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ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı  

o İlk küresel tema ağı olarak DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağının yapısı, fazları, üye şehir ve 

belediyeleri 

o DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz Uygulama Çerçevesinin hedefleri, stratejik 

yaklaşımları ve iklim değişikliği çalışmalarına katkısı 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 

• Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin misyonu ve vizyonu, üye belediyelerine sundukları 

• Birliğin üye belediyelerin kentsel karbon ayak izi envanteri veya kentsel sürdürülebilir 

enerji eylem planlarını hazırlamalarına yönelik rehberliği ve teşvik çalışmaları 

• İklim değişikliği ile mücadele ve sağlık üzerine etkileriyle ilgili üye belediyelerden 

beklenen çalışmalar 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Yaklaşık 30 yıllık geçmişi bulunan ilk küresel tema ağı olarak kurulan DSÖ Sağlıklı Şehirler 

Ağı kent sağlığını ilgilendiren tüm konularda şehir ve belediyeleri bir araya getiren ve giderek 

gelişen bir yerel yönetimler ağıdır. Sağlıklı Şehirler Ağının ardından başkanlar sözleşmesi, 

sürdürülebilir şehirler, akıllı şehirler, dirençli şehirler, yavaş şehirler yaratıcı şehirler gibi farklı 

temalarda birçok ağ kuruldu.  

 

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağının Avrupa Bölgesinde çalışan ofisi her beş yılda üyelik kriterlerini 

yenilemektedir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, üyelik kriterlerini yerine getirerek bu ağın 

Avrupa Bölgesindeki 21 üyesinden biri olmuştur. Birliğin üyeliğinin kabulü ile üye 

belediyelerimiz de Sağlıklı Şehirler Ağına üyelik başvurusunda bulunabilmektedir.  

 

2019-2024 yıllarını kapsayan üyelik kriterleri 7.Faz Uygulama Çerçevesi başlığında 

tanımlandı. 14 üye belediyemiz 7. Faz Uygulama Çerçevesi formlarını doldurarak başvuruda 

bulundu. Formların içeriğinde belediyeler tarafından yapılan ve yapılması planlanan 

çalışmaların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, iklim 

değişikliğine adaptasyon ile ilgisi ve uyumu sorulmaktadır. 7.Faza üyelik için başvuruda 

bulunan belediyelerin şehir sağlık profili, şehir sağlık gelişim planı, kentsel karbon ayakizi 

envanteri, kentsel sürdürülebilir enerji eylem planı çalışmalarının olması istenmektedir.   

 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, tüm politikalarda sağlık ve sürdürülebilir kentsel çevre 

oluşturulması ilkeleri doğrultusunda üye belediyeleriyle birlikte çalışmalar yapmaktadır. Bu 

ilkeleri hayata geçirebilmek için kent sağlığına etki eden faktörler konularında eğitimler, 

anketler, konferanslar düzenleyerek rehberlik yapmakta, farkındalık çalışmaları ve yarışmalar 

düzenlemektedir. Eğitim çalışmaları, anket raporları ve konferans sunumları yayın haline 

getirilmekte, kentsel karbon ayakizi envanteri ve kentsel sürdürülebilir enerji eylem planı 

çalışmalarını hazırlayan üye belediyeler sertifika ile teşvik edilmektedir.  

 

Birlik, her yıl üye belediyelerin sağlıklı şehir projeleri üretmelerini teşvik etmek amacıyla 

sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, şehir planlaması ve sağlıklı çevre kategorilerinde yarışma 

düzenlemekte, şehircilik için sürdürülebilir örneklerin ortaya çıkarılmasını desteklenmektedir. 

 

Sağlıklı çevre kategorisine başvuran belediyelerin projelerinden hava, su, toprak ve katı atık 

kirliliğini önlemeleri,  sürdürülebilir çevre yönetimi uygulamaları yapmaları,  katı atık ve su 

kirliliğini önleyen, geri dönüştüren/yeniden kullanım olanaklarını araştıran uygulamalar, iklim 

değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmalar,  görüntü, ışık ve gürültü kirliliği ile mücadeleye 

yönelik çalışmalar yürütmeleri beklenmektedir. 

 

Birlik olarak yaptığımız etkinlikler sonrasında üye belediyelerimizden iklim değişikliği ile 

mücadele ve sağlık etkileri konusunda yapmalarını beklediğimiz çalışmaların başlıkları ile 

sunumumu tamamlayacağım.  

 


