2a. Herkesin sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin azaltılması  

Şehriniz 6. Fazın stratejik hedeflerinden herkesin sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık alanındaki 

eşitsizliklerin azaltılması için neler yapacak?  

Lütfen en fazla üç projenizi en fazla 250 kelime ile açıklayınız.  

* veya dengi bir başkan veya yerel yönetim lideri.  

2b. Sağlık için liderliğin ve katılımcı yönetişimin iyileştirilmesi  

Belediyeniz, 6. Fazın stratejik hedeflerinden olan sağlık ve kalkınma için katılımcı yönetişim ve 

liderlik konusunda ne çalışmalar yapacak?  

Lütfen en fazla üç projenizi en fazla 250 kelime ile açıklayınız.  

3. 6. Fazın ana temaları  

Ana tema 1: Yaşam seyri yaklaşımı ve insanların güçlendirilmesi (öncelik alanları: erken yaşlar; 

yaşlı insanlar; zarar görebilirlik; ve sağlık okuryazarlığı)  

Lütfen 250 kelimeyi aşmadan yaşam seyri yaklaşımı ve insanların güçlendirilmesi konusunda 

genel olarak ne yapacağınızı ve hangi konulara özellikle odaklanacağınızı anlatınız. Buradaki 

bilgiler şehrinizin Sağlık 2020 durum analizi raporunuzla ilişkili olmalıdır.  
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Ana tema 2: Avrupa Bölgesinde büyük halk sağlığı sorunlarıyla mücadele (öncelik alanları: 

fiziksel aktivite; beslenme ve obezite; alkol; tütün; ve ruh sağlığı)  

Lütfen 250 kelimeyi aşmadan Avrupa Bölgesindeki büyük halk sağlığı sorunları konusunda genel 

olarak ne yapacağınızı ve hangi konulara özellikle odaklanacağınızı anlatınız. Buradaki bilgiler 

şehrinizin Sağlık 2020 durum analizi raporunuzla ilişkili olmalıdır.  

Ana tema 3: İnsan odaklı sağlık sistemlerini ve halk sağlığı kapasitesini güçlendirmek (öncelik 

alanları: belediye hizmetlerinin sunumunda dönüşüm; ve halk sağlığı kapasitesini canlandırmak 

ve güçlendirmek)  

Lütfen 250 kelimeyi aşmadan insan odaklı sağlık sistemlerinin ve halk sağlığı kapasitesinin 

güçlendirilmesi konusunda genel olarak ne yapacağınızı ve hangi konulara özellikle 

odaklanacağınızı anlatınız. Buradaki bilgiler şehrinizin Sağlık 2020 durum analizi raporunuzla 

ilişkili olmalıdır.  

Ana tema 4: Dayanıklı toplumlar ve destekleyici ortamlar yaratmak (öncelik alanları: toplumsal 

dayanıklılık; sağlıklı ortamlar; sağlıklı şehir planlaması ve tasarım; sağlıklı ulaşım; iklim 

değişikliği; ve barınma ve kentsel dönüşüm)  

Lütfen 250 kelimeyi aşmadan dayanıklı toplumlar ve destekleyici ortamlar yaratmak konusunda 

genel olarak ne yapacağınızı ve hangi konulara özellikle odaklanacağınızı anlatınız. Buradaki 

bilgiler şehrinizin Sağlık 2020 durum analizi raporunuzla ilişkili olmalıdır.  

4. Kapasite geliştirme Belediyeniz, liderlik, katılımcı yönetişim, herkes için sağlığın 

geliştirilmesi ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin azaltılması konularında 6. Faz süresince eğitim 

ve kapasite geliştirme konularında neler yapacak? Lütfen en fazla üç projenizi en fazla 250 kelime 

ile açıklayınız.  

5. Ağ çalışmaları Belediyenizin DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının genel çalışmalarına katkı 

olarak sunabileceği özel güçlü alanlar veya deneyimler nelerdir?  

Lütfen üç alanı tanımlayınız:  

Şehriniz DSÖ Avrupa Ağının 6. Fazından ne elde etmeyi bekliyor?  

Belediyeniz ülkenizdeki ulusal sağlıklı şehirler ağının bir üyesi mi?  

6. İzleme ve değerlendirme  

Aşağıdakileri onaylayın:  

Belediyeniz DSÖ tarafından dışarıdan değerlendirilmeyi kabul ediyor mu?: Evet / Hayır  

Sağlıklı şehir çalışmalarınız sistematik olarak izleniyor veya değerlendiriliyor mu?  
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Evet / Hayır  

Evet ise açıklayınız:  

Lütfen bu konudaki herhangi bir imzalı önemli raporun taranmış kopyasını e-posta ile veya 

orijinal belgenin internet sitesi bağlantısını gönderin  

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 6. Fazına üye olma niyetiniz için teşekkür ederiz.  

Lütfen kayıtlarınız için bu sayfanın bir kopyasının çıktısını alınız.  

Lütfen başvurunuz ile birlikte e-posta üzerinden göndermeniz gereken imzalı taranmış veya 

orijinal belgelerin listesini aşağıdan kontrol ediniz.  

Belediyenizin 6. Faza üyelik kararını destekleyen meclis kararı  

Belediyenizin 6. Faza katılımını destekleyen belediye başkanına ait niyet mektubu  

Sağlık 2020 durum değerlendirmesi analizi belgesi  

Belediyenizin DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 6. Fazından elde etmeyi beklediği faydaları 

açıklayan bir beyan  

Opsiyonel değerlendirme raporu  

Avrupa Bölge Ofisi  

UN City - Marmorvej 51  

DK-2100 Copenhagen Ø  

Danimarka  

Telefon: +45 45 33 70 00  

Faks: +45 45 33 70 01  

infohcp@euro.who.int  

Lütfen 6. Faz başvurusu belgelerine referans veriniz.  

  

mailto:infohcp@euro.who.int
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Ek 4 

DSÖ AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI'NIN 6. FAZINA ÜYE OLMAK İSTEYEN 
ŞEHİRLER İÇİN BAŞVURU FORMU  

 

 

 

 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 6. Faz (2014-2018) üyelik başvurusu  

Değerlendirme, elektronik başvurunun tamamlanarak DSÖ’ye ulaşmasından önce 

başlamayacaktır. Başvuru İngilizce dilinde yapılmak zorundadır. Destekleyici belgeler e-posta ile 

orijinal dilin yanı sıra doğru İngilizce tercümesi ile (bazı durumlarda özeti) birlikte 

gönderilmelidir.  

Formu tamamlamadan önce lütfen DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 6. Fazının hedef ve 

şartlarını açıklayan belgeyi ve ayrıca özellikle Ek 5’Te yer alan Sağlık 2020: sağlık ve esenliğin 

geliştirilmesine yönelik yönetimsel ve toplumsal çalışmaları destekleyen Avrupa politik çerçevesi 

belgesini dikkatlice okuyunuz.  

Bu başvuru sırasında bir yardıma ihtiyaç duyarsanız veya sorularınız olursa lütfen bizimle irtibata 

geçiniz:  

WHO Centre for Urban Health  

infohcp@euro.who.int  

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 6. Faz (2014-2018) üyelik başvurusu  

Başvuran belediye:  

Şehir:  

Ülke:  

Belediye nüfusu:  

Koordinatör  

Adı:  

mailto:infohcp@euro.who.int
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Unvanı:  

Adres 1:  

Adres 2:  

Şehir:  

Ülke:  

Posta kodu  

Telefon:  

Faks:  

E-posta:  

İnternet sitesi:  

 

1. Politik ve ortaklık taahhüdü  

Politik liderlik  

Belediye başkanının adı:*  

Unvanı:  

Seçildiği tarih:  

Sağlıklı şehir projesinden sorumlu politikacının adı:  

Unvanı:  

Seçildiği tarih:  

Belediyenin 6. Faz’a üyeliğini destekleyen meclis kararı  

Meclis kararının tarihi:  

Lütfen meclis kararının taranmış bir kopyasını e-posta ile gönderiniz  
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İki sayfalık Sağlık 2020 durum analizi belgesi; bu belge Sağlık 2020’nin temel konularındaki 

eksiklikleri belediye seviyesinde tanımlamalı ve 6. Faz (2014-2018) içerisinde odaklanılacak 

öncelikli alanları tanımlamalıdır  

Belgenin taranmış bir kopyasını lütfen e-posta ile gönderiniz  

Belediyenin 6. Faza katılmasına izin veren belediye başkanının niyet mektubu  

Lütfen niyet mektubunun taranmış bir kopyasını e-posta ile gönderiniz.  

Bu mektup aşağıdakiler konusunda açık bir niyeti belirtmelidir:  

6. Fazın amaç ve şartlarını karşılamak için kaynak sağlanacağının kabul edilmesi;  

DSÖ Avrupa Ağı ve alt ağlarının toplantılarına aktif olarak katılım sağlanacağının kabul 

edilmesi;  

Belediye başkanının, belediye başkanları toplantılarına katılacağını kabul etmesi;  

Belediyenin DSÖ tarafından dışarıdan izlenebileceğinin ve değerlendirilebileceğinin kabul 

edilmesi; ve  

6. Fazın (2014-2018) tamamında yıllık mali katkının (aidatın) ödeneceğinin kabul edilmesi.  

2. İnsan kaynakları  

Koordinatör  

Belediyenizde sağlıklı şehir projesinden sorumlu koordinatörün (veya denginin) adı:  

Unvanı:  

Görevlendirildiği tarih:  

Tam zamanlı mı? Evet / Hayır (sağlıklı şehir projesi için yarım zamanlı çalışan tam zamanlı 

personel de yarı zamanlı olarak kabul edilir).  

Koordinatörün özgeçmişi  

Lütfen bir sayfalık özetini e-posta ile gönderiniz  

Koordinatörün iş tanımı  

Lütfen kısa bir özetini e-posta ile gönderiniz.  

* veya dengi bir başkan veya yerel yönetim lideri.  
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Koordinatörün İngilizce yeterliliği: Temel / Orta / İleri Seviye  

Koordinatörün İngilizce bilmiyor olması halinde kullanabileceği desteği açıklayınız:  

Sağlıklı şehir proje ofisi veya ekibi  

Sağlıklı şehir proje ofisi veya ekibinde şu anda kaç çalışan mevcut?  

(Sağlıklı şehir projesi için yarım zamanlı çalışan tam zamanlı personel de yarı zamanlı olarak 

kabul edilir).  

Tam zamanlı personel sayısı:  

Yarı zamanlı personel sayısı:  

Düzenli gönüllülerin sayısı:  

3. Sektörler arası yönlendirme grubu veya ortaklık grubu  

Şehrinizde sağlıklı şehirler projesini destekleyen ana sektörler arası yönlendirme grubu veya 

ortaklık grubunda kaç kişi ve kurum temsil ediliyor?  

Ana kurum veya temsilcilerin adları:  

Lütfen bu başvuru ile ilişkili niyet mektubunun yönlendirme veya ortaklık grubunun başkanı 

tarafından imzalı ve taranmış bir kopyasını e-posta ile gönderiniz.  

4. Şehir sağlık profili  

a) Şehrinizin sağlık profili mevcutsa lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayınız.  

Profilin başlığı:  

Çıkış tarihi:  

Durumu?  

(örneğin: taslak, değerlendirmede, kabul edildi, uygulandı)  

Ne kadarlık bir süreyi kapsıyor?  

Lütfen şehir sağlık profilinizin internet sitesi bağlantısını veya kopyasını e-posta ile gönderiniz.  

b) Şehrinizin sağlık profili mevcut değilse lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayınız.  
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Herhangi bir başka benzeri belge mevcut mu? Var ise lütfen tanımlayın: Bir şehir sağlık profili 

hazırlama konusundaki niyetiniz ve zaman progrmaınız nedir?  

5. Sağlık için bütünleşik planlama  

Şehriniz sağlık için bütünleşik planlama yapıldığına dair kanıt sunabilir mi? Örneğin şehir sağlık 

gelişim planı veya dengi?  

Planın başlığı:  

Tamamlanma tarihi:  

Durumu? (örneğin: taslak, değerlendirmede, kabul edildi, uygulandı)  

Ne kadarlık bir süreyi kapsıyor?  

Lütfen planın bir kopyasını veya internet sitesinin bağlantısını e-posta ile gönderiniz.  

Plan uygulanıyor ise herhangi bir ilerleme veya değerlendirme raporu mevcut mu?  

Evet / Hayır Cevabınız evet ise lütfen rapor başlıklarını ve yayın tarihlerini listeleyin  

Lütfen raporların bir kopyasını veya internet sitesinin bağlantısını e-posta ile gönderiniz.  

b) Şehrinizin bir şehir sağlık gelişim planı mevcut değilse lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 

Herhangi bir başka benzeri belge mevcut mu? Var ise lütfen tanımlayın:  

Belediyenizde sağlık alanında stratejik ortaklıklara ilişkin kanıt mevcut mu?  

Var ise lütfen ortaklıkların başarılarını veya elde ettiği sonuçları özetleyiniz (200 kelimeyi 

aşmadan).  

6a. Herkesin sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin azaltılması  

Şehriniz 6. Fazın stratejik hedeflerinden herkesin sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık alanındaki 

eşitsizliklerin azaltılması için neler yapacak?  

Lütfen en fazla üç projenizi en fazla 250 kelime ile açıklayınız.  

6b. Sağlık için liderliğin ve katılımcı yönetişimin iyileştirilmesi  

Belediyeniz, 6. Fazın stratejik hedeflerinden olan sağlık ve kalkınma için katılımcı yönetişim ve 

liderlik konusunda ne çalışmalar yapacak?  

Lütfen en fazla üç projenizi en fazla 250 kelime ile açıklayınız.  
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7. 6. Fazın ana temaları  

Ana tema 1: Yaşam seyri yaklaşımı ve insanların güçlendirilmesi (öncelik alanları: erken yaşlar; 

yaşlı insanlar; zarar görebilirlik; ve sağlık okuryazarlığı)  

Lütfen 250 kelimeyi aşmadan yaşam seyri yaklaşımı ve insanların güçlendirilmesi konusunda 

genel olarak ne yapacağınızı ve hangi konulara özellikle odaklanacağınızı anlatınız. Buradaki 

bilgiler şehrinizin Sağlık 2020 durum analizi raporunuzla ilişkili olmalıdır.  

Ana tema 2: Avrupa Bölgesinde büyük halk sağlığı sorunlarıyla mücadele (öncelik alanları: 

fiziksel aktivite; beslenme ve obezite; alkol; tütün; ve ruh sağlığı)  

Lütfen 250 kelimeyi aşmadan yaşam seyri yaklaşımı ve insanların güçlendirilmesi konusunda 

genel olarak ne yapacağınızı ve hangi konulara özellikle odaklanacağınızı anlatınız. Buradaki 

bilgiler şehrinizin Sağlık 2020 durum analizi raporunuzla ilişkili olmalıdır.  

Ana tema 3: İnsan odaklı sağlık sistemlerini ve halk sağlığı kapasitesini güçlendirmek (öncelik 

alanları: belediye hizmetlerinin sunumunda dönüşüm; ve halk sağlığı kapasitesini canlandırmak 

ve güçlendirmek)  

Lütfen 250 kelimeyi aşmadan insan odaklı sağlık sistemlerinin ve halk sağlığı kapasitesinin 

güçlendirilmesi konusunda genel olarak ne yapacağınızı ve hangi konulara özellikle 

odaklanacağınızı anlatınız. Buradaki bilgiler şehrinizin Sağlık 2020 durum analizi raporunuzla 

ilişkili olmalıdır.  

Ana tema 4: Dayanıklı toplumlar ve destekleyici ortamlar yaratmak (öncelik alanları: toplumsal 

dayanıklılık; sağlıklı ortamlar; sağlıklı şehir planlaması ve tasarım; sağlıklı ulaşım; iklim 

değişikliği; ve barınma ve kentsel dönüşüm)  

Lütfen 250 kelimeyi aşmadan dayanıklı toplumlar ve destekleyici ortamlar yaratmak konusunda 

genel olarak ne yapacağınızı ve hangi konulara özellikle odaklanacağınızı anlatınız. Buradaki 

bilgiler şehrinizin Sağlık 2020 durum analizi raporunuzla ilişkili olmalıdır.  

8. Kapasite geliştirme  

Belediyeniz, liderlik, katılımcı yönetişim, herkes için sağlığın geliştirilmesi ve sağlık alanındaki 

eşitsizliklerin azaltılması konularında 6. Faz süresince eğitim ve kapasite geliştirme konularında 

neler yapacak?  

Lütfen en fazla üç projenizi en fazla 250 kelime ile açıklayınız.  

9 Ağ çalışmaları  

Belediyenizin DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının genel çalışmalarına katkı olarak sunabileceği 

özel güçlü alanlar veya deneyimler nelerdir?  
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Lütfen en fazla üç alanı açıklayınız.  

Şehriniz DSÖ Avrupa Ağının 6. Fazından ne elde etmeyi bekliyor?  

Ulusal sağlıklı şehirler ağı  

Ülkenizde bir ulusal sağlıklı şehirler ağı mevcut mu? Evet / Hayır  

Belediyeniz ülkenizdeki ulusal sağlıklı şehirler ağının bir üyesi mi? Evet / Hayır  

Diğer sağlıklı şehirler ağları:  

Bölgesel veya büyükşehir seviyesinde bir sağlıklı şehirler ağının üyesi misiniz?  

Evet / Hayır  

Evet ise hangileri?  

Diğer uluslararası şehir ağları  

Sağlık veya sürdürülebilir kalkınma konusunda çalışan herhangi bir başka uluslararası yerel 

yönetim ağlarına üye misiniz? (Örneğin ICLEI – Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Birliği, 

European Sustainable Cities and Towns Campaign (Avrupa Sürdürülebilir Şehir ve Kasabalar 

Girişimi), International Union of Local Authorities (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği), 

Medcities, Energie-Cités, Climate Alliance and the Council of European Municipalities and 

Regions (İklim Birliği ve Avrupa Belediyeleri ve Bölgeleri Konseyi))  

Evet / Hayır  

Evet ise hangileri?  

10. İzleme ve değerlendirme  

Aşağıdakileri onaylayın:  

Belediyeniz DSÖ tarafından dışarıdan değerlendirilmeyi kabul ediyor mu?: Evet / Hayır  

Bu bilgi belediye başkanı tarafından verilecek niyet mektubunda yer almalıdır (bakınız bölüm 1).  

Sağlıklı şehir çalışmalarınız sistematik olarak izleniyor veya değerlendiriliyor mu?  

Evet / Hayır  

Evet ise açıklayınız:  
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Lütfen bu konudaki herhangi bir imzalı önemli raporun taranmış kopyasını e-posta ile veya 

orijinal belgenin internet sitesi bağlantısını gönderiniz.  

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 6. Fazına üye olma niyetiniz için teşekkür ederiz.  

Lütfen kayıtlarınız için bu sayfanın bir kopyasının çıktısını alınız.  

Lütfen başvurunuz ile birlikte e-posta üzerinden göndermeniz gereken imzalı taranmış veya 

orijinal belgelerin listesini aşağıdan kontrol ediniz.  

Belediyenizin 6. Faza üyelik kararını destekleyen meclis kararı  

Belediyenizin 6. Faza katılımını destekleyen belediye başkanına ait niyet mektubu  

Sağlık 2020 durum değerlendirmesi analizi belgesi  

Belediyenizin DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 6. Fazından elde etmeyi beklediği faydaları 

açıklayan bir beyan  

Koordinatörün özgeçmişi  

Koordinatörün iş tanımı  

Yönlendirme veya ortaklık grubunun başkanı tarafından imzalanmış olan ve bu başvuruya ilişkin 

niyet mektubu  

Şehir sağlık gelişim planı  

Şehir sağlık profili  

Opsiyonel değerlendirme raporu  

Avrupa Bölge Ofisi  

UN City  

Marmorvej 51  

DK-2100 Copenhagen Ø  

Danimarka  

Telefon: +45 45 33 70 00  

Faks: +45 45 33 70 01  
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infohcp@euro.who.int  

Lütfen 6. Faz başvurusu belgelerine referans veriniz.  

  

mailto:infohcp@euro.who.int
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Ek 5 

SAĞLIK 2020: DEVLET VE TOPLUM İÇİN SAĞLIK VE ESENLİĞİ DESTEKLEYEN 
AVRUPA POLİTİKA ÇERÇEVESİ  

http://issuu.com/whoeurope/docs/health2020_policyframework_strategy?e=3185028/15068 
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