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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.

1.0 Şehirlerimizde yaşayan, seven, öğrenen, çalışan ve oynayan
herkesin sağlığını geliştirmek için çalışmayı taahhüt ediyoruz.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Bizler, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinin şehir ve kentsel
yerleşimlerinin ve bölgelerin belediye başkanları ve politik liderleri olarak
12-13 Şubat 2018 tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag şehrinde
düzenlenen DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Belediye Başkanları Zirvesinde
bir araya geldik. Günümüzde insanları ve dünyamızı etkileyen büyük
sorunlarla mücadelede şehirlerin sahip olduğu büyük gücün farkındayız. Bu
gücü hakkaniyetli bir şekilde ve sürdürülebilir kalkınma ve barışçıl,
müreffeh ve adil topluluklar oluşturmak için kullanmayı taahhüt ediyoruz.
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin kabulü ile sağlanan küresel vizyon ve fırsatı
memnuniyetle karşılıyoruz. Ortak hedeflerimizi başarmayı sağlayacak bir
hareket olan Sağlıklı Şehirlere bağlılığımızı ifade ediyoruz.
Sağlık ve refahın geliştirilmesinin ve sağlık alanındaki eşitsizliklerinin
azaltılmasının, devletin tüm katmanlarındaki tüm politikalarda insan
haklarına sürekli ve özel bir şekilde odaklanmadan mümkün olamayacağını
vurguluyoruz. Bunu şehirlerimizde, kentsel alanlarda ve topluluklarımızda
sağlamayı taahhüt ediyoruz.
DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağının günümüzün en büyük halk sağlığı sorunlarını
çözmek için dönüştürücü bir yaklaşım sunduğuna inanıyoruz. 2030
Gündemini ve bunun küresel hedeflerini, ayrıca bunları tamamlayan
sürdürülebilir kalkınma ve Avrupa bölgesinde sağlık ve esenlik hedeflerine
sahip politik çerçeve ve stratejisi olan Sağlık 2020’ye odaklanan Yeni Kent
Gündemini uygulamaya hazırız ve istekliyiz.
Adil, sürdürülebilir ve barışçıl toplumların ön koşulu olarak, sağlığa ve
esenliğe yatırım yapma ihtiyacını vurguluyoruz. Şehirlerin ve kentsel
alanların hastalıkları önleme ve sağlığı teşvik etme ve sağlığın ve refahın
sosyal, çevresel, kültürel, davranışsal, ticari ve siyasi belirleyicilerine
yönelik oynayabileceği rolün farkındayız.
Şehirlerin ve yerel yönetimlerin, eşitsizlikleri azaltmak için orantılı
evrenselcilik yaklaşımı ile en hassas gruplara odaklanma konusundaki
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1.12

hayati rolünün vurguluyoruz. Şehirler toplumda yoksunluğu azaltma
konusunda hayati bir göreve sahiptir, buna gıda yoksunluğu, konut
yoksunluğu dahildir; bu toplumsal sorunları azaltmak için gerekli olan
politikaları uygulamayı taahhüt ediyoruz.
Sağlıklı Şehirler konusundaki vizyonumuzun ortaya çıkardığı hedefleri
başarmak için güçlerimizi birleştirmenin gerekli olduğunu hep birlikte kabul
ediyoruz. Örnek oluşturarak liderlik edebiliriz.
Politik liderlik ve vizyonumuzun, sürdürülebilir kalkınma ve hiç kimseyi
dışarıda bırakmayan barışçıl ve adil toplulukların yaratılması alanlarında
hayati bir öneme sahip olduğunu kabul ediyoruz.
Politik liderler olarak, herkes için eşitlik, sağlık ve esenlik hedefiyle
şehirlerimizde yapılacak çalışmalarda liderlik etme ve başkalarına ilham
verme ve partner şehirler, ulusal hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla
birlikte yapılacak çalışmalarda yer alma sorumluluğunu alıyoruz.
Ortak vizyonumuzu başarmak için Sağlıklı Şehirler olma yolunda çalışmayı
taahhüt ediyoruz. DSÖ’nün himayesinde olan Sağlıklı Şehirler, 1986
senesinde kabul edilen Ottowa Sağlığı Geliştirme Anlaşması’nda belirtilen
“Sağlık, insanların günlük yaşamlarında öğrendikleri, çalıştıkları, oyun
oynadıkları ve sevdikleri yerlerde oluşur ve yaşanır” ifadesini kabul
etmektedir.
Sağlıklı Şehirler destekleyici topluluklardır; sağlıklı şehirlerde, sağlık,
esenlik, barış, mutluluk ve ortak fayda amaçları üzerinde çalışırken
kapsayıcı, hesap verebilir ve katılımcı yönetişim uygulanır. Sağlıklı Şehirler
hareketinin bir parçası olan şehirler, yerel ve küresel seviyede örnek
oluşturarak liderlik eder. Şehirlerimizdeki tüm insanları daha güçlü ve
muktedir hale getirebilecek fiziksel, sosyal ve kültürel ortamları oluşturmak
için başkalarıyla birlikte çalışır. İnsanların en yüksek potansiyeline
ulaşmasına imkan verir ve toplumsal dayanıklılığa katkı sunarak, tüm
dünyayı herkes için daha iyi bir hale getirir.
Dönüştürücü yaklaşımları keşfetmeye olan bağlılığımızı ifade ediyoruz ve
şehir sağlık diplomasisi yoluyla şehirler, ulusal hükümetler, uluslararası
kuruluşlar, yönetimin farklı sektörleri ve seviyeleri ve aynı zamanda sivil
toplum ve diğer topluluklarla ortaklıklar kuruyoruz.

Şehirlerimizi meydana getiren insanlara
yatırım yapmak
2.0

Sağlıklı şehirler örnek oluşturarak, sosyal kalkınma için insanlara
odaklanmayı vurgulayarak, insanları muktedir kılarak katılımcılık
ve eşitliği iyileştirmek amacıyla insanlara yatırımı öncelikli hale
getirerek liderlik eder.
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İnsanların tüm yaşamına odaklanmanın herkesin sağlık ve esenliğini
iyileştirmeyi kolaylaştırdığının, şehir içerisinde ve şehirler arasındaki
coğrafi, bölgesel ve sosyal eşitsizlikleri azalttığının ve gelişen, daha güçlü ve
dayanıklı toplulukları desteklediğinin bilincindeyiz.
Ayrımcılık yapmayan yönetim süreçlerinin, toplulukları daha güçlü kılmanın
ve hangi cinsiyet, din, etnik köken, cinsel tercih, politik ideoloji, kültür,
engel veya milletten olursa olsun tüm insanların kendilerini etkileyecek
kararlara katılımının önemini vurguluyoruz.
Daha iyi toplumsal güven ve toplumsal uyumun, katılımcı, güvenli ve
sürdürülebilir şehirler ve hem bireysel hem de toplumsal dayanıklılık için
hayati önemde olduğunu kabul ediyoruz.
Endişe, kızgınlık, nefret, güvensizlik ve yabancı düşmanlığını azaltacak aktif
politikaları destekleyeceğimizi taahhüt ederiz. Şehrin esenlik için
planlanması sırasında toplumsal, zihinsel, duygusal ve ilişkisel faktörler
hesaba katılırsa, kentler insanları güçlü kılacak yerler haline gelebilir.
Herkes için eşitlik, sağlık ve refahı sağlamak amacıyla temel mallara ve
hizmetlere evrensel erişim için çalışmayı taahhüt ediyoruz. Bu, her
seviyede insan odaklı yönetişim yapısı ve mekanizmalarını, şehir sağlığı
diplomasisini ve politikalarla yönetişim katmanları arasında güçlü bir
tutarlılığı gerektirmektedir.
İnsanların ve toplulukların karşı karşıya olduğu sağlık alanındaki eşitsizlikleri
azaltmak ve ortak faydalar elde etmek için, toplumun kendi içerisinden
çıkan çözümleri uygulayabilecek gücü sunmak için hem bireysel hem de
kolektif liderliğe yatırım yapmanın önemini vurguluyoruz.

Sağlık ve esenliği iyileştirecek kentsel
alanların tasarlanması
3.0

Sağlıklı bir şehir, aktif ve kapsayıcı olan ve herkesin sağlık ve
esenlik arayışlarını kolaylaştıran sosyal, fiziksel ve kültürel çevreler
konusundaki çalışmalarıyla örnek oluşturarak liderlik eder.

3.1

3.2

İnsanların yaşadığı yerlerle etkileşimde bulunurken değişimi yaratacak bir
yaklaşımı taahhüt ediyoruz. Kentlerimizin ve kentsel alanlarımızın,
vatandaşlarımızın gelişmesine izin verecek çevresel, sosyal ve kültürel
koşulları sağlama ihtiyacını kabul ediyoruz ve uluslararası taahhütlerin
uygulanmasını destekliyoruz.
Kentsel alanları tasarlarken ve inşa ederken en sağlıklı tercihi en ucuz, en
kolay ve en erişilebilir seçenek haline getiren yaklaşımları kullanmayı
taahhüt ediyoruz.

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Kentleri ve kentsel alanları, insanları ve gezegenimizi öncelik haline getiren,
insan merkezli kentsel kalkınma ve planlama yoluyla (örneğin ürettiği kadar
enerji kullanan şehirler) dönüştürmeyi taahhüt ediyoruz. Bu, topluluk
ihtiyaçlarının belirlenmesi, mevcut topluluk varlıklarını kullanma ve ortak
mekanlara, mallara ve hizmetlere adil bir şekilde erişilmesini
kapsamaktadır.
Yaşamın tamamında sağlığı destekleyen, hamilelik ve doğum da dahil
olmak üzere herkesin yaşama en iyi şekilde başlamasını sağlayan ve sağlıklı
yaşlanmayı ve yaşça uygun çevreyi destekleyen şehirlerin tasarlanmasına
ve planlanmasına yönelik ihtiyacı vurguluyoruz, buna herkes için adil ve
uygun maliyetli erişim sunmak için uygun bir şekilde tasarlanmış ulaşım
sistemi değişiklikleri dahildir.
Şehirlerimizdeki herkesin etkileşime girdiği fiziksel ve sosyal altyapının
önemini vurguluyoruz. Buna sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler ile yeterli,
hakkaniyetli, güvenli ve erişilebilir barınma alanları dahildir.
Hava kalitesi, su kalitesi ve atıkların yok edilmesi gibi kilit kentsel sorunlara
odaklanan ve insan ve çevre sağlığını dikkate alan kentsel planlamaya olan
ihtiyacı vurguluyoruz. Sağlığı geliştirici niteliklerinden dolayı hobi
bahçeciliği gibi projelerle, çocuklar ve aileleri için mekanlar, yeşil alanlar ve
kanallar, nehirler, göller ve sahiller gibi mavi alanlara güçlü bir şekilde
odaklanmalıdır.
Kentsel planlamanın iklim değişikliği ve çevresel bozulmaya karşı
geleceğimizi koruyacak çözümler bulması gerektiğini kabul ediyoruz;
örneğin taşkın riskinin artması, aşırı sıcak hava etkilerini hafifletmek için
korunaklı alanların oluşturulması, flora ve faunanın uygun bir şekilde
geliştirilmesi ve doğal afetler açısından yüksek risk alanlarında daha fazla
imar faaliyetlerinin yapılmaması.

Sağlık ve esenlik için daha fazla katılım
ve ortaklıklar
4.0

Sağlıklı bir şehir, tüm birey ve toplumların yaşadığı, çalıştığı, sevdiği
ve oynadığı yerlerle ilgili kendilerini etkileyen kararlara katılımını
sağlama yoluyla örnek oluşturarak liderlik eder.

4.1

4.2

Tüm politikalarda sağlık ve şehir sağlığı diplomasisi yaklaşımının kullanımını
da güçlendirerek, sağlık ve esenlik konusunda bir araya gelmiş yönetişimi
geliştirmek için şehirlerimizde birbirinden kopuk yapıları ortadan
kaldırmayı taahhüt ediyoruz.
Tüm yönetişim ve toplum seviyelerinde kapsayıcı katılımın önemini
vurguluyoruz. Buna katılımcı yönetişim yoluyla insanları ve toplulukları
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dahil etmenin yanı sıra, daha iyi sağlık ve esenlik için yeni ortaklıklar
kurmak da dahildir.
Katılım ve güçlenmeyi desteklemek için bir araç olarak insanların sağlık,
sosyal ve çevresel okur-yazarlığını tüm yaşamları boyunca güçlendirmeyi
taahhüt ediyoruz. Muktedir olmak, öz yeterliliği ve öz saygıyı arttırır;
kurumsal ve bireysel kontrolü ve kişinin kendi sağlığını ve refahını
sahiplenmesini iyileştirir.
Herkes için eşitlik, sağlık ve refahı iyileştirilmesine katkı sunarken bir
yandan da gezegenimizin korunması için topluluklar, sivil toplum ve diğer
aktörlerle ortaklıklar geliştirmede kentlerin ve belediyelerin liderlik rolünü
vurguluyoruz.
Toplumun tamamında daha fazla güçlendirme, adil sürdürülebilir kalkınma
ve gezegenin, biyoçeşitliliğin, insan sağlığı ve refahının korunmasına öncelik
verilmesi yönünde kültürel ve normatif bir değişimin sağlanmasının bir
ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz.

Daha iyi toplumsal refah ve ortak mal
ve hizmetlere erişim
5.0

Sağlıklı bir şehir, ortak mal ve hizmetlerin değer temelli yönetişimi
yoluyla toplumsal refahın ve varlıkların güçlendirilmesi için çaba
harcayarak örnek oluşturur.

5.1
5.2

5.3

5.4

Büyümenin ve kalkınmayla ilişkili geleneksel mali önlemlerin ötesine
geçerek toplumsal ilerlemenin ilerici tedbirlerini savunuyoruz.
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Yeni Kentsel
Gündem uyarınca, dairesel ekonomi, gümüş ekonomisi ve yeşil ekonomi
gibi toplum odaklı dönüştürücü ekonomik modellere yapılan yatırımları
desteklemeyi taahhüt ediyoruz.
Tüm insanlar için sağlıklı bir yaşama imkan tanıyacak temel gelir gibi
evrensel sosyal koruma çözümlerinin sağlanmasında, kentlerin ve
belediyelerin rollerini kabul ediyoruz. İşgücüne katılım seviyesi ve bakım
yükü kadınlar ve erkekler arasında eşit dağılmadığından ve bu durum
kendileri dışında, aile bireylerinin ve çevrelerindeki diğer kişilerin de
sağlığını etkilediğinden sosyal koruma politikaları cinsiyete duyarlı
olmalıdır.
Tüm şehir, yerel ve belediye yönetimlerinin, mali ve yatırım stratejilerinin
sağlık ve esenliği (sağlık, sosyal, kültürel, ticari ve çevresel belirleyicileri de
kapsar) zayıflatmamalarını sağlayacak etik yatırım politikalarını
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benimsemelerini ve bu politikaların eşitlik, sömürünün olmaması ve herkes
için insan haklarına saygı değerlerine uyumlu olmasını savunuyoruz.
Kültürel normları, eğitim, sağlık ve sosyal bakım, turizm ve kültür de dahil
olmak üzere beşeri ve sosyal sermayeyi destekleyen sektörlerde oluşan
istihdama değer veren toplumlar oluşturmak için yönlendirme ihtiyacını
vurguluyoruz ve bunun sadece bu sektörlere sürdürülebilir yatırımlar
yaparak gerçekleştirilebileceğini ve toplumumun işleyişi için çok önemli
olan işlerin ekonomik, finansal, sosyal ve kültürel açıdan değerli
görülmesinin sağlanması olduğunu kabul ediyoruz.
Üçlü helis sistemine yatırım yapılması, hükümet, üniversite ve sanayi
arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi ve bilgi tabanının geliştirilmesi için
ortaklaşa hareket edilmesi ve inovasyona dayalı, sürdürülebilir ve adil
ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi gereğini vurguluyoruz.
Şimdi bir araya gelerek sağlık, ekonomi sektörü ve sağlığın toplumsal ticari
belirleyicileri üzerinde çalışma zamanıdır; bir politikanın ticari hedefleri ile
halk sağlığı arasında ihtilaf olması halinde başarının ölçütü sağlık ve esenlik
olmak durumundadır ve ilgili politik odak ortak fayda ve sosyal
sorumluluğun ortaya çıkarılması olmalıdır. Toplumun sürdürülebilir bir
şekilde gelişmesi ve refahı için bu şarttır.
Şehirlerin, halk sağlığını iyileştirme hedeflerine odaklanan ve şehirler
arasında evrensel sağlık güvencesine katkıda bulunan entegre bir sağlık
sistemi için teknolojiye ve teknolojik çözümlere yatırım yapma
konusundaki önemli rolünün bilincindeyiz.

Kapsayıcı toplumlar vasıtasıyla barış ve
güvenliğin teşvik edilmesi
6.0

Sağlıklı bir şehir, insanları tüm politika ve çalışmaların merkezine
yerleştirirken mekanlara, katılıma, refaha ve yerküremize
odaklanan kapsayıcı toplumlar vasıtasıyla barışı teşvik ederek
örnek oluşturur.

6.1

6.2
6.3

Bölgemizde ve dünyada barışçıl toplumların oluşturulmasında kentlerin ve
kentsel alanların oynaması gereken hayati rolü vurguluyoruz. Bu, sürekli
barışa elverişli alanlar yaratmak ve sürdürmek için insanlara, topluluklara,
güçlenmeye ve dayanıklılığa odaklanmayı gerekli kılmaktadır.
Sosyal adaleti ve toplumsal katılımı ön planda tutan kurumların, yönetişim
sistemlerinin ve yapının önemini vurguluyoruz.
Kentlerin ve kentsel mekanların, yasal durumu, dini, etnik kimliği, ırkı,
cinsiyeti, kültürü, politik ideolojisi ve uyruğundan bağımsız olarak herkes
için kapsayıcı topluluklar yaratarak çatışma ve çatışma sonrası zamanlarda
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barışın kolaylaştırıcıları ve kırılgan bölgelerde barışın sürdürücüsü rollerini
vurguluyoruz.
Yönetişim ve sosyal normlar üzerinden toplumlarda yolsuzluk, ayrımcılık ve
fiziksel ve duygusal her türlü şiddetle mücadelenin gerekliliğini
vurguluyoruz. Buna çocuklara karşı şiddet, yakın arkadaş şiddeti, nefret
sözleri, zorbalık, dışlama ve göçmenlere karşı düşmanlık dahildir fakat
bunlarla sınırlı değildir.
Çatışma sonrası barışçıl toplumların, sürdürülebilir ve uyumlu toplulukların
oluşturulmasında gıda ve su güvenliği konularının ele alınmasının önemini
vurguluyoruz.
Kentlerin ve belediyelerin sağlık güvencesi, acil durum hazırlıkları ve hem
doğal hem de insan kaynaklı şok ve felaketlere karşı sahip oldukları önemli
rolü vurguluyoruz. Buna kentlerin ve kentsel alanların gıda ve su güvenliği
konusundaki rolünün yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele ve etkilerinin
hafifletilmesi, doğal afetler ve terör olayları karşısında bireysel ve
toplumsal güçlenmenin sağlanması da dahildir.

Sürdürülebilir tüketim ve üretim de
dahil olmak üzere gezegeni
bozulmadan korumak
7.0

Sağlıklı bir şehir, hem dahili ve hem harici politikaların tamamının
merkezinde gezegenimizin korunmasının konusunun yer almasını
sağlayarak liderlik eder.

7.1
7.2

7.3

7.4

Yönetilemez olandan kaçınmak ve kaçınılmaz olanı yönetmek için iklim
değişikliği konusunda harekete geçmeyi taahhüt ediyoruz.
İnsanların sağlığının ve refahının ve gezegenin sağlığı ile derinden bağlantılı
olduğunu tekrarlıyoruz. Sağlıklı bir şehir, bütün şehir yaklaşımını
kullanarak, yönetimin tüm katmanlarında üstlenilen tüm politika ve
eylemlerin, her ikisini de desteklemeyi kolaylaştıracak şekilde
tasarlanmasını sağlamalıdır.
Kentsel alanları gezegenimizle uyumlu olacak şekilde dönüştürmeyi,
toprağın tüketilmesi ve sömürülmesini azaltmayı ve şehirlerdeki
kahverengi alanların sağlığı geliştirici ve kapsayıcı alanlar olacak şekilde
kurtarılmasını ve ıslahını sağlamayı taahhüt ediyoruz.
Gezegenimiz ve insanlarımız için sürdürülebilir ve etik yatırımların
desteklenmesinde örnek oluşturarak öncülük etmemiz gerektiği için,
herhangi bir ekonomik ve kalkınma stratejisinde sağlığa zarar veren
sektörlerin tasfiye edilmesinin önemini vurguluyoruz.

7.5

7.6

Şehirlerin ve belediyelerin bölgesel, ulusal merciler ve uluslararası
organizasyonlar ile birlikte çalışarak, yönetişim katmanları arasında
tutarlılık sağlamak, 2030 Gündemini uygulamak ve herkes için daha adil,
sürdürülebilir, sağlıklı ve mutlu bir gezegen yaratmak için sahip olduğu rolü
vurguluyoruz.
Ortak vizyonumuzu yerine getirmek ve ortak zorluklarımızı gidermek için
DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki ve diğer bölgelerdeki şehirlerle, şehir sağlığı
diplomasisi, şehir iklim diplomasisi ve ortak hedef ve değerleri paylaşan
diğer kentlerin oluşturduğu ağlarla olan bağlılığımızı kullanarak çalışmaya
devam etmeyi taahhüt ediyoruz.

8 İnsanlara, refaha, gezegenimize, yerlere ve barışa odaklanarak
herkesin sağlığı ve esenliği için 2030 Gündeminin acil ve
dönüştürücü gereksinimlerini karşılamak amacıyla DSÖ Avrupa
Bölgesi ve küresel diğer şehirlerle birlikte hareket etmeyi taahhüt
ediyoruz.

Başarısızlığı göze alamayız.

Arnavutluk
Andorra
Ermenistan
Avusturya
Azerbaycan
Belarus
Belçika
Bosna Hersek
Bulgaristan
Hırvatistan
Kıbrıs
Çekya
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Kazakistan
Kırgızistan
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Monako
Karadağ
Hollanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Moldova Cumhuriyeti
Romanya
Rusya Federasyonu
San Marino
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
ispanya
İsveç
İsviçre
Tacikistan
Eski Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti
Türkiye
Türkmenistan
Ukrayna
Birleşik Krallık
Özbekistan
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