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Özet
Bu kitap, 21. yüzyılda Sağlıklı Şehir projelerinin başarısı için içerik, ilkeler, hedefler ve kritik 
faktörlere genel bir bakış sunmaktadır. Sağlıklı Şehirler hareketi, 1980’lerde başlayan yeni bir 
halk sağlığı hareketi olarak hayata geçmiştir. Yerel siyasi liderler için oldukça cazip bir konu 
olmuştur; geniş bir yelpazede yeni aktörlere ilham vermiş ve hızla yayılmıştır, nihayetinde 
de şehir sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma konularına ilgi gösteren binlerce şehir lideri ve 
profesyonelinin hayal gücünü ortaya çıkaran, gelişen bir küresel hareket haline gelmiştir. 
Bugün Sağlıklı Şehirler her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Küresel halk sağlığı, 
sosyal ve çevresel zorlukların çoğu -ve ayrıca yerküremiz için yeni sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin uygulanması- yerel hareket ve güçlü yerel liderliğe ihtiyaç duymaktadır. 
Bu kısa yayın, karar vericilere ve profesyonellere yöneliktir. Sağlıklı Şehirler projelerinin 
başlatılması, yönetilmesi ve uygulanması ile ilgili temel verilerin yanı sıra önemli bilgileri 
içerir.
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Sağlıklı Şehirler politik ve değer tabanlı bir projedir. Sağlığı ve refahı teşvik etmek 
için şehir yönetimlerinin gücünü ve etkisini harekete geçirmeyi içerir. Sağlıklı 
Şehirlerin en yüksek etkiyi sağlayabilmesi için halk sağlığı konusunda etkin yerel liderlik 
çok önemlidir. Sağlıklı Şehirler yerel hareketin gücünü kabul eder.

Bu yayın, yerel faaliyetlerde Sağlıklı Şehirlerin temel duruşu hakkında stratejik bir bakış 
sunmayı; projenin başarısı için gerekli olan temel kavramları ve yaklaşımları tanımlamayı; 
yerel liderliği güçlendirmenin yollarını sunmayı ve tartışmayı; başarılı Sağlıklı Şehirler 
projeleri için kritik olan konuları vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu yayın, Avrupa ve ötesinde 
neredeyse otuz yıllık Sağlıklı Şehirler projesinin uluslararası deneyimini temel almaktadır. 
Bu yayın özellikle yerel politikacılar, karar alıcılar, profesyoneller ve aktivistler için fakat aynı 
zamanda kamu sektörlerinde ulusal düzeyde çalışan yetkililer ve uzmanlar için yazılmıştır.

Sağlıklı Şehirler, insanların yaşamlarında gerçek bir fark yaratma potansiyeline sahiptir. 
Sağlık ve eşitliğin belirleyicilerine yönelik modern fikir ve kavramları uygulamak için 
politik bir zemin ve bilgi sunar. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) 
ile tamamen uyumludur ve karşılıklı olarak birbirini beslemektedir ve gelişmekte olan 
Küresel Sağlıklı Şehirler hareketi ile bağlantılar oluşturabilecek heyecan verici olanaklar 
sunmaktadır.

Sağlıklı Şehirleri sıradan faaliyetlerle ve kısa süreli, düşük etki yaratacak girişimlerle 
sınırlamak büyük bir fırsatın kaybedilmesi anlamına gelecektir.

Bu yayın, bölge için geliştirilmiş teknik ve işletim kılavuzlarıyla birlikte okunmalıdır.

Agis D. Tsouros

Sayın Başkan, Sayın Vali,

Halkınızın sağlığı ve refahında muazzam bir fark yaratacak güç ve araçlara sahipsiniz. 
Sağlık, il veya ilçenizin sosyal, ekonomik ve sürdürülebilir kalkınmasıyla bir arada ilerler. 
Doğru politikalarla, tüm sektörlerle birlikte,  sağlık ve eşitliğin sağlanmasına katkıda 
bulunabileceğinizi biliyor muydunuz?

İl veya ilçenizin akıllı, modern, açık fikirli, kapsayıcı, sağlıklı, aktif, müreffeh, özenli, yeşil, 
temiz, güvenli, çekici ve sürdürülebilir olmasını istiyorsunuz. İl veya ilçenizin herkese 
uygun bir yer olmasını, bireylerin, erkeklerin ve kadınların, ailelerin ve tüm nüfusun iyi 
yaşam ve çalışma koşullarına ve kaliteli hizmetlere erişebildiği bir yer olmasını istiyorsunuz. 
Tüm çocukların, ailelerinin sosyal statüleri ne olursa olsun, hayatlarına sağlıklı bir 
başlangıç yapmasını istiyorsunuz. Halkın tarafınızca dinlendiğini ve yetkilerinin olduğunu 
hissetmelerini istiyorsunuz. İklim değişikliği gibi halk sağlığı açısından acil durumlarla başa 
çıkmak için hazırlıklı olmak istiyorsunuz. İl veya ilçedeki mahallelerin, sokakların ve kamusal 
alanların çocuk ve yaşlı dostu olmasını istiyorsunuz.

Artık, 21. yüzyıl düşünce ve metodolojisini kullanarak bu isteklerinizi yerine getirmek 
için eşsiz bir fırsata sahipsiniz. Küresel bir hareket haline gelen, değer odaklı ve politik 
bir proje olan Sağlıklı Şehirler, politika ve stratejilerinizin kalbine sağlık, eşitlik ve esenliği 
yerleştirmenize yardımcı olabilir. Sağlıklı Şehirler, işe yarayacak çözümler konusunda farklı 
sektör ve topluluklarla birlikte çalışmak için bir çerçeve ve platformun yanı sıra meşruiyet 
de sunar. Aynı zamanda, dünya genelinde ulusal ve yerel yönetimler açısından zaruret olan 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) gündeminin yerelde uygulanması için stratejik 
sinerjiler geliştirmenize olanak tanır.

Ulusal ve uluslararası düzeylerde vereceğiniz destek ve yerel diplomasi gibi alanlarda 
sunacağınız vizyoner liderlik hayati öneme sahiptir. Potansiyelinden tam olarak yararlanmak 
için Sağlıklı Şehirlere gönülden ve kapsamlı bir bağlılık gerekir.

Sizi de dünyadaki sağlık, eşitlik ve esenliğe güçlü bir şekilde bağlı şehirlerin aktif bir üyesi 
olarak görmeyi diliyoruz.

Giriş Belediye Başkanlarına ve Valilere Açık Mektup
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SAĞLIKLI ŞEHİRLER 
- KÜRESEL BİR 
HAREKET HALİNE 
GELEN PROJENİN 
VİZYONU, DEĞERLERİ 
VE HEDEFLERİ

Sağlıklı Şehirler, sağlık, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınmayı yenilik ve değişim yoluyla 
destekleyerek, şehirlerin sosyal ve politik gündemine sağlığı yerleştirmek amacıyla başlatıldı. 
Hareketin başlatılması, yerel düzeydeki çalışmaların öneminin ve yerel yönetimlerin kilit 
rolünün tanınmasına dayanıyordu.

“Bir şehrin belediye başkanının kendi bölgesinde sahip olduğu güç, bir başbakanın 
ülkedeki gücünden daha fazladır. Bir şehrin yönetimi, farklı sektörleri sağlık alanında 
birlikte çalışacak şekilde kolayca yönlendirebilir; ve... toplumsal katılım teorik bir 
konu değildir; şehir yönetiminin günlük çalışmaları arasındadır”. (Jo Asvall, 1988’de 
Sağlıklı Şehirleri ilk kez bir DSÖ projesi olarak başlatan DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 
Direktörü)2

Sağlık ve tıbbın sorgulanmasını ve yeniden değerlendirilmesini ve yeni bir halk sağlığı 
döneminin değer ve ilkelerinin ortaya çıkarılmasını içeren sürecin on yıl sonrasında, yani 
1970’lerin sonları ve 1980’lerde, herkes için sağlık gündeminin geliştirilmesi için güçlü 
kavram ve fikirlere ve çok çeşitli yeni aktörlerin katılımına dayanan politik meşruiyet ve 
stratejik araçlar ortaya çıkmıştır. En önemlisi, Alma-Ata Bildirgesi3, Herkes için Sağlık4 
stratejisi ve Sağlığın Geliştirilmesine Yönelik Ottowa Sözleşmesi5, geleneksel sektörel ve 
mesleki sınırları aşacak şekilde sağlık için liderlik ve ortaklıkların kurulmasına öncülük 
etmiştir.

1 Tsouros, A. D. (2015) Twenty-seven years of the WHO European Healthy Cities movement: A sustainable movement for change and 
innovation at the local level. Health Promotion International, 30 (S1): i3-i7

2  Asvall, J.E. (1988). Copenhagen - a Healthy City. Opening Statement at a Meeting to celebrate Copenhagen joining the World Health 
Organization project. 14 Haziran 1988 (DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Sağlıklı Şehirler arşivlerinden elde edilen yayınlanmamış konuşma)

3  http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf
4  WHO Regional Office for Europe (1984). Health for All Targets. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe
5  WHO (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. First International Conference on Health Promotion, Ottawa, 17–21 (http://

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf?ua=1)



Sağlıklı Şehirler projesi 1988 yılında DSÖ Bölge Ofisi’nin Avrupa’nın Herkes İçin Sağlık (HİS) 
hedefini yerele ulaştırma amacıyla kullanacağı stratejik bir araç olarak, hem yerel seviyede 
hem de DSÖ seviyesindeki çeşitli girişimlerin ve gelişmelerin sonucunda hayat bulmuştur6,7. 
Sağlıklı Şehirler, Avrupalı politikacıların hayal gücünü çabucak yakalamış ve çok geçmeden 
DSÖ Bölgeleri kendi programlarını başlatmıştır. 1970’lerden bu yana, birçok DSÖ kararında, 
yerel ve toplum düzeylerinde çalışmanın önemi vurgulanmış olsa da, DSÖ’nün yerel siyasi 
liderlerle ilişki kurması için genel anlamda yeşil ışık olarak görülmemiştir. 30 yılın ardından, 
günümüzde, küresel ve bölgesel sağlık stratejilerinin çoğunluğunun başarılı bir şekilde 
uygulanması için yerel yönetimlerle birlikte çalışmak temel bir bileşen olarak görülmektedir; 
Sağlıklı Şehirler de yerel faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için önemli bir araç 
olarak tanımlanmaktadır8.

Sağlıklı bir şehrin on bir niteliği10

Sağlıklı Şehirler genellikle sağlıklı iş yerleri, sağlığı teşvik eden okullar veya sağlığı teşvik 
eden hastaneler gibi sağlığın desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik bir girişim olarak 
görülür. Fakat Sağlıklı Şehirler, her şeyden önce yerel yönetimleri harekete geçirecek ve 
doğrudan yerel liderler ve paydaşlar ile birlikte çalışmayı sağlayacak politik, çok sektörlü 
bir proje olarak başlatılmıştır.

Sağlıklı Şehirler en başından bu yana köklü bir değerler temeline sahiptir; bunlar, sağlık 
ve refah hakkı; eşitlik ve sosyal adalet; cinsiyet eşitliği; dayanışma; sosyal içerme; ve 
sürdürülebilir kalkınmadır. Sağlıklı Şehirler yaklaşımı, sektörler arası işbirliği, toplumsal 
katılım ve yetkilendirme prensiplerine dayanmaktadır. 
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Sağlıklı bir şehir, belirli bir sağlık durumuna ulaşan bir şehir değildir. Daha ziyade, 
sağlıklı bir şehir sağlığın bilincindedir ve onu iyileştirmek için çabalamaktadır. 
Kendi fiziksel ve sosyal çevrelerini sürekli oluşturur ve geliştirir; vatandaşlarının 
yaşamlarının tüm işlevlerini yerine getirirken ve yeteneklerini en üst düzeyde 
sergilerken birbirlerini desteklemelerine olanak sağlayan toplumsal kaynakları 
genişletir.

1. Uygun fiyatlı konut dahil, temiz, güvenli, yüksek kaliteli bir ortam;

2. İstikrarlı bir ekosistem;

3. Güçlü, birbirini destekleyen ve istismarcı olmayan bir toplum;

4. Yaşamı, sağlığı ve refahı etkileyen kararlar üzerinde önemli kamu katılımı ve
kontrolü;

5. Tüm insanlar için temel ihtiyaçların (yiyecek, su, barınak, gelir, güvenlik ve iş)
sağlanması;

6. Birden fazla kişi, etkileşim ve iletişim olanağıyla çok çeşitli deneyimlere ve
kaynaklara erişim;

7. Çeşitlilik arz eden, canlı ve yenilikçi bir ekonomi;

8. Farklı kültürel ve biyolojik geçmişle ve diğer grup ve bireylerle bağlantıların teşvik
edilmesi;

9. Önceki özellikleri ile uyumlu ve bunları geliştiren bir şehir formu (tasarım);

10. Herkes için erişilebilir uygun bir halk sağlığı ve bakım hizmetleri düzeyi; ve

11. Yüksek sağlık düzeyi (hem yüksek olumlu sağlık düzeyi, hem de düşük hastalık
düzeyi)

Yıllar içinde, anlamı, içeriği ve dayandığı bilgiler önemli ölçüde değişmiş olsa da sağlıklı 
şehirlerin değer ve ilkeleri her zamankinden çok daha geçerli durumdadır9.Örnek olarak 
sağlık alanındaki eşitsizliklerin nedenlerine dair kanıtlar son 30 yılda çoğalmıştır. Benzer 
şekilde, diğer sektörlere ve topluma etkin bir şekilde ulaşma hedefi her zaman zorlu olsa 
da, “sağlık için sektörler arası hareket” ve “toplumun güçlendirilmesi” gibi kavramlar hem 
kapsam hem de kavramsal derinlik açısından gelişmiştir.

Sağlıklı Şehirler 11 nitelik üzerinden tarif edilmiştir (Tablo 1):

6  WHO Regional Office for Europe (1991). WHO Healthy Cities project: A project becomes a movement: a review of progress 1987 
to 1990. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/101446/WA_380.
pdf?ua=1) 

7  Tsouros, A. D. (2015) Twenty-seven years of the WHO European Healthy Cities movement: A sustainable movement for change and 
innovation at the local level. Health Promotion International, 30 (S1): i3-i7

8  WHO Regional Office for Europe (2013). Health 2020: the European policy for health and well-being. Copenhagen, WHO Regional 
Office for (http://www.euro.who.int/health2020)

9   Wilkinson RG, Pickett K. The spirit level: why more equal societies almost always do better. London: Penguin Books; 2010
10  WHO Regional Office for Europe (1991). WHO Healthy Cities project: A project becomes a movement



Tablo 2: Sağlıklı Şehirlerin Faaliyet Alanları

Poli  ka ve yöne  şim Poli  kalar, mevzuatlar, 
planlama süreçleri ve şehir 
gelişim stratejileri

İnsanlar ve ih  yaçları; tüm nüfus; 
farklı sosyal gruplar; aileler; 
bireyler

Topluluk seviyesi Hizmetler ve Programlar Sosyal, inşa edilmiş ve fi ziksel 
çevre

Sağlıklı Şehirlerin misyon ve nitelikleri 21. yüzyıl 
bağlamında ele alındığında ana hedefler şu şekilde 
ifade edilebilir:

1. Tüm yerel politikalarda sağlığın ve hakkaniyetin 
desteklenmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(SKH’ler) ile tamamen uyumlu hale getirilmesi;

2.   Sağlık alanındaki eşitsizliklerin Sağlığın Sosyal Belirleyicileri (SDH) yaklaşımı ile 
ele alınması;

3.   Aktif yaşamı da içeren sağlıklı yaşam tarzlarını destekleyen ortamlar yaratmak;

4.    Tüm vatandaşların ihtiyaçları için erişilebilir ve duyarlı evrensel sağlık kapsamı ve sosyal 
hizmetler sağlamak;

5.   Sağlığın geliştirilmesine ve sağlık okuryazarlığına yatırım yapmak;

6.      Çocukların yaşamlarına sağlıklı bir başlangıç yapmaları için yatırım yapmak ve göçmenler, 
işsizler ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar gibi dezavantajlı gruplara destek sağlamak;

7.    Obezite, sigara, sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizlik üzerine odaklanarak hastalık 
önleme programlarını güçlendirmek;

8.   Sağlıklı şehir planlama ve tasarımı teşvik etmek11;

9.   Yeşil, temiz, çocuk ve yaşlı dostu şehir ortamlarına yatırım yapmak;

10. Toplumsal yetkilendirmeyi, katılımı ve esnekliği desteklemek ve sosyal içerme ve toplum 
temelli girişimleri güçlendirmek; ve

11. Şehrin halk sağlığı alanındaki acil durumlara cevap verme kapasitesini güçlendirmek.

Bu hedefler, sağlıkla ilgili en güncel bilgiler ve sağlığın nasıl oluştuğu dikkate alınarak 
hazırlanmış ve şehir sakinlerinin sağlık, refah ve yaşam koşullarını en çok etkileyen şehre 
ait güçlükleri ele alacak şekilde formüle edilmiştir.

21. yüzyılın halk sağlığı sorunlarını etkin bir şekilde ele almak, yerel yönetimlerin 
tam katılımını gerektirir.

Sağlıklı Şehirler, bu hedeflere ulaşmak için aktif olarak politik seviyeden toplumsal seviyeye 
kadar (Tablo 2) tüm insanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin yanı sıra yaşam ve çalışma 
koşulları ile bakım ve destek hizmetlerini ele alan altı alanda çalışmaktadır. 
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Sağlıklı Şehirler, sağlık ve hakkaniyete, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli mekanizma 
ve süreçlerle etki edebilir: Düzenlemeler (örneğin, şehirler, arazi kullanımı, bina standartları 
ve su ve sanitasyon sistemlerini etkilemek, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerini hayata 
geçirmek ve uygulamak ve tütün kullanımını kısıtlayıcı düzenlemeler getirmek için güçlü bir 
konuma sahiptir); Entegrasyon (yerel yönetimler, sağlığı geliştirme, sosyal ve sürdürülebilir 
kalkınma için entegre politikalar ve stratejiler geliştirebilir ve uygulayabilir); Sektörlerarası 
yönetişim (şehirlerin demokratik yapısı, otoritesini ortaklıklar oluşturmasına ve birçok 
sektör ve paydaştan özel ve gönüllü katkılar almasına imkan verir); Toplumsal katılım (yerel 
yönetimler vatandaşlarla günlük olarak temas halindedir ve endişe ve önceliklerini en iyi 
bilendir. Bu da, sivil toplum ve vatandaş grupları ile ortaklıklar için eşsiz fırsatlar sunar); 
Hakkaniyete odaklanma (yerel yönetimler, yerel kaynakları harekete geçirerek yoksul ve 
savunmasız nüfus grupları için daha fazla fırsat yaratmak ve tüm şehir sakinlerinin 
haklarını korumak ve güçlendirmek için kullanabilir).

Sağlıklı Şehirler, her zaman anlamını koruyabilmek için kendisini sürekli olarak 
geliştirip yeniden icat edecek, uygulama ve yeni kanıtlardan yeni bilgiler 
ortaya çıkaracak ve ayrıca yerel kaygı ve bakış açılarına dayanacak dinamik 
ve açık bir çerçeve olarak tasarlanmıştır. Dahası, Sağlıklı Şehirler, 
sadece üye şehirlerin fayda elde edeceği kapalı bir hareket olarak 
değil, şehirde yaşayan herkesin yararlanabileceği bilgileri 
üretecek bir proje olarak oluşturulmuştur. Bu nedenle 
Sağlıklı Şehirlerin Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 
projenin ayrılmaz bir parçasıdır. 

11

11 Barton, H. et al (2017), Planning for health and wellbeing, Routledge
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SAĞLIKLI 
ŞEHİRLER, 
BAŞARILI OLMAK 
İÇİN NE GİBİ 
YAKLAŞIMLARA 
SAHİP OLMALI

Sağlıklı Şehirler, insanların yaşamlarında ve refahlarında fark yaratma konusunda muazzam 
bir potansiyele sahiptir, çünkü Sağlıklı Şehirler hareketi şehirlerin sağlığı nasıl ele aldığını 
anlamak için eldeki en iyi bilimsel kanıtları ve modern yaklaşımları kullanan bir hareket 
modeline dayanmaktadır.

Çağımızın karmaşık şehre ait sağlık önceliklerini ele almak için geleneksel yöntemlerin 
kullanılması sınırlı bir etkiye sahip olacaktır. Ayrıca, prestijli Sağlıklı Şehirler markasının 
önemsiz veya düşük etkili projeler üzerinde enerji harcaması veya sağlık eğitimi etkinliklerini 
organize etmek ve çeşitli dünya sağlık günlerini kutlamak için orantısız bir zaman harcaması 
israf olacaktır.

Başka bir deyişle, gerçekten önemli olan Sağlıklı Şehirler hareketini il veya ilçenizde nasıl 
konumlandırdığınızdır. Şemsiyesi altında kullandığınız yöntem ve yaklaşımlar ile Sağlıklı 
Şehirler projesinin hareket alanları kapsamındaki çeşitli etkinlik türlerini dengeleme 
yaklaşımınız ve hangi etkinlikleri gerçekleştirdiğiniz önemlidir.

Bu bölüm, kapsamlı bir Sağlıklı Şehirler programını uygulamak için en gerekli kavramları ve 
yaklaşımları kısaca tartışmaktadır. 1. Bölüm, Sağlıklı Şehirlerin hedeflerinin ana hatlarını 
çizmiştir ve bu hedeflerle uyumlu yaklaşımlara sahip olmak, doğru yönde atılacak önemli 
bir adımdır. Ancak, nihayetinde önemli olan bir şehrin hangi öncelikleri ele almak istediği 
değil, bu öncelikleri nasıl ele almayı planladığıdır. Sağlıklı Şehirlerin değer temelli yaklaşımı 
burada devreye girmektedir:

Sağlıklı Şehirler, sağlık hakkının önemini kabul eder: DSÖ Tüzüğü, “mümkün olan en yüksek 
sağlık standardına sahip olmak her insanın temel haklarından birisidir” demektedir. Sağlıklı 
Şehirler, etnik köken, cinsiyet, yaş, sosyal statü veya ödeme kabiliyeti ne olursa olsun, tüm 
insanlar için mümkün olan en yüksek sağlık düzeyini destekleyen hareketlere karşı bilinçli 
ve kararlı davranır. Sağlıklı Şehirlerin değerlerini korumak ve yerel politikaları tasarlarken 
ve sunarken “değerler-merceğinden” bakmak, şehrin sakinlerine ve çevrelerine gerçekten 
önem verildiğine dair güçlü bir sinyal gönderecektir.

Sağlıklı Şehirler hem sağlık hem de refaha odaklanır: Sağlıklı Şehirler yaklaşımını tam olarak 
uygularken karşılaşılan en önemli engel sağlığı tam olarak anlamamaktır. Bazı şehirler, 
sağlığın sadece hastalığın olmaması değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan tam bir iyilik 
hali olduğunun farkında olmamaları; sağlığın belirleyicilerine gereken önemi vermemeleri 
nedeniyle, Sağlıklı Şehirler hareketini bir “sağlık sektörü” projesi zannetmişlerdir. Tam iyilik 
hali ifadesinin açık bir şekilde kullanımı çok sayıda paydaş için caziptir ve algılanan sağlık ve 
refahın öznel ölçütlerinin kullanılmasını meşrulaştırır. 



Sağlıklı Şehirler ve Ottowa Sözleşmesi: Sağlıklı Şehirler, sağlığı geliştirme gündemini 
yerel düzeye taşımak için her zaman yararlı bir çerçeve olmuştur. Ottowa Sözleşmesinin 
sloganlarından “Herkes için sağlığı destekleyici ortamlar oluşturmak ve Sağlıklı seçimleri 
kolay seçimler haline getirmek”, Sağlıklı Şehirler yaklaşımının özünü mükemmel bir 
şekilde anlatmaktadır ve özellikle politikacılar, profesyoneller ve medya için caziptir. 
Şehirlerde, okullar, işyerleri, hastaneler, üniversiteler, mahalleler ve havaalanları 
gibi sağlığı destekleyici ortamlara yatırım yapmak ve bunları desteklemek, bir şehrin 
sağlık sermayesini önemli ölçüde artırabilir. Aslında Sağlıklı Şehirler, gündelik yaşam 
alanlarında topluma ve profesyonel gruplara açıldıklarında ve birlikte hareket 
ettiklerinde gerçekten başarılı olurlar ve yaratıcı enerjilerini açığa çıkarırlar.

Sağlık ve sağlıkta eşitsizliklerinin belirleyicilerinin anlaşılması ve ele alınmasının 
önemi 12, 13, 14: Halk sağlığındaki geleneksel yaklaşımlar genellikle risk faktörlerini ve 
bireysel davranışları ele almıştır ve insanların yaşadığı bağlama çok az dikkat etmiş 
veya sınırlı derecede anlamaya çalışmıştır. Geleneksel halk sağlığı müdahaleleri, kötü 
sağlık ve sağlıksız davranışların temel nedenlerini ele almaktan ziyade çoğunlukla 
‘aşağı akımlı’ (merkeze odaklanarak) gerçekleşmiştir. Sağlığın neredeyse sadece sağlık 
sektörünün özel alanı olarak algılanmasıyla, hastalar ve topluluklar çoğunlukla otoriter 
tıbbi bakım modelleri tarafından güçsüzleştirilmiştir ve çoğu zaman sağlıklarının kötü 
olması nedeniyle suçlu görülmüştür. İstatistikçiler ve epidemiyologlar ölüm ve hastalık 
üzerine odaklanmış, yaşam koşullarına ya da nüfusun sağlık açısından eşitsiz dağılımına 
sınırlı seviyede dikkat etmişlerdir. Kronik hastalıklar için bu, yaşam tarzı faktörlerine 
odaklanmak anlamına gelmiştir. Sağlığın Sosyal Belirleyicileri (SSB) yaklaşımı, yaşam 
tarzına dayanan kötü sağlığın nedenlerinin sosyal çevrede olduğunu vurgulamaktadır. 
Sağlıklı Şehirler, kötü sağlığın, sağlık alanındaki eşitsizliklerin, sağlıksız davranışların 
ve çeşitli risklerden ekilenimin temel nedenlerini göz önünde bulundurmanın önemini 
vurgulamakta ve bu nedenlerle hareket etmektedir. Bu, genel olarak ‘yukarı yönlü’ 
hareket yaklaşımı (merkezden uzak nedenlere odaklanarak) olarak adlandırılır.

 Bugün, bir kişinin sağlığına 
katkıda bulunan öğeler anlamına 

gelen sağlığın belirleyicilerini daha iyi 
anlamış bulunuyoruz. Bilimsel toplum, 

genellikle bir nüfusun sağlığının beş 
belirleyicisini tanımlamaktadır: Biyolojik, 

davranışsal, sosyal çevre, fiziksel çevre ve sağlık 
hizmetleri. Sağlık hizmetleri bireylerin sağlığının 

%15’inden daha az bir orandan sorumlu tutulurken, 
sosyal ve fiziksel çevre ve insanların davranışları 

%65’inden sorumludur15,16. Giderek bir dizi bağlamsal faktörün (yani sağlığın 
kültürel, ticari ve politik belirleyicilerinin) önemini daha fazla anlamaya başlamış 

bulunuyoruz.

Sağlığın sosyal belirleyicileri üzerinde önemli bilimsel araştırmalar bulunmaktadır; bu 
araştırmalar, insanların sağlığını etkileyen doğduğu, yaşadığı, çalıştığı yerler ve şartlar 

ile ilgilidir. Bu koşullar da yapısal konulardan etkilenir: para, güç ve kaynakların dağılımı, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal çerçeveler ve değerler, bunların hepsi de politik 
seçimlerden etkilenir17.

Sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlık sonuçlarına bağlı faktörleri etkiler. Bunlar arasında, 
erken çocukluk gelişimi, eğitim, işsizlik ve iş güvenliği, istihdam ve çalışma koşulları, gıda 
güvenliği, bağımlılık, sağlık hizmetlerine erişim, ulaşım, barınma durumu, gelir ve gelir 
dağılımı, cinsiyet, ırk, ayrımcılık, sosyal dışlanma ve sosyal destek yer almaktadır. SSB 
yaklaşımı, sağlık eşitsizliklerini azaltmak için politikalar ve programlar oluşturacak bir 
çerçeve sunmaktadır.

Sağlık eşitsizliklerini kapsamlı bir şekilde ele almak için hareket önerileri dört tema 
etrafında yapılandırılabilir: yaşam döngüsü aşamaları, geniş toplum, makro düzeydeki daha 
geniş bağlam ve sistemler. Şekil 1 ve Tablo 3, dört temanın ve ana müdahale alanlarının bir 
özetini sunmaktadır18.

12 Wilkinson, R and Marmot, M (2003).  Social Determinants of health The Solid Facts, Second 
Edition. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. ( http://www.euro.who.int/
en/health-topics/environment-and-health/urban-health/publications/2003/social-
determinants-of-health.-the-solid-facts.-second-edition)

13 WHO Regional Office for Europe (2014). Review of social determinants and the 
health divide in the WHO European Region. Final report. Copenhagen, WHO 
Regional Office for Europe. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-
the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf)

14 http://www.who.int/sdhconference/declaration/Rio_political_
declaration.pdf

15  Tarlov, A.R., Public Policy Frameworks for Improving Population Health. Annals of the New York Academy of Sciences, 1999. 
16  University of Wisconsin Public Health Institute (2010) http://www.countyhealthrankings.org/ranking-methods
17  Wilkinson, R and Marmot, M (2003).  Social Determinants of Health: The Solid Facts, Second Edition. Copenhagen, WHO Regional 

Office for Europe. ( http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/publications/2003/social-
determinants-of-health.-the-solid-facts.-second-edition)

18  WHO Regional Office for Europe (2014). Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region. Final 
report. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-
social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf)
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Kaynak: “Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region. Executive 
summary (2013)” http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/215197/Review-of-social-
determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-executive-summary-Eng-rev.
pdf?ua=1.
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Yaşam süreci Daha geniş toplum Makro düzey Sistemler

Çocuklukta gelişim 
İstihdam, çalışma 
koşulları ve sağlık 
eşitsizlikleri 
Yaşlı insanlar

Sosyal koruma 
politikaları, gelir ve 
sağlık eşitsizlikleri 
Yerel topluluklar, 
sosyal dışlanma, 
zarar görebilirlik ve 
dezavantaj

Sosyal harcama 
Sürdürülebilir 
kalkınma ve sağlık

Halk sağlığı, hastalığı 
önleme ve tedavi için 
yönetişim öncelikleri 
Ölçme ve hedefler

SSB yaklaşımının merkezinde19 dezavantajın doğumdan önce başladığı ve yaşam boyunca 
biriktiğinin kabulü bulunmaktadır. Bu, İngiltere’de sağlığın eşitsizliklerinin değerlendirilmesi20 
sonucunda oluşturulan 6 politika hedefine yansımıştır ve ilk hedefe en yüksek öncelik 
verilmektedir:

1. Her çocuğa hayatta en iyi başlangıcı sunmak
2. Tüm çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaları ve 

hayatlarını kontrol etmeleri için imkan sağlamak
3. Herkes için adil istihdam ve iyi işler yaratmak
4. Herkes için sağlıklı bir yaşam standardı sağlamak
5. Sürdürülebilir yerler ve topluluklar yaratmak ve geliştirmek
6. Hastalıkları önlemenin rolünü ve etkisini güçlendirmek

SSB’nin eşitsizlikleri ele alma yaklaşımında kullandığı iki temel kavramdan birisi sosyal 
eğim ve diğeri orantısal evrenselliktir. Sosyal eğim kavramı, insan sağlığının sosyoekonomik 
durumdaki iyileşmeye paralel olarak iyileştiğini ifade etmektedir. Orantısal evrensellik 
kavramıysa, politikaları yoksulları hedef alacak şekilde oluşturmak yerine, evrensel bir 
yaklaşımla kullanılması gerektiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda evrensel politikalar, 
sosyal eğim içerisinde farklı seviyelerde duyulan ihtiyaca orantılı olarak gerçekleştirilen 
çalışmaları yansıtmaktadır.

Sağlıklı Şehirler ve kentsel çevre: Kentsel bağlam ve bunun sağlık üzerindeki etkisi göz 
ardı edilmemelidir21,22. Kentleşme pek çok yerel ekonomiye ve işletmeye fayda sağlamıştır; 
19  http://www.instituteofhealthequity.org/
20  Fair society, healthy lives: strategic review of health inequalities in England post-2010. London, Marmot Review Team, 2010  (www.

instituteofhealthequity.org)
21  WHO Regional Office for Europe (2012). Addressing the social determinants of health: The urban dimension and the role of local 

government. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/166136/
UrbanDimensions.pdf?ua=1)

22  WHO Regional Office for Europe (2012).  Healthy cities tackle the social determinants of inequities in health: A framework 
for action. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.  (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/166137/
Frameworkforaction.pdf?ua=1)
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Şekil 1: Geniş Temalar Tablo 3: Öncelikli müdahale alanları



kentsel alanlar, ölçek ekonomileri, yetenek ve becerilerin bir araya gelmesi ve birden fazla 
hizmet ve teknolojinin mevcudiyeti nedeniyle kırsaldan daha fazla gelişmektedir. Bununla 
birlikte, zengin ve yoksul tüm ülkelerde, hem ülke içerisinde (kent-kırsal ayrımı) hem de 
kentler içinde (toplumsal değişim) eşit olmayan bir toplumsal sağlık dağılımı vardır. Sağlık, 
ortalama olarak kentlerde kırsal kesime oranla daha iyi olmasına rağmen, bu durum kentsel 
dezavantajları maskeleyebilir ki bunlar kırsal alanlardaki kadar veya daha kötü seviyelerde 
de olabilir.

Sağlığın sosyal belirleyicilerinin çoğu, yerel ve toplumsal düzeyde geçerlidir. Kent bağlamında, 
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri (SSB) sağlığın geliştirilmesi ile ilişkili olarak, sağlık, sosyal 
hizmetler (Şekil 2), fiziki ve yerleşik çevre23, eğitim, ekonomi, konut, güvenlik, istihdam, 
ulaşım ve spor dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki politikaları ve müdahaleleri kapsar.

Şekil 2: Kentsel bağlamda sağlık ve refahın belirleyicileri24 

SKH’ler arasında, sağlık (Hedef 3), diğer sektörlerin başarılı olabilmesi için uygulanan 
politikaların başarısını önemli ölçüde etkileyen, insanların gelişimine en çok katkı 

23  Barton, Hugh,(2016), City of Wellbeing – A radical guide to planning, Routledge,
24 Barton, H. and Grant, M. (2006) A health map for the local human habitat. The Journal for the Royal Society for the Promotion of 

Health, 126 (6). pp. 252-253. ISSN 1466-4240 developed from the model by Dahlgren and Whitehead , 1991.

25  Carter, J. et al (2015), Climate change and the city: Building capacity for urban adaptation, Progress in Planning, (95): 1-66. http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305900614000397

26  LSE Cities: https://lsecities.net/media/objects/events/interdisciplinary-action-for-urban-health
27  WHO, Healthy Cities and the SDGs (2016). http://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/healthy-cities-sdgs/en/
28  United Nations (2015). Sustainable Development Goals, Sustainable Development Knowledge Platform. New York, United Nations. 

(https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300)

Kentlerdeki sosyal koşullar ve yapılı çevre arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Örneğin, kentsel 
planlama, yapıların ve ulaştırma sistemlerinin ne derece enerji tasarruflu ve karbon-yoğun 
olduğuna bağlı olarak iklim değişikliğini artırabilir veya azaltabilir25,26.

Sağlıklı Şehirler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH): Sağlıklı Şehirler27 ve SKH 
gündemi28 birbirlerini karşılıklı olarak desteklemektedir. Sağlıklı bir Şehrin on bir niteliği 
(Tablo 1), tüm 17 SKH’yle tamamen uyumludur. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
tarafından kabul edilen SKH’ler, şehirlerin ve devletlerin değişim ve yenilikler karşısındaki 
engelleri aşmasına yardımcı olabilecek ilave politik meşruiyet ve devinim sunar ve ayrıca 
küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma bağlamında sağlık ve refahı iyileştirebilir. Dünya 
genelinde, önümüzdeki 15 yıl içindeki uygulamalar, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel 
olmak üzere her düzeyde harekete bağlıdır.
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sunan öncelikler arasında konumlandırılmıştır. Aynı şekilde sağlık, sağlık politikalarını, 
hedeflerini ve faaliyetlerini uygularken sektörel başarılardan yararlanır. Örneğin, Hedef 
11 (sürdürülebilir şehirler ve toplumlar) şehirleri ve yerleşim alanlarını içermeci, güvenli, 
dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmeye odaklanmaktadır. Sağlıklı Şehirler yaklaşımı, daha 
iyi konut ve sanitasyonu (aşırı yoğunluğu azaltma ve gecekondu mahallelerini iyileştirme) 
halk sağlığı öncelikleri olarak görmektedir. Standart dışı konut ve sanitasyon, tüberküloz 
(TB) ve havadan gelen diğer hastalık risklerini artırır, özellikle de durgun su bulunan 
yerlerde sıtma, sarı humma ve zikanın gelişmesine izin verir. Sağlıklı şehirler aynı zamanda 
güvenli ulaşım sistemlerine, yeşil ve kamusal alanlara daha fazla erişimi ve doğal afetlere 
acil müdahaleyi destekleyecek ve dolayısıyla karayolu trafiği ölümlerini azaltacak, hava 
kalitesini iyileştirecek, fiziksel aktiviteyi geliştirecek ve afetlerde hayat kurtaracak daha iyi 
kentsel planlamayı teşvik eder.

Her ülke, SKH’leri uygulamak için ulusal ve yerel düzeyde kendi politikasını geliştirecektir. 
SKH’ler sağlık ile insan gelişimini birlikte ele almaya yardımcı olur. Aslında, küresel politik 
konumları sayesinde SKH’ler, sağlığın belirleyicilerine yönelik bilimsel çalışmalardan daha 
güçlü bir hareket gücü sunar. SKH’lerin hayati öneme sahip bir yönü de finansal risklerden 
koruma da dahil olmak üzere yüksek kalitede temel sağlık hizmetlerine erişim, herkes için 
ilaç ve aşı, yani evrensel sağlık hizmetidir (ESH)29.

Sağlık, 17 SKH’nin bazılarıyla (özellikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 ve 16) çok ilgilidir ve 
hepsinde yer almaktadır.

Yaşam döngüsü yaklaşımı30: Yaşamın tamamında iyi sağlığın ve sağlığın sosyal 
belirleyicilerinin desteklenmesi, sağlıklı yaşam beklentisinin yanı sıra refahı ve yaşam 
memnuniyetini artırır ve bunların tümü önemli ekonomik, toplumsal ve bireysel 

20 21

SKH’ler, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve çevresel politikalar 
isteyenler karşısında ulusal ve yerel ölçekte güçlü politik destek sunan küresel bir 
politik sorumluluk ve hesap verebilirlik çerçevesi sağlar. SKH’lerin yerel düzeyde ele 
alınması, yerel politikaların ve kalkınma stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi, 
düşünülmesi ve uyarlanması için değerli bir uygulamadır.

faydalar sağlayabilir. Yaşam evrelerinde avantaj 
ve dezavantaj birikimleri vardır. Örneğin, sağlıklı 
alışkanlıkların benimsenmesi veya erken yaşlarda olumlu 
sosyoekonomik koşullardan etkilenme yetişkinlikte sağlık 
üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Sağlık alanındaki 
eşitsizlikler ve bunların sosyal belirleyicileriyle mücadeleye 
yönelik uygulamalar, yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında 
uygulanabilir: ana-çocuk sağlığı; çocuklar ve ergenler; sağlıklı yetişkinler; ve sağlıklı 
yaşlı insanlar. Bu yaklaşım, müdahalelerin yaşam döngüsü içerisindeki etkinliğini 
artırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede hayata sağlıklı bir başlangıç yapmaya odaklanılır 
ve yaşamlarının kritik dönemlerinde insanların ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenir. 
Aynı zamanda, sağlıksızlığın sonuçlarına değil nedenlerine odaklanarak, halk sağlığına 
ve ekonomiye yüksek katkı sunacak yatırımlar teşvik edilir. Yaşam döngüsüne odaklanan 
halk sağlığı uygulamaları, sağlıklı yaşlanmaya destek olur. Yaşam döngüsü yaklaşımını 
uygulayan şehir sağlığı stratejileri ve planları birden çok sektöre daha kolay entegre 
edilebilir ve sektörler açısından daha erişilebilir olur.

Nüfus temelli yaklaşımlar31: Nüfusa dayalı bir sağlık yaklaşımı, genel nüfusun sağlık 
durumunu iyileştirmeye odaklanır ve hem Sağlıklı Şehirler hem de SSB yaklaşımı ile 
uyumludur. Hareketler esas olarak bireylerden ziyade, tüm nüfusun veya alt nüfus 
gruplarının (ör. il, ilçe veya şehirlerdeki bölgeler) sağlığına yöneliktir. Ancak, bu iki odak 
alanı, özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde tamamlayıcı ve sinerjiktir. Nüfusun 
sağlığına odaklanmak, nüfus grupları arasındaki sağlık eşitsizliklerinin azaltılmasını da 
zorunlu kılmaktadır. Nüfusa dayalı yaklaşım, sağlığın belirleyicilerini dikkate alır ve birinci 
basamağa özel önem vererek, hastalığın önlenmesine yönelik tüm yaklaşımları vurgular.

Sağlıklı Şehirler sağlık okuryazarlığını teşvik eder32: Sağlık okuryazarlığı, dar kapsamlı 
sağlık eğitimi kavramının üzerindedir. İnsanların yaşadığı sosyo-kültürel bağlamdan 
etkilenir ve bireyler, topluluklar ve kurumlar için geçerlidir. Sağlıklı bir şehir, bireylere 
ve toplumlara sağlıklı yaşam için beceri ve bilginin yanı sıra şehirde ve farklı alanlarda 
sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere yönelik kaynaklara ulaşma yeteneğini sunar. Sağlık 
okuryazarlığı, insanların daha güçlü hale getirilmesi açısından önemlidir ve toplulukların 
dayanıklılığına katkıda bulunur. Ayrıca, kurumların insanlarla iletişim kurma biçimlerini 
de etkiler. Sağlık okuryazarlığı, sağlığı belirleyen sosyal, çevresel ve politik faktörlerle 
ilişkilidir.

31   WHO, Health 2020, A European policy framework supporting action across government and society for health and wellbeing, 
Copenhagen, 2013. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/199536/Health2020-Short.pdf?ua=1

32   Kickbusch, I, Pelican, J, Apfel, F and Tsouros, A.D. (2013). Health Literacy- The Solid Facts. Copenhagen, WHO Regional Office for 
Europe. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf?ua=1)

29  Universal (health) coverage UHC World Health Organisation Geneva 2015 http://www.who.int/health_financing/universal_
coverage_definition/en/

30  WHO, The life-course website. http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages



Sağlıklı Şehirler, toplumun dayanıklılığını desteklemektedir33, 34, 35: Toplumsal dayanıklılık, 
bir toplumun krizlere veya sıkıntılara (örneğin ekonomik çöküş veya doğal afetler) yanıt 
verme, bunlara dayanma ve tekrar gücünü toplama becerisi olarak tanımlanmaktadır. 
Dayanıklı topluluklar, felaketlerin sonuçlarını en aza indirebilir ve normal yaşama geri 
dönüşü mümkün olduğunca kolaylaştırabilir. Dayanıklılık aynı zamanda riskleri tahmin 
etme, etkiyi sınırlama ve çalkantılı değişim karşısında adaptasyon, evrim ve büyüme 
yoluyla hayatta kalma ve hızla eski durumuna dönme yeteneği olarak tanımlanabilir. 
Güçlü topluluklar, felaket karşısında gündelik yaşama ve yerel ekonomilere olan zararları 
en aza indirebilir. Sağlıklı Şehirler, sosyal ağlara, sosyal desteğe, toplumsal gelişime, 
beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesine ve sosyal uyum ve bağlantılara yatırım yaparak, 
kırılganlıkları en aza indirir ve toplumun sosyal sermayesini güçlendirerek güçlü ve 
dirençli topluluklar yaratır. DSÖ Sağlıklı Şehirler ve Topluluklar hareketi, özellikle yerel 
halkın katılımı ve toplumun sağlık konularını sahiplenmesini sağlayarak, dayanıklılığın 
inşasına yönelik önemli deneyimler yaratmaktadır.

Sağlıklı Şehirler ve Şehir Sağlığı Diplomasisi: Yerel liderler, sağlığı korumak ve teşvik etmek 
için yönetimlerin tüm seviyelerinde ortaklıklar ve ittifaklar kurmalıdır; bu gittikçe artan 
bir şekilde uluslararası olarak aktif ve etkili olmak anlamına gelmektedir. Şehir sağlığı 
diplomasisi, küresel sağlık politikası ortamını şekillendiren süreç ve forumlar üzerinden 
küresel sağlık diplomasisinin tamamlayıcısı olabilir36. Sağlık artık küresel gündemin önemli 
bir parçasıdır ve bulaşıcı olmayan hastalık salgınları, iklim değişikliğinin etkileri, göç, gıda 
güvenliği ve daha başka halk sağlığı sorunlarının çözümü için hem küresel hareketlere 
hem de yerel müdahalelere ihtiyaç vardır. Şehir diplomasisinin değeri ve potansiyeli uzun 
zamandır kabul görmektedir37 ve genellikle iklim değişikliği, çevre, kültür ve sağlık gibi 
tematik alanlarda geniş bir yelpazeyi kapsayan şehir ağlarının faaliyetleri ile ilgilidir38. 
Ayrıca çoğu şehir uluslararası kuruluşlarla uluslararası ilişkilere de yatırım yapmaktadır.

Sağlık, diplomasi açısından şehir liderlerinin barış, eşitlik, dayanışma, hoşgörü, 
sürdürülebilirlik ve insan hakları konusunda ikna edici bir şekilde tartışmasını sağlayan güçlü 
bir temadır. Son olarak, şehir sağlık diplomasisi yerel belediye idaresi içinde etkin bir şekilde 
faaliyet gösterebilir ve siyaset ile yürütme organları arasındaki boşluğu doldurabilir39.

Belediye başkanları, yerel, ulusal ve uluslararası değişim için güçlü ve etkili yapılar 
olarak ortaya çıkmaktadır.
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33  IFCR, IFCR Framework for Community Resilience, (2014), Geneva, http://www.ifrc.org/Global/Documents/
Secretariat/201501/1284000-Framework%20for%20Community%20Resilience-EN-LR.pdf

34  WHO, Health 2020- A European policy framework and strategy for the 21st century, Copenhagen, 2013. http://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf

35  OECD website on Resilient Cities: http://www.oecd.org/governance/regional-policy/resilient-cities.htm
36  Kickbusch I, Lister G, Told M, Drager N. Global health diplomacy. Concepts, issues, actors, instruments, 

fora and cases. New York (NY): Springer Science & Business Media; 2013.
37  Acuto M, Morissette M. Connecting WHO Healthy Cities: A primer for city health diplomacy. 

Kuopio: City Leadership Initiative; 2015
38  Michele Acuto, Mika Morissette and Agis Tsouros (2017), City diplomacy: Towards more 

strategic networking? Learning with WHO Healthy Cities, Global Volume 8. Issue 1.

39  Kickbusch, I and Kokeny, M (eds) (2017). Health Diplomacy – European Perspectives. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. 
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/347688/Health_Diplomacy_European_Perspectives.pdf?ua=1)

Şehir sağlığı diplomasisi, uluslararası ağlara, resmi küresel veya bölgesel forumlara ve 
şehirden oluşan çok taraflı işbirliklerine katılım yoluyla uygulanabilir; fakat aynı zamanda 
BM kurumları ve şehirsel kalkınma ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlar içindeki platformlar 
(hem resmi hem de gayri resmi) yoluyla da gerçekleştirilebilir. Bugün yerel liderler 
için büyük bir zorluk ne zaman, nerede ve nasıl aktif olunacağı ve sesini yükselteceği 
konusundaki diplomatik becerileri güçlendirmek ve şehirlerinin daha geniş dünya ile 
etkileşim sırasında karşılaştığı sorunlara tutarlı bir yaklaşım geliştirmektir.



SEKTÖRLER 
ARASINDA ÇALIŞMA: 
TÜM POLİTİKALARDA 
SAĞLIK, BÜTÜN 
DEVLET VE 
BÜTÜN TOPLUM 
YAKLAŞIMLARI

Sağlık gelişimi için sektörler arası ve çok sektörlü bir yaklaşım, Herkes için Sağlık ve Sağlıklı 
Şehirler hareketlerinin temel taşlarından biri olmuştur. 21. Yüzyılda Sağlıklı Şehirler, 
bütünüyle bir yerel proje olarak görülmelidir. Yerel yönetimler, sağlık, hakkaniyet ve 
sürdürülebilir kalkınma alanlarında ortaklık temelli politika ve programları hayata geçirmek 
ve desteklemek için ideal bir konumdadır.

Sağlık ve refah hedefiyle, farklı sektörleri ve geniş toplumu içeren bu tür ortaklıkları (iki 
taraflı ya da çok taraflı, resmi ya da gayri resmi) ortaya çıkarmak için tamamlayıcı bazı 
başka ifadelerden de yararlanılabilir. Bunlar şunlardır: sektörler arası ve çok sektörlü 
işbirliği; sağlıklı kamu politikaları; tüm politikalarda sağlık; ve bütün devlet ve bütün toplum 
yaklaşımları.

“Sağlık için yönetişim” terimi (sağlık sektörüyle sınırlı olan sağlık yönetişiminin aksine), 
yönetimlerin veya diğer aktörlerin toplumları, ülkeleri ya da ülke gruplarını yönlendirmek 
için sağlık ve refah alanındaki çalışmalara atıfta bulunur (Şekil 3 ve 4).

25

40   Kickbusch, I and Gleicher, D (2014). Governance for Health in the 21st century. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.   
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/171334/RC62BD01-Governance-for-Health-Web.pdf?ua=1)

Şekil 3: Sağlık Yönetişimi (I)

Kaynak: Ilona Kickbusch ile kişisel iletişim



26 27

Tam teşekküllü Sağlıklı Şehirler gündeminin hayata geçirilmesi, sağlığa yönelik yaklaşımlarda 
farklı sektörleri ve ortakları içeren katılımcı yönetişim türlerinin bir arada kullanılmasını 
gerektirir. “Sağlık için akıllı yönetişim” kavramı, belediyelerin herkes için sağlık hedefiyle 
karmaşık meseleler üzerinde çalışırken işbirliği, sivil katılım, resmi ve gayri resmi uygulamalar 
ve çeşitli sert ve yumuşak yöntemleri içeren yaklaşımlarından yararlanması gerektiğini 
belirtmek için kullanılır. 

Bu önemli yönetim yaklaşımları aşağıda kısaca açıklanmıştır:

• Tüm Politikalarda Sağlık kamu politikalarıyla ilgili alınan kararların sağlık üzerindeki 
etkilerini sistematik olarak değerlendiren bir yaklaşımdır41; bu yaklaşım uyum arar 
ve toplumun sağlığını iyileştirmek, riskleri azaltmak ve sağlık eşitliğini artırmak 

42  Kickbusch, I and Gleicher, D (2014). Governance for Health in the 21st century. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.   
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/171334/RC62BD01-Governance-for-Health-Web.pdf?ua=1)

43  WHO Regional Office for Europe (2013). Health 2020: a European policy framework supporting action across government 
and society for health and well-being. Copenhagen, WHO Regional Office for (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0011/199532/Health2020-Long.pdf)

41   WHO, Health in All Policies training manual, Geneva 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/151788/1/9789241507981_
eng.pdf?ua=1&ua=1

için sağlığa zarar verebilecek 
durumları önler. Her düzeyde 
politika yapıcılarının sağlık 
alanındaki hesap verebilirliğini 
artırır. Aynı zamanda, kamu 
politikalarının sağlık sistemleri, sağlığın 
ve esenliğin belirleyicileri üzerindeki 
sonuçlarını vurgular. 

• Bütün devlet faaliyetleri42,43, yönetimlerin 
dışında yer alan grupların giderek daha fazla 
müdahil olduğu, çok düzeyli (yerelden küresele) devlet faaliyetleridir. 
Bu yaklaşım, güven inşa etmeyi, ortak ahlakı, uyumlu bir kültürü ve yeni 
becerileri geliştirmeyi gerektirir. Devletlerin sahip olduğu genel toplumsal 
hedeflere odaklanan politika ve stratejilerin daha iyi koordinasyon ve ahenge olan 
ihtiyacını vurgulamaktadır. Bu yaklaşım, karmaşık halk sağlığı sorunlarını aşağıdan 
yukarıya bir yöntemle ele almayı gerektirir. Bütün devlet yaklaşımı uygulamada, 
bir il veya ilçe belediyesinin belli konulara ortak yanıt verecek şekilde başkalarıyla 
birlikte çalışması anlamına gelmektedir; örneğin, tüm çocukların hayata sağlıklı bir 
başlangıç yapmalarını sağlamak ya da iklim değişikliğini ele almak. Bu yaklaşımın 
başarısı için politik tutarlılık ve ortak hesap verebilirliğin hatlarını net olarak çizmek 
şarttır. 

• Sağlıkta bütün toplum yaklaşımı kurumların ötesine uzanmakta, tüm ilgili 
paydaşların, bireylerin, ailelerin ve toplulukların katkılarının değerini kabul 
etmektedir; bu kapsamda,  hükümetler arası kuruluşlar ve dini kurumlar; sivil toplum; 
akademi; medya; gönüllü ortaklıklar, özel sektör ve sanayi sağlığın geliştirilmesine 
destek sunar. Bütün toplum yaklaşımları, kamu politikalarını tamamlayabilecek 
işbirliğine dayalı bir yönetişim şeklidir. Bütün toplum yaklaşımı, sivil toplumu, 
toplulukları, bireyleri ve özel sektörü dahil ederek dayanıklılığı güçlendirebilir 
ve toplulukların sosyal sermayesini artırabilir. Bu yaklaşım, geniş bir yelpazedeki 
aktörler arasında temel değerler ve güven tesisi yoluyla koordinasyona dayanır. 
Bütün Toplum yaklaşımı aynı zamanda uygun beceri, bilgi, sosyal yetkinlik, sosyal 
ağlar, kuşaklar arası dayanışma, resmi ve gayri resmi gönüllü kuruluşlar ve karşılıklı 
yardım ağları gibi toplum içerisinde sağlığı olumlu olarak destekleyebilecek özellik 
ve yapıları harekete geçirir.    

Kaynak: Ilona Kickbusch ile kişisel iletişim

Şekil 4: Sağlık Yönetişimi (II)
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Diğer sektörlere ulaşmak - sağlık konusunda bir temel oluşturmak

“Sağlığınız için neler yapabilirsiniz ve sağlık sizin için ne yapabilir”

44   WHO, Health 2020: education and early development (2015). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/324615/
Health-2020-Education-and-health-through-early-development-en.pdf?ua=1

45   WHO, Health 2020: education and health through the life-course (2015). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0007/324619/Health-2020-Education-and-health-through-the-life-course-en.pdf?ua=1

46   WHO, Health 2020: Social protection and health (2015). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/324631/Health-
2020-Social-protection-and-health-en.pdf?ua=1 48   WHO, Health 2020: Foreign policy and health (2015). http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0020/324623/Health-2020-Foreign-policy-and-health-en.pdf?ua=1

47   Kickbusch, I and Gleicher, D (2014). Governance for Health in the 21st century. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.   
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/171334/RC62BD01-Governance-for-Health-Web.pdf?ua=1)

48   WHO, Health 2020: Foreign policy and health (2015). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/324623/Health-2020-
Foreign-policy-and-health-en.pdf?ua=1

49   WHO, Health 2020: Social protection, housing and health (2015). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0005/324635/Health-2020-Social-protection,-housing-and-health-en.pdf?ua=1

50   WHO, Health 2020: Multisectoral action for the health of migrants (2016). http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0006/324627/Health-2020-Multisectoral-action-for-the-health-of-migrants-en.pdf?ua=1

51    WHO, Health 2020: Transport and health (2015). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/324641/
Health-2020-Transport-and-health-en.pdf?ua=1
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Her üç yaklaşım da, güçlü sağlığı ve sağlığın korunmasını yerel yönetimlerin gündemlerinin 
üst sıralarına yerleştirmektedir. Politik tutarlılığı ve sinerjiyi, sağlık alanında hesap 
verilebilirliği, koordinasyonu, güven tesisini ve kamu, özel ve sivil aktörlerle ortaklıkları 
teşvik etmektedir.

Modern yönetişimin sağlığa yönelik çeşitli yerel yaklaşımları, karmaşık kentsel sağlık 
sorunlarını ele almak ve çözmek için etkin bir şekilde kullanılabilir (örneğin, çocukluk 
çağında obezite; fiziksel aktivitenin artırılması; ya da iklim değişikliği). Bu yaklaşımlar, sağlık 
ve sürdürülebilir kalkınma için birden çok sektörün katkısını gerektiren, ortak ve bütün 
yerel yönetim hedeflerine öncelik vermeyi meşru hale getirecek araçları sunmaktadır. 

Farklı sektörlerle etkileşim kurmak bilgi ve diplomasi gerektirir. Bilimsel kanıtların karar 
vericiler ve akademisyen olmayanlar tarafından anlaşılması ve anlatılması zor olabilir. Başka 
sektörlerin hedef ve değerlerine yönelik ortak bir anlayış geliştirmek önemlidir. Bu amaçla, 
Avrupa Bölgesi’nde sağlık sektörü ve diğer sektörler arasında çalışmayı kolaylaştıracak bir 
dizi belge hazırlanmıştır. Bu özlü ve kanıt temelli belgeler aşağıdaki alanları kapsamaktadır: 
eğitim ve erken yaşlarda gelişim44 ; yaşam boyu eğitim ve sağlık45 ; sosyal koruma ve sağlık46 ; 
gıda güvenliği ve beslenme yoluyla tarım ve sağlık47 ; dış politika ve sağlık48 ; sosyal koruma, 
konut ve sağlık49 ; göçmenlerin sağlığı için çok sektörlü hareket50 ; ve ulaşım ve sağlık51.

Sürdürülebilir olması için, sağlık ve refaha yönelik başarı, katılımcı yönetişim mekanizmalarının 
ve süreçlerin, politik diyaloğu, stratejik ve karma planlamayı ve açık liderlik ve şeffaflık ile 

ortak hedeflerin geliştirilmesini kolaylaştırması gerekir. Şehirlerde sağlığın geliştirilmesini 
amaçlayan üst düzey bir sektörler arası kurulun oluşturulması görece kolaydır, ancak dikkatli 
bir planlama yapılmadan bunun ‘canlı tutulması’ uzun vadede zor olabilir. Bir şehrin belediye 
başkanı veya valisinin liderliği anahtar öneme sahiptir. Üst düzey yönetim ve koordinasyon 
kurulları teknik komiteler tarafından desteklenebilir. Bir şehrin sağlık profilinin geliştirilmesi 
ve düzenli bir şekilde güncellenmesi, akademik kurumlar ve medya dahil olmak üzere çok 
sayıda paydaşla işbirliğine yönelik önemli fırsatlar sunabilir.

Sağlıklı Şehirler, SSB ve SKH gündemleri, şehirlerde birbirinden ayrı çalışma zihniyetini kırmak 
için mükemmel bir fırsat oluşturmaktadır. Sağlıklı Şehirlerin ele alması gereken hemen 
hemen tüm önemli konular ve kullanılması gereken yaklaşımlar, tüm politikalarda sağlık 
yaklaşımı ile bütün devlet ve bütün toplum yaklaşımlarının kullanılmasını gerektirmektedir.

Bütün toplum yaklaşımı, toplumun çeşitliliğinin takdir edilmesini, sivil toplumun dinlenmesini 
ve katılımları için zaman ve enerji harcanmasını gerektirmektedir. Sağlıklı Şehirler, diyalog, 
tartışma, eğitim, yaratıcı ve yenilikçi düşünce için platformlar oluşturmada kayda değer bir 
güce sahiptir. Sağlıklı Şehirler hem resmi hem de resmi olmayan ağları teşvik eder.
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Sağlık ve sağlık alanında eşitlik konusunda liderlik, birçok biçime sahiptir ve birçok aktörü 
içerir; örneğin, standartları belirleyen uluslararası kuruluşlar, sağlık ve esenliği ön planda 
tutan ulusal veya yerel hükümetler, diğer bakanlıklardaki bakanlara ulaşan sağlık bakanları, 
sağlıkla ilgilenen milletvekilleri, iş modellerine sağlıkla ilgili konuları dahil eden özel sektör 
liderleri, hastalıkların yönetilmesi ve sağlığın geliştirilmesine gittikçe daha fazla önem veren 
sivil toplum örgütleri, sağlığın belirleyicileri ve işe yarayan müdahale alanları konusunda 
kanıtlar sunan akademik kurumlar; tüm politikalarda evrensel sağlık için mücadele eden 
yerel yönetimler52.

Gelecekte, liderlerin otoritesinin çoğu, yalnızca yönetim içerisindeki konumlarından değil, 
aynı zamanda sağlık ve refahın tüm sektörlerle ilgili olduğu konusunda başkalarını ikna 
etme yeteneklerinden doğacaktır. Liderlik sadece bireysel değil, aynı zamanda kurumsal, 
ortak, toplum merkezli ve işbirliğine dayalı olmalıdır ve tamamen yeni bir beceri setine 
dayanmalıdır. Örneğin bulaşıcı olmayan hastalık salgını gibi küresel bir sağlık sorunu 
giderek küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeylerde farklı birçok paydaş tarafından ele 
alınmaktadır53.

Vatandaşların sağlığı ve mutluluğu, büyük ölçüde politikacıların hakkaniyet ve sağlığın 
belirleyicilerini önceliklendirme isteklerine bağlıdır. Nihayetinde sağlık, şehir liderlerinin 
tüm vatandaşların sağlığını ve refahını koruma ve sürekli iyileştirme konusundaki istekleriyle 
eşleşmesi gereken politik bir seçenektir. Bu, tüm insanların sağlık ve refah konusundaki 
en yüksek potansiyele ulaşmalarını sağlayacak, destekleyici sosyal ve fiziksel çevrelerin 
yaratılması anlamına gelir.

Bu nedenle, şehir liderlerinin yaratmak istedikleri toplum tipini ortaya koymaları ve bu 
vizyonları destekleyecek değerleri açıkça tanımlamaları önemlidir. Günümüzde, dünyadaki 
tüm belediyeler, sağlık, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınmanın temel itici güçleri olarak ön 
plana çıkmaktadır ve bu alanlarda liderlik ve yenilikler sunmakta ve genellikle ulusal ve 
uluslararası çalışmalara ilham vermektedir.

Sağlıklı Şehirlerde yerel katılım, ilk olarak sağlığın, hastalığın olmamasından ziyade, fiziksel, 
sosyal ve ruhsal anlamda tam bir iyilik hali olduğuna; ikinci olarak sağlığın çevresel, 
biyolojik, sosyal ve politik belirleyicilerinin doğası ve etkisi hakkındaki bilince; ve üçüncü 

Sağlık, resmi bir politika tercihi olarak gündemin en üst maddelerinde yer almalıdır.

52   Kickbusch, I and Gleicher, D (2014). Governance for Health in the 21st century. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.   
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/171334/RC62BD01-Governance-for-Health-Web.pdf?ua=1)

53   Kickbusch, I and Thorsten, B (2014). Implementing a Health 2020 vision: governance for health in the 21st century. Making 
it happen. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/215820/
Implementing-a-Health-2020-Vision-Governance-for-Health-in-the-21st-Century-Eng.pdf?ua=1)



olarak, sağlığın bireyler ve toplumun tamamı için hayati önem taşıdığının ve sürdürülebilir 
bireysel, sosyal ve ekonomik kalkınma için bir ön şart olduğunun sürekli olarak gündemde 
tutulmasını temel almalıdır. 

Sağlıklı Şehirler ve SKH gündemlerinin birbiriyle iç içe ve kapsamlı doğası, uygulamanın 
politik, stratejik ve örgütsel seviyelerde karmaşık seçimler gerektirdiği anlamına gelir. Sağlık 
ve refah kazanımlarının elde edilmesi, üst düzey ve genişletilmiş politik taahhüt, fikir birliği 
ve kapasite gerektirecektir. Sağlığın öncelik olarak kabul edilmesi, resmi bir politika tercihi 
olmalıdır. Çok sektörlü yönetişim, farklı sektörlerde politika tutarlılığı sağlanması, sinerji ve 
koordinasyon için hayati önemdedir; hesap verebilirlik ve şeffaflık için temeldir.

Kamunun ve paydaşların birden çok katmanını ve çok sayıda sektörü içeren karmaşık politik 
dünyada, yerel yönetimler, hem sağlığı hem de sağlığın belirleyicilerini ve eşitsizliklerini 
etkileme gücüne ve görevine sahiptir. Politika geliştirme, bütünleşik stratejiler ve planlar, 
ulusal-yerel işbirlikleri ve toplum genelinde ortaklık oluşturma ile her düzeyde savunuculuk 
ve arabuluculuk yoluyla etki etmek için iyi bir konumdadırlar.

Şehirler çeşitli politika ve müdahaleler üzerinden çeşitli alanlarda önemli bir etki yaratabilir54, 
bunlara sosyal dışlanma ve destek, sağlıklı ve aktif yaşam55, çocuklar ve yaşlılar için güvenlik 
ve çevresel konular (örneğin bisiklet yolları ve dumansız hava sahaları gibi), çalışma 
koşulları, iklim değişikliğinin sonuçları üzerinde çalışmaya ve risk ve tehlikelere hazır olmak, 
sağlıklı şehir planlaması ve tasarımı (mahalle planlaması56, mimari engellerin kaldırılması, 
erişilebilirlik ve hizmetlerin yakınlığı), vatandaşlara yönelik katılımcı ve kapsayıcı süreçler 
dahildir.

Resmi görevlerinin ötesinde çalışmalar yapan yerel liderler, çok sayıda aktörün gücünden 
de yararlanarak yerel toplumların sağlığı ve refahı için fark yaratma potansiyeline sahiptir57.

Özet olarak, 21. yüzyılda, sağlık ve sürdürülebilir kalkınma için yerel liderlik şu anlama 
gelmektedir: sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmada sağlığın önemine dair bir vizyona 
sahip olmak ve kavramın taşıdığı önemi tam olarak anlamak; sağlık eşitsizliklerini ele almak 
ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için gündem yaratmak ve aktif olarak uygulamak; 
yeni ortaklıklar ve ittifaklar kurma taahhüdüne ve inancına sahip olmak; resmi ve gayri resmi 

yerel aktörlerin sağlık ve sürdürülebilirlik konusunda hesap verebilirliğini desteklemek; 
yerel çalışmaları ulusal politikalarla uyumlaştırmak; değişiklikleri öngörmek ve buna uygun 
planlama yapmak; ve en önemlisi tüm vatandaşlar için koruyucu, kolaylaştırıcı, birleştirici, 
savunucu ve en yüksek sağlık hakkının savunucusu olarak hareket etmek.

Sağlık ve refah için etkili liderlik, stratejik bir yaklaşım, destekleyici kurumsal düzenlemeler, 
toplum genelinde diyalog için açık platformlar ve toplumsal gelişim, kentsel dönüşüm 
planları, ulaşım ve ekoloji gibi projeler, benzeri tamamlayıcı alanlarda çalışan diğer yerel, 
bölgesel ve ulusal aktörlerle uyum ve bağlantılar, sosyal destek, kültür ve eğitime yönelik 
politikalar gerektirir.

Siyasi liderler, 21. yüzyılın Sağlıklı Şehirlerini (yani, tüm vatandaşları için şehirler) yaratmak 
için çabalamalıdır ve bunun için şunlara ihtiyaç vardır:

• Tüm yerel politikalarda sağlık ve hakkaniyete odaklanan ve açık bir şekilde değer temelli 
bir Sağlıklı Şehirler gündemi geliştirmek;

• Sağlığın teşviki için kanıta dayalı yaklaşımların ve müdahalelerin planlara dahil edilmesi;
• Politikaların ve planların kapsamlı, sistematik ve stratejik olmasını sağlamak, en iyi 

sonuçları ve azami etkiyi elde etmeyi amaçlamak; sağlık ve sürdürülebilir kalkınma 
konularını belediyelerin çevre, altyapı ve hizmetlerine yönelik planlama, tasarlama, 
sürdürme, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarıyla entegre etmek; ve yeni teknolojileri 
yaratıcı bir şekilde kullanmak; 

• Toplumsal çeşitliliğe değer vermek ve toplum grupları arasında güven ve birlik 
oluşturmaya yatırım yapmak;

• Farklı ortaklarla (kamusal ve kurumsal) ve sivil toplumla ilişki kurmak ve harekete geçirmek 
için bütün yerel yönetim, bütün toplum ve tüm çalışmalarda sağlık yaklaşımlarını 
kullanmak;

• “Sağlık için neler yapabilecekleri ve sağlığın onlar için neler yapabileceği” konusunda ilgili 
sektörlerle ilişki kurmaya odaklanmak; karşılıklı yarar sağlayan sonuçları tanımlamak; 

• Politika tutarlılık, sinerji ve daha iyi koordinasyonun yanı sıra sağlık ve hakkaniyet için 
ortak planlama ve hesap verebilirliği sağlayan sistemler geliştirmek; 

• Sağlıklı Şehirler girişimlerinin ve programlarının yönlendirilmesi, yönetilmesi ve 
uygulanması için yeterli kapasite yaratmaya yatırım yapmak; 

• Şehirlerde sağlığı etkileyen koşulları sistematik olarak değerlendirmek ve izlemek için 
gerekli kaynakları ve mekanizmaları oluşturmak;
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54  De Leeuw, E. Tsouros, A.D.  Dyakova, M. and Green, G (2014). Promoting health and equity – evidence for local policy and practice. 
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/262492/Healthy-Cities-
promoting-health-and-equity.pdf)  

55  Edwards, P and Tsouros A.D (2008). A healthy city is an active city: a physical activity planning guide. Copenhagen, WHO Regional 
Office for Europe. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/99975/E91883.pdf?ua=1)

56   Barton, H and Tsourou, C (2000). Healthy Urban Planning – A WHO guide to planning for people. London and New York, Spon Press. 
(https://www.routledge.com/Healthy-Urban-Planning/Barton-Tsourou/p/book/9780415243278)

57   Kickbusch, I and Gleicher, D (2014). Governance for Health in the 21st century. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.   
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/171334/RC62BD01-Governance-for-Health-Web.pdf?ua=1)



• Şehirlerde sağlığa yönelik öncelikleri ve hesap verebilirliği oluşturmak için düzenli olarak 
şehir sağlık profilleri yayınlamak;

• Hastalığın önlenmesi ve sağlığın teşviki için şehir çapında politikaları, programları ve 
hizmetleri artırmak;

• Sağlık okuryazarlığını arttırmanın yanı sıra sağlık ve esenliğe elverişli sosyal ve fiziksel 
çevreler yaratmak;

• Bir SDH ve eşitlik perspektifi üzerinden sağlık için bireysel sorumluluk ve sosyal 
sorumluluk bilincini teşvik etmek;

• Toplum temelli ve yaşam döngüsü yaklaşımlarına dayanan strateji ve planlar oluşturmak;
• Şehirlerde sağlık gelişimi için birlikte belirlenen ortak hedeflere sahip sektörler arası ve 

entegre stratejik bir çerçeve ve plan geliştirmek; 
• Sağlıklı Şehirlerin yerel plan ve faaliyetlerinin şehirlerin ana toplulukları ile sosyal, 

ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma stratejileriyle uyumlu ve bağlantılı olmasını 
sağlamak.

• Sosyal diyaloğu ve geniş sivil katılımı destekleyen yerel ve ulusal platformlar, ağlar ve 
forumlar geliştirmek.

Politikacılar, sağlık ve sürdürülebilir kalkınma odaklı modern şehir vizyonları oluştururken, 
vatandaşların ve medyanın hayal gücünü canlandırabilecek sloganlar kullanabilirler. İşte 
bazı örnekler:
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• Şehrimizin sağlığı için birlikte çalışıyoruz

• Sağlıklı Şehirler herkes içindir

• Sağlıklı Şehirler akıllı, yaratıcı, özenli, kapsayıcı, sürdürülebilir, adaletli ve sağlık 
okuryazarıdır

• Sağlıklı Şehirler, aktif ve dumansız olmak için çabalar 

• Yeşil, temiz, güvenli, çekici ve sürdürülebilir olmaya çalışan Sağlıklı Şehirler

• Sağlıklı Şehirler, insanları ve toplumları sağlık ve refah için bilgi ve becerilerle 
güçlendirmeye odaklanıyor

• Sağlıklı Şehirler, çocuklar ve gençler içindir

• Sağlıklı Şehirler açık şehirlerdir
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Başarılı olmak için Sağlıklı Şehirler projeleri politik destek, stratejik düşünce ve sonuçların 
elde edilmesini sağlayacak yönetim araçları ve kaynakları gerektirir. Tablo 4 sürdürülebilir 
ve başarılı bir Sağlıklı Şehir projesi için dört önkoşulu tanımlamaktadır58.

A. Sağlıklı Şehirlerin değerlerine ve hedeflerine karşı güçlü politik taahhütler gösterilmeli 
ve ikna edici olmalıdır. Belediye Başkanı veya Vali tarafından yapılacak bir açıklama 
veya beyan çok önemlidir. Bu, bir meclis kararı ile de desteklenmelidir; ideal olarak, 
politik yelpazenin geneli tarafından desteklenmelidir ve şehirdeki kamusal, özel ve 
gönüllü paydaşlarla ortaklıklara yönelik niyet beyan edilmelidir. Bu faktörlerin tümü, 
bir il veya ilçede Sağlıklı Şehirler projesinin uzun vadeli sürdürülebilirliğinde önemli bir 
fark yaratabilir. Sağlıklı Şehirlerin değerlerini resmi olarak içselleştiren bir şehir vizyonu 
/ misyonu, sağlıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir şehirlerin yaratılmasına ve yenilikçi 
çalışmalara ilham verebilir, güçlü bir meşruiyet kaynağı olabilir. 

B. Projeyi desteklemek için kurumsal ve yönetsel mekanizmaların ve yapıların oluşturulması 
projenin yaşayabilmesi ve sürdürülebilirliği için şarttır. Dahası, Sağlıklı Şehirler, gerekli 
uzmanlıklar, beceriler ve kıdemli personeller ve farklı siyasi sektörler ve sivil toplumla 
çalışmayı mümkün kılacak kaynaklar, mekanizmalar ve süreçleri de içerecek şekilde 
değişimi yönetme yetkisine ve yeteneğine sahip olmalıdır. Sağlıklı Şehirler Proje ofisinin 

A. Sağlık, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınmayı 
şehrin vizyon ve stratejilerinin ana değerleri 
haline ge  ren, şehrin en üst düzeyinde resmi 
poli  k taahhüt ve ortaklık anlaşmaları

C. Şehirde, tüm poli  kalarda sağlığın 
desteklenmesi, ortak hedefl er ve önceliklerin 
belirlenmesi, sağlık, hakkaniyet ve refah 
için bir strateji veya planın geliş  rilmesi. 
Şehirde insanların sağlığının ve sağlığın 
belirleyicilerinin sistema  k olarak izlenmesi

B. Değişimin yöne  lmesi, koordine edilmesi ve 
desteklenmesi ve ulusal-yerel işbirliğinin, 
yerel ortaklıkların ve sektörler arası 
hareketlerin kolaylaş  rılması için idari 
yapılar ve süreçler, vatandaşların ak  f 
ka  lımıyla toplumun güçlendirilmesi

D. Kamu, özel, gönüllü ve toplumun farklı 
kesimleri ile diyalog ve işbirliği için resmi ve 
gayri resmi ağ ve pla  ormlar

58  Tsouros, A.D. (2015). Twenty-seven years of the WHO European Healthy Cities movement: a sustainable movement for change 
and innovation at the local level. Health Promotion International Vol.30, No S1 i3-i7



yeri kritik önemdedir ve ideal olarak belediye başkanlığının veya valiliğin teşkilat yapısı 
içinde olmalıdır. Sağlıklı Şehirler projesi, şehrin politika ve stratejisiyle bütünleşmemiş 
teknik bir projeye indirgendiğinde beklenen gücüne ulaşamaz. Sağlıklı Şehirler proje 
ofisinin beş ana işlevi yerine getirmesi beklenmektedir:

1. Savunuculuk, arabuluculuk, iletişim, koordinasyon ve danışmanlık;
2. Politika ve stratejik planlama süreçlerinde katılım;
3. Proje yönetimi ve sektörler arası işbirliği ve diyalog;
4. Toplumsal gelişim ve ilişkiler; ve
5. Yerel, ulusal veya uluslararası kurumlar, ağlar veya kuruluşlardaki ulusal meslektaşlar 

ve ortaklarla işbirliği.  

Bu nedenle koordinatörün rolü çok yönlüdür ve projenin başarısının anahtarıdır. Başlıca 
görevleri arasında savunuculuk, farklı sektör ve paydaşlarla ortaklıklar ve ittifaklar 
kurma, proje ofisi yönetme, medya çalışmaları, sağlık politikası ve sağlık gelişim 
planlama süreçlerini desteklemek ve il veya ilçe yönetimiyle yakın çalışmak sayılabilir. 
Koordinatörün yeterli iletişim ve diplomasi becerilerine ve ayrıca stratejik düşünme ve 
Sağlıklı Şehirler bilgi ve metodolojisi hakkında güçlü bir anlayışa sahip olması gerekir. 
Görevini etkili bir şekilde yerine getirmek için yeterli kıdeme de sahip olmalıdır. Tıp 
doktoru veya sağlık uzmanı olması şart değildir. Sağlıklı Şehirler hareketinin 30 yıllık 
geçmişinde, başarılı koordinatörler tıp, şehir planlama, mimarlık, sağlığın geliştirilmesi 
ve sosyal bilimler de dahil olmak üzere farklı sektörlerden gelmiştir.

Sektörler arası ve ortaklık içerisinde yürütülecek çalışmalar uygun mekanizma ve 
süreçlerle desteklenmelidir. Sağlıklı Şehirler politik bir proje olduğundan, çeşitli 
sektörlerden üst düzey yetkililerle birlikte, Belediye Başkanı veya Vali tarafından 
yönetilmelidir. STK’lar, akademik kurumlar ve diğer kurumların katılımı projenin stratejik 
ve operasyonel kapsamını daha da güçlendirebilir. Belediye Başkanı, Vali veya başka 
politikacılar projenin genel sorumluluğuna sahip olmalıdır. Birçok ülkede, Sağlıklı Şehirler 
doğrudan sağlık bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından desteklenmektedir. Ulusal-
yerel işbirliği Sağlıklı Şehirler projelerinin potansiyelini büyük ölçüde artırmaktadır.

Son olarak, Sağlıklı Şehirler, vatandaşları ve toplulukları güçlendiren ve dahil eden 
mekanizmaların ve inisiyatiflerin geliştirilmesini kolaylaştırmalı ve desteklemelidir. 
Sağlıklı Şehir projeleri, halkın girişimlerini destekleyerek, yerel kaygıları dinleyerek ve 
bunlara cevap vererek ve toplumun şehirdeki karar alma süreçlerine katılmaları için 
fırsatlar sunarak toplumu gerçek manada harekete geçirebilir.

C. Sağlıklı Şehirler daha en başta hedeflerini ve bunlara ulaşmak istedikleri zaman dilimini 
açıkça belirlemelidir. Bir şehir sağlığı profili, il ya da ilçede sağlık alanında öncelikleri 
belirleme, bunları izleme ve hesap verebilir olma için gereklidir. Şehir sağlığı profilleri 
düzenli olarak (örn. iki yılda bir) üretilmeli ve nüfusun sağlığı (sağlık eşitsizlikleri dahil), 
yaşam ve çalışma koşulları ile yaşam tarzları hakkında bilgi verilmelidir.

Şehir vizyonları, misyon beyanları ve sağlık ve refahı içeren kalkınma stratejileri Sağlıklı 
Şehirler projelerinin sonuçlarında önemli bir fark yaratabilir. Şehirlerin stratejileri ve 
sağlık gelişim planlaması ile ilgili çeşitli yaklaşımlar vardır: örneğin, şehirler tek bir 
strateji ve plan kullanmayı seçebilir veya çeşitli tematik planlardan yararlanabilir. Hedef 
belirleme şiddetle tavsiye edilir. Eşitlik59 konusu ele alınırken, şehirler DSÖ’nün Şehir Kalbi 
(Urban Heart) aracını faydalı bulabilir. Şehirler ayrıca akademik kurumların yardımıyla 
yerel sosyal belirleyicilerin ve sağlık eşitsizliklerinin gözden geçirilmesini sağlayabilir.

Son olarak, Sağlıklı Şehirler, yayınlanmış olan Sağlıklı Şehir göstergelerini kullanarak ya 
da uyarlayarak ya da kendi göstergelerini geliştirerek yerel sağlık koşullarını izlemeye 
teşvik edilmektedir.

D. Resmi ve gayri resmi ağ çalışmaları, Sağlıklı Şehirlere geniş bir yelpazede paydaşlarla 
bağlantılar oluşturmak için eşsiz fırsatlar sunar. Sağlıklı Şehirler programı, güven 
oluşturur ve dayanışmayı ve toplumun güçlendirilmesini destekler. Diyalog, öğrenme, 
paylaşma ve fikir birliği oluşturma için platformlar oluşturur. Ayrıca, şirketler ile birlikte 
çalışmaya yönelik fırsatlar sunabilir ve sorumluluğu teşvik edebilir. Sağlıklı Şehirler, 
toplumun genelini daha sağlıklı ve sürdürülebilir gelecekleri şekillendirme sürecine 
anlamlı şekilde katkı sunmak için harekete geçirebilir.

Sağlıklı Şehirler hareketinin bir diğer önemli işlevsel kolu Ulusal Sağlıklı Şehirler 
Ağlarıdır60, 61. Bu ağlar Sağlıklı Şehirlere ait ilke ve fikirleri teşvik etmek, üye şehirleri 
desteklemek, eğitim ve öğrenim etkinlikleri düzenlemek, farklı bakanlıklar ile çalışmak 
ve ulusal programlara katılmak için önemli bir stratejik role sahiptir. 
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59  Malmö’s path towards a sustainable future, Health, welfare and justice, Commission for a Sustainable Malmo, Final report (2013). 
http://malmo.se/download/18.1d68919c1431f1e2a96c8e2/1491298331266/malmo%CC%88kommisionen_rapport_engelsk_web.
pdf

60  WHO Regional Office for Europe (2015). National healthy cities networks in the WHO European Region. Promoting health and well-
being throughout Europe, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-
and-health/urban-health/publications/2015/national-healthy-cities-networks-in-the-who-european-region.-promoting-health-and-
well-being-throughout-europe-2015)

61   WHO Regional Office for Europe (2014). Terms of Reference and accreditation requirements for membership in the Network of 
European National Healthy Cities Networks Phase VI (2014-2018). Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. (http://www.
euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/244700/Terms-of-Reference-and-accreditation-requirements-for-membership-in-the-
Network-of-European-National-Healthy-Cities-Networks-Phase-VI-2014-2018.pdf)
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Her kapsamlı Sağlıklı Şehirler projesinin yerel gündemi, Sağlıklı Şehirler yaklaşımının 
temel hedeflerine yönelik çalışmaları içermelidir. Bununla birlikte, bu çalışmaların yapı 
veya yöntemleri konusunda tek bir yöntem yoktur. Sağlıklı Şehirler hareket çerçevesi 
uyarlanabilirdir ve her şehrin birbirinden farklı olduğunu kabul etmektedir. Şehirler, kendi 
yerel önceliklerini belirleme ve bunlara odaklanma esnekliğine sahiptir. Projenin şehir 
yönetimi içerisindeki oluşumu, yerel sosyo-ekonomik, idari, örgütsel ve politik bağlamlarla 
uyumlu olmalıdır.

Sağlıklı bir şehir olmak isteyen her şehrin amacı, politik, stratejik ve organizasyonel olarak 
bu yaklaşımdan en iyi şekilde nasıl yararlanılabileceğini belirlemek, herkes için daha iyi 
sağlık, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınma (sosyal, ekonomik ve çevresel) amacıyla çalışmaktır.

Bu sebeple ilk aşama yerel Sağlıklı Şehirler çalışma gündeminin62 kavramsal olarak 
hazırlanması ve araştırılması (şehrimizin politik ve örgütsel ortamında Sağlıklı Şehirleri 
nasıl konumlandırmak istiyoruz ve bundan ne elde etmeyi amaçlıyoruz); kimlerin masada 
olacağının belirlenmesi (ana ortaklar ve paydaşlar); önceliklere nasıl karar verileceğinin 
belirlenmesi ve hangi kaynaklara sahip olunması gerektiğinin belirlenmesidir.

Sağlıklı Şehirler hedeflerinin sunumu DSÖ Bölgeleri arasında değişmektedir, projeye katılım 
için asgari şartlar da farklı farklıdır.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki (EMRO) Sağlıklı şehirler için ortak zorlu alan, sağlıklı yaşamı 
etkileyen yoksulluk, okur yazarlık, barınma, istihdam, güvenlik, hava kirliliği, sanitasyon, 
gıda güvenliği, kaliteli sağlık ve sosyal hizmetlere erişim ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla 
ilişkili risk faktörleri (tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizlik) gibi sosyal 
ve çevresel belirleyicileri ele almaktır. Herkes için sağlık ve sosyal hizmetlere ve sağlıklı 
ortamlara erişim ile ilgili olanlar da dahil, eşitsizliklerle mücadele de yüksek bir önceliğe 
sahiptir63. EMRO Bölgesi’ndeki Sağlıklı Şehirler özellikle temiz ve sürdürülebilir çevre, 

Kapsamlı Sağlıklı Şehirler gündemi, ortak değerlere, genel hedeflere, yerel ihtiyaçlara ve 
yerel içeriğe dayalı önceliklere ve bunları ele almak için modern yöntem ve yaklaşımlara 
dayanmaktadır. Stratejik odaklanma, sağlığın geliştirilmesine ve hakkaniyete yönelik 
yukarı yönlü, yüksek etkili müdahalelere odaklanmak anlamına gelmektedir.

62  Health, welfare and justice, Commission for a socially sustainable Malmo (2013) http://malmo.se/download/18.1d68919c1431f1
e2a96c8e2/1491298331266/malmo%CC%88kommisionen_rapport_engelsk_web.pdf 

63   WHO, Healthy Cities Programme in the WHO Eastern Mediterranean Region (2016), https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15
eecbe643ff93e0?projector=1



herkese önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunumu gibi konulara odaklanmıştır ve 
ayrıca dışlanmış ve yoksul topluluklara da odaklanılmaktadır64.

DSÖ’nün Avrupa Bölgesi’nde VI. Fazında (2014-2018)65, 66 olan Sağlıklı Şehirler programı,  
Avrupa Sağlık ve Refah Stratejisi- Sağlık 2020’yi yerel düzeyde uygulamalarda stratejik bir 
araç olarak kabul eden, Avrupa Sağlık Stratejisi 2020 çerçevesine dayanmaktadır. Bu strateji, 
sağlık alanındaki eşitsizlikler, insan hakları ve cinsiyet ile başlar ve tüm yerel politikalarda 
sağlık ve eşitlik, bütün yönetim, bütün toplum yaklaşımlarını vurgulayarak sağlık için şehir 
liderliği ve katılımcı yönetişimin kurulmasına odaklanır. Ana temalar şunları kapsar: yaşam 
döngüsü (yaşamın her aşamasına özgü sağlık sorunlarını ve belirleyicileri ele almak); 
bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili konular (beslenme ve obezite, alkol ve tütün, fiziksel 
aktivite ve ruh sağlığı), hasta merkezli bakım ve halk sağlığı kapasitesi; ve güçlü toplumların 
ve destekleyici ortamların yaratılması (sağlıklı ortamlar, sağlıklı şehir planlama ve tasarım, 
sağlıklı ulaşım).

Pan-Amerika Sağlık Bölgesinde (DSÖ Amerika Bölge Ofisi) Sağlıklı Şehirler/Sağlıklı 
Belediyelerin hedef ve öncelikleri politik Santiago Bildirgesi’nde (2016)67 yansıtılmıştır. SKH 
gündemi ile bir bağlantı kurulmuştur ve tüm politikalarda sağlık, eşitsizliklerle mücadele, 
toplumsal katılım ve sağlık okuryazarlığının teşvik edilmesi ile sağlıklı yaşam koşullarının 
yaratılması ve sağlıklı ortamlara yatırım yapılması özellikle vurgulanmaktadır. Tüm bu 
faktörler, Sağlıklı Şehirler hareketini Amerika’da güçlendirmek için yeni bir stratejinin 
şekillenmesini destekleyecektir.

Sağlıklı Şehirler 2016 Şangay Konsensüsü68 (9. Uluslararası Sağlık Konferansı Konferansında 
Uluslararası Belediye Başkanları Forumu’nda kabul edilmiştir), 21. yüzyılın ortaya çıkan 
ihtiyaçları karşılayabilecek en güncel araştırma ve bilgileri içeren daha kapsamlı ve stratejik 
Sağlıklı Şehirler programları geliştirmek için bölgeler arası girişimleri desteklemektedir.

Bu nedenle, güncel ve asgari kapsamda yerel Sağlıklı Şehirler gündem ve hedeflerini 
yansıtmak için aşağıdaki adımlar kullanılabilir:

Sağlıklı Şehirler projesinin asgari faaliyet gündemi içeriğine şekil vermek için adımlar:

1. Sağlıklı Şehirler ve SKH gündeminin değerlerini ve ilkelerini yansıtan bir vizyon / misyon 
oluşturun;

2. Kilit ortakları, paydaşları ve dahil olması gereken farklı disiplinlerden profesyonelleri 
(örneğin, şehir plancılarını ve mimarları) tanımlayın ve iletişime geçin;

3. Yerel Sağlıklı Şehirler stratejisinin ve planının ideal olarak yedi geniş hareket alanına 
dayanması gerektiğini kabul edin: eşitlik, tüm politikalarda sağlık, sağlıklı insanlar, 
sağlıklı yaşam, toplumun gelişimi ve güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve sağlıklı fiziksel 
ve inşa edilmiş çevre, sağlık ve sosyal bakım. Sağlıklı Şehirlerin hareket alanlarını 
gruplandırmanın ve sunmanın farklı yolları olduğu unutulmamalıdır;

4. Yukarıdaki hareket alanlarını yansıtan stratejik hedefleri ve temel faaliyetleri 
biçimlendirmek için uzmanlara ve ortaklara danışın. Şehir sağlık profilleri bu bağlamda 
temel araçlardır. Bu, Sağlıklı Şehirler projesinin ne kadar ileriye ve ne kadar derine 
gideceğini belirleyecek süreçte kritik bir noktadır. Örneğin, sağlıkta eşitsizliklerle 
mücadele konusu sadece hizmetlere erişime veya sadece dezavantajlı gruplara 
odaklanmayla sınırlı olmamalıdır. Toplumsal katmanların tamamındaki ihtiyaçlara 
odaklanmak, sağlık eşitsizlikleriyle mücadele etmek için çok daha etkili bir yoldur. Bu 
aşamada yönetim kapsamı, geniş hareket alanları, etki ve yenilik fırsatlarının her birini 
dikkate alarak açık, yaratıcı ve cesurca araştırmak yararlı olacaktır. Tablo 5, önceliklerin 
yapılandırılması için, yedi başlık altında stratejik hedefleri tanımlamaktadır.
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64  WHO, A short guide to implementing the healthy city programme, WHO 2010, Regional Office for the Eastern Mediterranean, 
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/assai/15eecbe643ff93e0?projector=1

65  WHO Regional Office for Europe (2014). Athens Healthy Cities Declaration 2014, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.
66  WHO Regional Office for Europe (2014). Phase VI-The WHO European Healthy Cities Goals and Requirements. Copenhagen, WHO 

Regional Office for Europe.  (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/244403/Phase-VI-20142018-of-the-WHO-
European-Healthy-Cities-Network-goals-and-requirements-Eng.pdf?ua=1)  

67  Pan-American Health Organisation (2016). The Santiago Declaration for Healthy Municipalities. Washington DC, Pan-American 
Health Organisation. (http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=41598&Itemid=270&lang=
en)

68  WHO (2016). Mayors Consensus on Healthy Cities, Geneva, WHO. (http://www.who.int/healthpromotion/
conferences/9gchp/9gchp-mayors-consensus-healthy-cities.pdf?ua=1)

Hakkaniyet • Eşitsizlikleri ölçmek ve bunlarla yüzleşmek için kapasite oluşturmak 
dahil olmak üzere şehirdeki sağlık eşitsizliklerini sistema  k şekilde 
ele almak için bir plan geliş  rin;

• Şehir poli  kaları ve programlarında bir ‘hakkaniyet merceğinden’ 
bakılmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturun

• Cinsiyet eşitliğini sağlayın
• Şehirdeki herkes için sağlık ve refah hakkını koruyun



Şüphesiz, sağlıklı bir şehir için en zorlu hedeflerden biri, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, 
konut ve planlama gibi çeşitli sektörler ve aktörlerin ve ayrıca ailelerin ve toplulukların aktif 
katılımını gerektiren her çocuğa şehir hayatında iyi bir başlangıç sunmaktır. Hayata iyi bir 
başlangıç yapabilmek sağlıklı yaşamın temelini oluşturur. Şehirlerin yüksek kaliteli erken 
yaş çocuk bakımı ve ebeveynlik destek hizmetlerine yatırım yapması, sosyal dezavantajın 
çocukların ilk çağlardaki gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri telafi edebilir. Fiziksel, bilişsel, 
sosyal ve duygusal gelişimi teşvik etmek, tüm çocukların ilk yıllarında çok önemlidir. 
Dezavantajlı ev ve aile koşullarında doğan çocuklarda daha ciddi zayıf büyüme ve gelişim 
riskleri bulunmaktadır.

Sağlıklı Şehirler, belirli öncelikli halk sağlığı endişelerini ele almak veya şehri kapsayıcı, aktif 
veya yaş dostu hale getirmek gibi daha geniş hedefler dahil olmak üzere stratejilerini ve 
planlarını formüle etmek ve geliştirmek için farklı başlangıç noktalarının bir kombinasyonunu 
kullanabilir. Sağlığı teşvik etmeyi amaçlayan stratejilerin sıklıkla diğer sektörlerin hedeflerine 
ulaşılmasına da katkı sağlayacağına dikkat çekmek önemlidir. Son olarak, bugün halk 
sağlığına ilişkin her seviyedeki uygulamanın politik ortamın karmaşıklığı, küresel karşılıklı 
bağımlılık ve birbiriyle bağlantılar ve belirsizliklerle karakterize olduğu söylenmeli ve göz 
ardı edilmemelidir. 
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Tüm Poli  kalarda Sağlık • Tüm şehir poli  kalarında sağlığı sistema  k olarak ele almak için bir 
plan geliş  rin

• Şehirdeki önemli kalkınma projeleri için sağlık etki değerlendirmesi 
yapın

Sağlıklı insanlar • Her çocuğa hayata sağlıklı bir başlangıç sunun
• Çocukların ve gençlerin gündelik koşullarını ele alın ve geliş  rin
• Yaşlılık ve sağlıklı yaşlanma konularında çalışın
• Sosyal olarak dezavantajlı olabilecek insanların ve ailelerin 

ih  yaçları ve yaşam koşullarına dikkat ederek, şehrinizin sosyal 
ortamını derinlemesine ortaya koyun ve anlayın.

Toplumsal gelişim ve 
güçlendirme

• Bireyler, toplumlar ve kurumların sağlık okuryazarlığını ar  rın
• Sosyal içerme ve toplumsal dayanıklılığı destekleyin
• Öncelik belirleme, kentsel planlama ve toplumsal gelişime yönelik 

vatandaş ka  lımını sağlayacak mekanizmaları belirleyin
• İh  yaç sahibi mahalle ve topluluklardaki projeleri destekleyin

Sürdürülebilir, sağlık 
ve destekleyici sosyal 
çevre

• İşsizler, göçmenler ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar gibi 
savunmasız insanlara yönelik maddi ve sosyal destek ve hizmetlere 
erişim ve barınma imkanları sağlayın veya bunları müzakere edin

• Tüm çocuklar için, okul öncesi dahil olmak üzere, herkes için eği  me 
erişim sağlayın

• Şehrin ak  f bir şehir olmasını, herkesin fi ziksel olarak ak  f bir 
yaşam olanağına sahip olmasını sağlayın

• Sağlıklı gıdaya erişim ve sürdürülebilir beslenme imkanlarını 
sağlayın

• Obeziteyi azal  n ve önleyin
• Stresi tedavi etmek için programlar oluşturun
• Alkol ve madde bağımlılığını azal  n
• Çalışma koşullarını iyileş  rin

Sürdürülebilir, sağlıklı 
ve destekleyici fi ziksel 
ve inşa edilmiş çevre

• Güvenli ve temiz mahalleler oluşturun
• Konut ortamını ve kötü barınma koşullarını ele alın
• Şehrin dumansız hava sahası olmasını sağlayın
• Bisiklete binmeyi ve şehirde yürümeyi kolay bir seçim haline ge  rin
• Herkesin yeşil alanlara, sosyal etkileşim imkanlarına ve iyi tesislere 

erişimini sağlayın
• Yaş ve çocuk dostu ortamlar oluşturun
• Sağlıklı ve erişilebilir ulaş  rmaya ya  rım yapın
• Şehrin her yerinde temiz hava ve temiz ortamlar sağlayın
• İklim değişikliği ve karbon emisyonlarıyla mücadele edin
• Sağlıklı şehir planlamasına ya  rım yapın ve Sağlıklı Şehirler 

projesine şehir plancılarını dahil edin

Sağlık ve sosyal 
hizmetler

• Şehir çapında, kaliteli ve erişilebilir sağlığı geliş  ren ve önleyici 
hizmetler düzenleyin

• Üreme sağlığı hizmetlerine erişim sunun
• Yerel halk sağlığı hizmetlerini güçlendirin
• Herkesin sağlık ve sosyal hizmetlere erişebilmesini sağlayın
• Palya  f tedavi sunun
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Bölüm 1, 2 ve 3, çalışma alanı kapsamının yanı sıra Sağlıklı Şehirlere ve hedeflerine ulaşmak 
için kullanılması gereken ana yaklaşım ve yöntemler hakkında genel bir görüş sunmuştur. 
4., 5. ve 6. bölümler, liderliğin kritik önemi, tam teşekküllü Sağlıklı Şehirler projesinin 
çalışmalarına yönelik önkoşulları ve son olarak da projenin hedef ve faaliyetlerini tanımlayan 
bir çerçeve üzerinde durmuştur.

Bu son bölüm, Sağlıklı Şehirler projesinin başarısını önemli ölçüde artırabilecek bir takım 
kritik konulara veya önkoşullara odaklanacaktır. Sağlıklı Şehir projesi kurmaya karar 
vermeden önce, il veya ilçenin bu çabalardan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını düşünmeye 
zaman ayırmak önemlidir, sonrasında ise projenin katma değer potansiyeli ve kapsamı ve 
faaliyetlerinin genişliği hakkında ortak bir anlayış geliştirmek için kilit ortaklarla çalışmak 
gerekir. İlk olarak “Sağlıklı şehre dönüşmenin il veya ilçemize faydası nedir?” diye sormalı 
ve ardından Sağlıklı Şehir vizyonunuzu gerçeğe dönüştürmek için başarmak istediğiniz bir 
dizi hedefi ortaya koymalısınız. Sağlıklı Şehirlerin tam olarak neyi kapsadığını başlangıçta 
anlayamamak, fark yaratma potansiyelini kolayca önleyebilir ve örneğin proje ofisinin 
konumu, koordinatörün kim olacağı veya proje şemsiyesi altında yer alan faaliyetlerle ilgili 
uygun olmayan kararlara yol açabilir.

Her bir Sağlıklı Şehir projesinin gücü ve kapsamı, şehir liderliği tarafından nasıl algılandığına 
ve konumlandırıldığına bağlıdır. Politik olarak güçlendirilmiş Sağlıklı Şehirler projeleri 
politika ve topluluk alanlarında çok etkin bir şekilde çalışabilir ve sağlık ve hakkaniyet için 
stratejik ve ortaklık temelli planlamanın oluşturulmasına etki edebilir.

Sağlıklı şehirlerin gerçek hayattaki başarısının ve sürdürülebilir olmasının ana nedeni, diğer 
yerel strateji ve programlarla bağlantı kurma yeteneği olmuştur. Sağlıklı Şehirler, sektörler 
arası ve toplumsal diyaloğu ve işbirliğini ortaya çıkarmak ve kolaylaştırmak için iyi bir 
konuma sahiptir.

İyi oluşturulmuş ve işleyen Sağlıklı Şehirler projelerini yöneten ve bunları daha da 
güçlendirmek ve geliştirmek isteyen şehirlerin gelecekteki çalışmaları için güçlü ve zayıf 
yönleri, fırsatları ve zorlukları ve öncelikleri belirlemek üzere stratejik bir gözden geçirme 
yapılması önemlidir. Benzer şekilde, Şangay Belediye Başkanları Sağlıklı Şehirler Konsensüsü, 
SKH gündemi, evrensel sağlık sigortası gündemi, SSB üzerine Rio Politik Deklarasyonu ve 
diğer ilgili uluslararası taahhütler ışığında, şimdi sağlık bakanlıklarını, Sağlıklı Şehirler planları 
geliştirmek veya yenilemek için mükemmel bir zamandır. Yerel Sağlıklı Şehirler projeleri, 
destekleyici ulusal ve uluslararası politika ve planlardan büyük ölçüde faydalanabilir. 



Farklı sektörlere ulaşmak, söylemesi kolay gerçekleştirmesi zor bir hedeftir. Bunu başarılı 
bir şekilde gerçekleştirmek için, sistematik bir paydaş analizi yapmak önemlidir. Diğer 
sektörlere sağlık için neler yapabileceklerini anlatmaya başlamadan önce, hareket alanları, 
değerleri ve hedeflerini iyi bir şekilde kavramak önemlidir. Sağlık ve refahın diğer sektörlerin 
hedeflerine ulaşmasına önemli ölçüde katkıda bulunabileceği ve dolayısıyla sektörler arası 
ortaklıkların karşılıklı olarak yararlı olabileceği sıkça görülmektedir.

Sağlığın belirleyicileri için elde edilmeye devam eden kanıtlar karmaşıktır; açık ve 
anlaşılabilir şekilde anlatılması zor olabilir. Sağlıklı Şehirler projelerini destekleyenler, Sağlıklı 
Şehirlerin temelini oluşturan temel kavram ve yaklaşımları yetkin bir şekilde kullanabilmeli, 
sunabilmeli ve açıklayabilmelidir. İki taraflı sektörel ortaklıkların kurulması daha kolaydır. 
Belli sektörlerle (örneğin, eğitim, çevre ve ulaşım) çalışmak, geçmişten bu yana diğer 
sektörlerle çalışmaktan daha kolay olmuştur; ancak bu sektörlerdeki zorluk, geleneksel 
ortaklıkları aşmak ve hastalığın temel nedenlerini ele alan yukarı yönde müdahalelere 
odaklanmak olacaktır.

Ortak planlamaya, finansmana ve hesap verebilirliğe dayalı çok sektörlü ortaklıklar 
kurmak daha zordur. Bu, başarılması için farklı sektörlerin ortak sorumluluklarına ve güçlü 
merkezi liderliğe ihtiyaç duyulan ortak hedeflerin belirlenmesiyle başarılabilir. Bu ortak 
gündemin, projenin ilk aşamalarından itibaren tüm kilit paydaşlar tarafından belirlenmesi 
çok önemlidir. Önceden belirlenmiş ortak amaç ve hedeflere sahip bir belge kullanarak 
potansiyel ortaklara danışıp, katkı koyup koymayacaklarını sormak iyi bir fikir değildir. İşin 
sahiplenilmesi anahtar önemdedir. Mükemmel olmasa da, farklı sektörlerin tam olarak 
dahil olduklarını hissettikleri, sektörler arası bir stratejiye sahip olmak, teknik olarak en 
yüksek standartlara sahip fakat gerçek bir ortaklık ruhundan yoksun olan, tek bir sektör 
veya uzman tarafından geliştirilmiş olan bir belgeye sahip olmaktan iyidir.

Dahası, Sağlıklı Şehirler, özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri ve halk sağlığı olmak 
üzere sağlık sistemine bağlı olmalı ve sinerji yaratmalı, karşısında yer almamalıdır. Sağlığın 
geliştirilmesine ve hastalığın önlenmesine yatırım yapmak çok önemlidir. Sağlıklı Şehirler, 
bireysel yaklaşımları tamamlamak için toplum temelli yaklaşımları savunmaktadır.

Şehir sağlığının bir dizi temel gösterge üzerinden düzenli bir şekilde raporlanması (bölümlere 
ayrılmış eşitlik göstergeleri dahil), uygulama süreci boyunca muazzam derecede yardımcı 
olabilir. Önemli olan sadece bir şehirdeki ortalama sağlık standardı değil, şehrin kaynakları 
ne olursa olsun herkese eşit olarak dağıtılmasının sağlanmasıdır. Şehir sağlığı profilleri 

akademik yayınlar değildir. Bunlar, 
uzman olmayanların anlayabilmeleri 
için özlü ve kolay olmalı ve il veya ilçe 
meclislerinde sunulmalı ve tartışılmalıdır.

Sağlıklı Şehir yaklaşımlarını kurumsallaştırmak 
ve metodolojisini yaygınlaştırmak, sağlığı sosyal 
ve politik gündemlerin üst sıralarına yerleştiren 
tüm şehirler ve halkının sağlığını ve refahını teşvik 
etmek ve korumak için sürekli olarak araştırma ve 
geliştirmeye adanmış olanlar için bir zorunluluktur.

Sağlıklı Şehir projelerinin değerlendirilmesine yönelik yöntem ve yaklaşımların 
tartışılması bu yayının kapsamı dışındadır; bu, özel ilgi gerektiren karmaşık bir 
konudur. DSÖ, Avrupa’da her fazın sonunda ilerlemeyi ve başarıları değerlendirmiş
tir69,70,71,72,73. Bu yayın, Avrupa’da Sağlıklı Şehirlerden yaklaşık otuz yılda alınan dersleri 
çıkarmıştır. Bununla birlikte, küresel ve Avrupa Sağlıklı Şehirler hareketi tarafından üretilen 
bilginin çok büyük bir kısmı hale görünmemekte, belgelendirilmemekte ve yeterince değer 
görmemektedir. Şehir ve ağların hikayeleri ve başarıları sistematik olarak araştırılmalı, 
belgelendirilmeli ve anlatılmalıdır. Sağlıklı Şehirlerin en güçlü yanlarından biri de, dünya 
genelinde uygulanmakta olan politik, sosyal ve örgütsel bağlamların çeşitliliğidir.

Sağlıklı Şehirler alanında çalışıp ve prestijli markasını sağlık, hakkaniyet ve refah alanındaki 
zorlu hedeflere ulaşmak için ciddi bir şekilde kullanmamak gerçekten kaçırılmış bir fırsat 
olacaktır.

Sağlıklı Şehirler, ilgili küresel gelişmeleri, gelecek vaat eden ve yenilikçi fikirleri, ortaya 
çıkan şehirsel sağlık önceliklerini ve yeni bilimsel kanıtları sürekli olarak çalışmalarına dahil 
etmeli ve uyumlu olmalıdır. Sağlıklı Şehirler, yepyeni fikirleri önceden görüp tepki verme 
kabiliyeti sayesinde hem çok gelişmiş hem de az gelişmiş ekonomi ve sağlık sistemlerine 
sahip ülkelerde çekici hale gelmiştir. Sağlıklı Şehirler değişim ve yeniliklere adanmış bir 
harekettir. Muazzam potansiyelinin kilidini açmak için, stratejik seyrini sürdürmelidir.
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Sağlıklı Şehirler, her 
şeyden önce değişime 
ve yeniliğe adanmış bir 
harekettir ve muazzam 
potansiyeline ulaşmak 
için stratejik rotasını 
sürdürmesi gerekir.

Güçlü bir küresel sağlıklı şehirler hareketi yaratmanın zamanı gelmiştir.

74  Pan-American Health Organisation (2016). The Santiago Declaration for Healthy Municipalities. Washington DC, Pan-American 
Health Organisation. (http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=41598&Itemid=270&lang=en)

75  WHO Regional Office for Europe (2014). Athens Healthy Cities Declaration 2014, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. 
76 UN General Assembly Resolution (UN-Habitat). https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/Resolution-adopted-by-the-

General-Assembly-ARES662071.pdf

Yerel liderler için sağlık ve refah odaklı örnek manifesto74,75,76

Biz Belediye Başkanları ve Valiler şunları kabul ediyoruz:

• Sağlık temel bir insan hakkıdır ve her insan, ulaşılabilir en yüksek sağlık 
standartlarından yararlanma hakkına sahiptir;

• Sağlık, şehir vizyonu, politika ve stratejilerimizin temel değeri olmalıdır;
• İnsanlarımızın ve toplumlarımızın sağlık durumu, bireylerin doğduğu, yaşadığı 

ve çalıştığı koşullardan derinden etkilenir;
• Karar vericiler olarak bizlerin sağlık ve refahı nasıl anlayacağı, sağlığın sosyal, 

çevresel, kentsel, kültürel, ticari ve politik belirleyicileri hakkındaki bilgi ve 
deneyimlere dayanır;

• 21. yüzyılın halk sağlığı sorunlarını etkin bir şekilde ele almak, belediyelerimizin 
tam katılımını gerektirir;

• Yerel yönetimler, sağlık ve sürdürülebilir kalkınma için sektörler arası 
çalışmalarda etkin liderlik ve kapasite sağlamak noktasında iyi bir konuma 
sahiptir ve toplulukların katılımını ve güçlendirilmesini sağlayabilir;

• Yerel yönetimler, sağlığın sosyal belirleyicilerini geniş anlamda olumlu yönde 
etkileyebilir; ve

• Yerel yönetimlerimiz, yeni sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin (SKH) 
uygulanmasında ve özellikle SKH 3 (herkes için iyi sağlık) ile SKH 11 (şehirleri 
ve insanların yerleşim için seçtiği alanları kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve 
sürdürülebilir hale getirmek) arasındaki güçlü bağların keşfedilmesinde ve 
uygulanmasında anahtar ve merkezi bir role sahiptir.
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Yazar, Agis D. Tsouros, sağlıklı şehirler ve şehir sağlığı, sağlığın geliştirilmesi, sağlık, eşitlik 
ve sürdürülebilir kalkınma için politika ve yönetişim alanlarındaki çalışmalarıyla uluslararası 
olarak kabul görmektedir. Daha önceden DSÖ Avrupa Bölgesinde Sağlıklı Şehirler 
programının Direktörü ve Sağlık ve Refah Politikaları ve Yönetişim Direktörü görevlerini 
yürütmüştür. 1988 yılındaki kuruluşundan 2015 yılına kadar DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler 
projesinin gelişimine öncülük etmiştir. Diğerlerinin yanı sıra, sağlığın sosyal belirleyicileri 
- sağlam kanıtlar; sağlık okuryazarlığı, şehirsel bağlamda aktif yaşam; evde bakım; palyatif 
bakım; sağlıklı yaşlanma; gündem 21 ve sağlık, halk sağlığı ve toplum külliyatı konularında 
önemli yayınların hayata geçmesini sağlamıştır.

Halen liderlik, sektörler arası yönetişim, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine (SKH) 
özel olarak vurgu yaparak, Sağlıklı Şehir stratejilerinin güçlendirilmesi konusunda küresel 
olarak uluslararası kuruluşlara, ülkelere, ağlara ve şehirlere danışmanlık yapmaktadır.
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