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Geçici kapsam ve amaç 

 
Şehirler, bir anda COVID-19 pandemisinin ulusal ve uluslararası anlamda merkez üssü haline 

gelmiştir. Bir taraftan halk sağlığı tedbirlerini sürdürmeye, hizmetleri ve mekanları yeniden 

düzenleyip tasarlamaya ve krizin getirdiği değişen ekonomik, sosyal ve kültürel zorluklara ayak 

uydurmaya çalışırken diğer taraftan hizmet ettikleri toplulukların – en savunmasız olanlar da 

dahil – ihtiyaçlarını karşılamaya devam etme noktasında eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı 

karşıyadırlar. 

 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, şehirlerle doğrudan işbirliği yoluyla siyasi, ortak eksenli ve 

sektörler arası bir girişim olarak hayata geçmek üzere 1988 yılında faaliyetine başlamıştır. Ağ, 

günümüzde DSÖ Avrupa Bölgesi içinde bütün hükümetler ve bütün toplumlar yaklaşımını teşvik 

eden başlıca politik ve stratejik araç haline gelmiştir.  

 

Pandemi öncesinde yaşanmakta olan zorluklar, sağlığı tehdit eden bu acil durumla birlikte birden 

ön plana çıkmıştır. İklim acil durumu, dünya genelindeki bulaşıcı olmayan hastalık yükü, bulaşıcı 

hastalıklara yanıt hazırlığının eksik olması, şehirleri ve ülkeleri yaralayan adaletsiz ve haksız 

eşitsizlikler ve kritik halk sağlığı kapasitelerinde ve kaynaklarında yatırım eksikliği bu gibi 

zorluklardandır. 

 

Yeni normale ayak uydururken ve toparlanma çabalarına yatırım yaparken ülkelerin ve şehirlerin 

eski bildikleri şekilde hareket etmemesi çok önemlidir. Halk sağlığı sorunları ile mücadelede kent 

sağlığının güçlendirilmesi için kapsayıcılığın teşviki, sağlıkta eşitliğin arttırılması ve toplulukların 

sürdürülebilirliği, güvenliği ve uyum direnci için gerekli koşulların oluşturulması konseptlerinin 

anlamlı şekilde düşünülmesi ve birbirine entegre edilmesi gerekmektedir. Bu çabalar yalnızca 

COVID-19 ve onun neden olduğu zorluklarla mücadele etmek için değil, aynı zamanda ortak 

küresel zorlukların kök nedenlerini ele almak ve şehirlerin yeniden ve daha güçlü şekilde inşa 

edilmesini kolaylaştırmak içindir. 

 

Herkes için sağlık ve iyilik hali, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 

ve bu kapsamdaki 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin ana odak noktasıdır. Sağlık olmaksızın 

ortak hedeflere ve acil ihtiyaçlara – ve aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde sözü 

edilen temel çevresel ve sosyal belirleyiciler konusunda kaydedilen ilerlemenin getireceği sağlık 

faydalarına – ulaşılamaz. Yerel yönetimlerin kapsayıcı sağlık ekonomilerini, insanlara yönelik 

mekânsal tasarım ve planlamaları ve şehirlerde yaşayan, çalışan ve gezen herkesin sağlıklı 

yaşamını ve yüksek yaşam kalitesini teşvik edecek koşulları yaratma yetkisi ve yeterliliği vardır. 

Ekonomik kalkınma, konut, ulaşım, enerji, arazi kullanımı planlaması, kentsel tarım, gıda 

hizmetleri ve atık yönetimi gibi sektörlerde alınacak stratejik kararların hepsi kentlerde yaşayan 

insanların sağlığını tıpkı eğitim ve beşerî hizmetlerle alakalı politikalarda olduğu gibi anlamlı 

şekilde etkilemektedir.  



Kapsam ve amaç 
sayfa 2 

 
 

Bu etkinlik DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Fazı kapsamında gerçekleştirilecek ilk Yıllık İş 

Toplantısı ve Konferansıdır. DSÖ Avrupa Ağı yaklaşık 100 öncü DSÖ sağlıklı kentinden 

oluşmaktadır. Ayrıca Avrupa’daki 30 ulusal sağlıklı şehirler ağının toplamda 1500’ün üzerinde 

üye şehri ve belediyesi bulunmaktadır. 

 

Konferansta şehirlerin COVID-19’la mücadele kapmasında attıkları adımlar gözden geçirilecek 

ve 7. Fazın yanı sıra ulusal ve uluslararası taahhütler bağlamında yeniden inşa için yapılması 

gerekenler belirlenecektir. 

 

Konferans temaları şunlardır: 

1) Barış ve Katılım 

a. Kentsel afet ve acil durum hazırlığı 

b. Toplumsal uyum direnci ve seferberlik 

2) İnsan ve Mekân 

a. Ruh ve beden sağlığının desteklenmesi ve teşvik edilmesi  

b. Yeni normal için destekleyici ve kapsayıcı mekanlar 

3) Gezegen ve Refah 

a. Sağlık (iyilik hali) ekonomisi yoluyla daha iyi bir dönüş 

b. Yeşil ve sağlıklı bir toparlanma için kent liderliği 

 

Sağlıklı şehirler konferansı ilk kez sanal olarak toplanacaktır ve mümkün olduğunca kapsayıcı bir 

etkinlik olması amaçlanmaktadır. 

 

Konferansın hedefler şunlardır: 

 COVID-19’a ilişkin yanıt ve toparlanma tedbirlerinde liderliği ve yönetişimi 

güçlendirecek diyalog fırsatı oluşturmak 

 COVID-19’un 7. Fazın uygulanması üzerindeki etkilerini konuşmak ve keşfetmek 

 Sağlıklı şehirlerin ve ulusal ağların uygulamalarını ve sağlıklı şehirlerin özellikle de 

kapsayıcılık, sürdürülebilir kalkınma ve uyum direnci ile alakalı olarak yerel ve kentsel 

düzeylerde sağlığı ve iyilik halini koruma, teşvik etme ve geliştirme yönündeki önemli 

katkılarını göstermek ve bunlardan ders çıkarmak 

 

Katılması beklenen taraflar şunlardır: 

 Belediye bakanları veya baş siyasetçiler, koordinatörler ve gözlemci taraflar dahil olmak 

üzere DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye kent ve belediyelerin temsilcileri  

 Ağın siyasi başkanı, koordinatör, sağlık bakanlığından ve bölgeden herhangi bir temsilci ve 

üye şehirlerin gözlemcileri dahil olmak üzere ulusal sağlıklı şehirler ağlarından temsilciler 

 Davetli üst düzey yetkililer, davetli konuşmacılar, kaynak uzmanları ve danışmanlar 

 DSÖ, Birleşmiş Milletler ajansları ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ile ortak çalışan 

uluslararası örgütlerin temsilcileri  

 Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ile ortak çalışan şehir ağlarının temsilcileri 

 Avrupa Bölgesi dışındaki ülkelerin temsilcileri 
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