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10-12 EYLÜL 2014 - KIRŞEHİR

2014 

22 MAYIS 2014 - BURSA

DSÖ ULUSLARARASI SAĞLIKLI ŞEHİRLER KONFERANSI 
22-25 EKİM 2014 - ATİNA

AB HİBE PROJELERİ EĞİTİMİ
19-20-21 KASIM 2014-BURSA



13-15 KASIM 2015 - KADİRLİ

2015 

6-8 MAYIS 2015 - GEBZE

BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE ÇALIŞTAYI
19 AĞUSTOS 2015 - BURSA

YEREL YÖNETİMLER İÇİN 
SERA GAZI SALINIM ENVANTERİNİN ÖNEMİ VE 

HAZIRLANMASI EĞİTİMİ 4-6 MART 2015 - TRABZON
DSÖ KONFERANSI 

24-16 HAZİRAN 2015 - KUOPIO

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI 
16-22 EYLÜL 2015



2015 



2016 

27-29 MAYIS 2016 - BALIKESİR 14-16 EKİM 2016 - MERSİN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

10-12  ŞUBAT 2016 - BURSA

UZAKTAN ALGILAMA VE UYDU VERİLERİ EĞİTİMİ 
23-25 MART 2016 - BURSA

ETKİN BİR ULAŞIM ARACI: BİSİKLET-
26 EYLÜL-1 EKİM 2016 - BURSA

BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE ÇALIŞTAYI
25-27 EKİM 2016 - BURSA

ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ EĞİTİMİ
19-21 ARALIK 2016 - TEPEBAŞI

DSÖ TOPLANTISI
4-6 NİSAN 2016 - KOPENHAG



2016 



2017

5-7 MAYIS 2017 - DENİZLİ
25-27 EKİM 2017 MARAŞ

1-3 MART 2017 - PECS 

6 KASIM 2017 - BURSA



2017



2018

13-15 NİSAN 2018 - ERZURUM

12-14 NİSAN 2018 - KADIKÖY

12-14 ŞUBAT 2018 - KOPENHAG
25-27 NİSAN 2018 - ANTALYA

9-11 MAYIS 2018 - BURSA
1 – 4 EKİM 2018 - BELFAST











13 Şubat 2018 Salı günü kabul edilen, Kopenhag 
Mutabakatında vizyon, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi ile tamamen uyumludur ve Dünya Sağlık 
Örgütü Sağlıklı Şehirler hareketinin çalışmalarına 2030 yılına 

kadar rehberlik edecektir.



Sağlıklı Şehirler, yönetişim, güçlü kılma ve katılımcılık yoluyla sağlık ve 
esenliği besler, eşitlik ve toplumsal refah için kentsel alanlar yaratır ve 
barışçıl bir gezegen için insanlara yatırım yapar. 

Sağlıklı Şehirler örnek oluşturarak liderlik gösterir, eşitsizliklerle 
mücadele eder ve sağlık ve esenlik hedefine yönelik yenilik, bilgi 
paylaşımı ve şehir sağlık diplomasisi yoluyla yönetişim ve liderliği 
geliştirir. 

Sağlıklı Şehirler, bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, çevre 

sorunları, sağlık alanındaki eşitsizlikler, antimikrobiyal direnç, sağlık 

alanındaki acil durumlar ve de evrensel sağlık güvencesi dahil olmak 

üzere küresel ortak halk sağlığı sorunlarının çözümünde liderlik ve 

ortaklık rolü üstlenmektedir.  



Özet

Mayıs 2018'de Dünya Sağlık Asamblesi'nde kabul edilen

Dünya Sağlık Örgütü'nün 13. Genel Programı

Bu bildirge, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler hareketinin 30 yıllık

bilgi, deneyim ve halk sağlığı başarılarını temel almaktadır.

Bildirge, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma

Gündemi ile Şubat 2018'de Ağ tarafından kabul edilen DSÖ

Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Belediye Başkanları Kopenhag

Mutabakatından ilham alır.

Bu bildirge, özellikle belediye başkanlarını, politikacıları ve 

yerel yönetimlerin yetkililerini, sağlık ve refahı teşvik etmek

ve sağlık eşitsizliklerini azaltmak için bütün devlet ve bütün 

toplum yaklaşımlarını kolaylaştırma konusunda liderliklerini 

artırmaya çağırmaktadır. 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın VII. Fazının (2019–2024) 

planlarını ve önceliklerini incelemekte, bölgesel ve ulusal 

hükümetler ile DSÖ'nün bu yaklaşımları nasıl destekleyip, 

faydalanabileceğini belirlemektedir.



Önceki Fazda Üye Olan Şehirler Diğer Şehirler

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

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

2 DSÖ niyet mektubunun kabul eder veya 
reddeder.

DSÖ niyet mektubunun kabul eder veya reddeder.

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

4 DSÖ’ye kısa üyelik başvurusu formu 
gönderilir.

DSÖ’ye aidat ödemesi yapılır.

5 DSÖ adına değerlendiriciler tarafından üyelik 
değerlendirmesi yapılır.

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

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

DSÖ adına değerlendiriciler tarafından üyelik 
değerlendirmesi yapılır.

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

8 DSÖ 6. Faz Üyelik Sertifikası gönderilir.



DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 6. FAZ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

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

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

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



DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 6. FAZ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

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

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



DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 6. FAZ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

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

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

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



DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 6. FAZ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

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

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

10.Belediye başkanları toplantılarına katılmak: Şehirler belediye 
başkanlarının (veya lider politikacılarının) 6. Faz’da gerçekleşecek 
belediye başkanları toplantılarına katılmasını sağlamalıdır. 



DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 6. FAZ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

11.Ağ çalışmalarına katılım: Şehirler, ağ çalışmalarına aktif olarak 
katılmalıdır. Bunlara ulusal sağlıklı şehirler ağlarını desteklemek ve 
en azından bir tematik alt ağa katılmak dahildir. Şehirler WebEx
telekonferans sistemine katılmak üzere internete ve telekonferans 
sistemlerine erişim sağlamak zorundadır. 

12.İzleme ve değerlendirme mekanizmaları: Şehirler, DSÖ’ye yıllık 
raporlar sunmak üzere izleme ve değerlendirme sistemlerine sahip 
olmak zorundadır. Şehirler ayrıca tüm 6. Faz ana temaları 
konusunda yıllık eylem planları yapmalı, yıllık raporlama 
şablonlarını doldurmalı ve DSÖ tarafından başlatılabilecek harici 
değerlendirme süreçlerine katılmalıdır.



DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 6. FAZ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• Niyet mektubu: Niyet mektuplarının gönderilmesi için son tarih Mart 

2014’tür.

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

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

• Aidat ücreti: Yıllık 3500 dolar.


