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Politik bildiri 
 

Bizler, Sağlıklı Şehirler hareketinin belediye başkanları ve üst düzey politik 

temsilcileri olarak, Sağlıklı Şehirler hareketinin değer ve prensiplerine olan 

taahhüdümüzü yinelemek için Yunanistan’ın Atina kentinde gerçekleştirilen 2014 

Uluslararası Sağlıklı Şehirler Konferansında bir araya geldik.  

 

Gittikçe kentleşen ve birbirine bağımlı hale gelen bir dünyada, şehirlerimizi daha 

sağlıklı, güvenli, adil, içermeci, dayanıklı ve sürdürülebilir bir hale getirmek amacıyla 

hem bireysel hem de toplu olarak liderliğimizi ortaya koyacağız. 

 

Aşağıdakileri kabul ediyoruz: 

 

 Vatandaşlarımızın esenliği, sağlık ve mutluluğu, sağlığın yaşamın tümü 

üzerindeki belirleyicileri hakkında alacağımız politik kararlara bağlıdır; 

 

 Kent yaşamının kalitesini etkileyen iklim değişikliği ile mücadele etmek için 

derhal eyleme geçmemiz gerekiyor; ve  

 

 Canlı topluluklar için hayati öneme sahip olan sosyal farklılıklar ve güven, 

sadece sosyal ayrımcılıkları ve sağlık alanındaki eşitsizlikleri artıran politikalarla 

mücadele edersek gerçekleşebilir. 

 

Bu nedenle şehirlere ve insanlara yatırımı güçlü bir şekilde destekleyeceğiz ve hem 

şehirlerimiz arasında hem de birçok başka paydaş ile yapılacak şehir diplomasisi 

gücümüzü büyük ölçüde derecede artıracağız. Özellikle de Birleşmiş Milletler post-

2015 gündemini (worldwewant2015.org) geliştirme ve uygulama konusunda güçlü bir 

şekilde çalışacağız. 

 

Aşağıdakileri taahhüt ediyoruz: 

 

 Şehirlerimizle ve mahallelerimizle ilişkili planlama, tasarım, bakım, iyileştirme 

ve yönetim konularına sağlık ve sürdürülebilir kalkınmayı dahil edeceğiz ve 

yeni teknolojileri kullanacağız; 

 

 Karar vericileri, sağlık alanındaki eşitsizlikleri artıran, insanların temel 

hizmetlere erişimini engelleyen ve fiziksel ve ruhsal sağlık ve esenliklerini 

zedeleyen zorunlu tasarruf önlemleri gibi politikaların riskleri konusunda 

uyarmak için kamusal platformlarımızı ve ağlarımızı kullanacağız;  

 

 Sağlığın belirleyicileri ile ilişkili devletin ve toplumun tüm katmalarını 

içerisine alan yaklaşıma olan ihtiyaç konusunda bilinci artıracağız; tüm 

ilgili paydaşları bir araya getirmek, işin içerisine dahil etmek ve isteklendirmek 

için gücümüzü kullanacağız; ve tüm sektörlerin, politikalarında sağlık ile ilgili 

konuları da dikkate almaları için gücümüzü kullanacağız; 

 

 Sağlık, sağlık alanında eşitlik ve esenlik konularının, fakirliğin azaltılması, 

sosyal içermeciliğin artırılması ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için sosyal 

ve ekonomik kalkınma ve gelişmenin her seviyesinin bir barometresi (sonuç 
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ölçütü) olarak kullanılmasını destekleyeceğiz.  

 Kolaylaştırıcılık, sosyal yenilikler ve arabuluculuk, yerel, ulusal ve uluslararası 

alanlarda sağlık yatırımlarını savunma konusunda sahip olduğumuz özgün 

liderlik rollerimizi kucaklayacağız. 

 

 Yeni ortaya çıkan veya sürmekte olan sağlık sorunları hakkındaki daha etkin ve 

verimli politika ve yönetişim yaklaşımları hakkındaki yeni bilgileri paylaşmaya 

devam edeceğiz.  
 

 

Sağlık, ulusal, bölgesel ve küresel gündemlerde daha da önemli bir rol oynayacak 

ve ayrıca şehirlerden oluşan ağlar küresel sağlık, çevre ve kalkınma hedef ve 

politikalarının oluşturulmasında daha belirleyici bir role sahip olacaktır.   

 

Bu nedenle bizler, küresel olarak ulusal hükümetleri ve uluslararası kurumları 

aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet ediyoruz: 

 

 Ulusal ve uluslararası sağlık politikalarının hazırlanmasında ve uygulanmasında 

yerel ve kentsel boyutun önemini anlamak; 

 

 Sağlık alanında eşitliği, sosyal içermeyi ve sürdürülebilir kalkınma politikalarını 

desteklemek için mümkün olduğunda ilave kaynakları ve yasal enstrümanları 

devreye sokmak; 

 

 Ulusal ve uluslararası sağlık stratejileri için bilgi almak ve yerel yönetimlerin 

temsilcilerinin uluslararası forumlara katılımını teşvik etmek üzere yerel sağlık 

koşullarının analizinde ve hakkındaki çalışmalarda sektörler arası ve katılımcı 

yaklaşımlarla şehirlerin deneyim ve bilgilerini kullanmak; 

 

 Ulusal sağlıklı şehirler ağlarını koordinasyon, kapasite geliştirme ve diplomasi 

rolleri açısından desteklemek. 

 

Şehir ve sağlık sektöründeki liderleri ve şehirlerde yaşayan herkesi, daha sağlıklı 

ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek üzere bu amaçlar altında bize katılmaya 

davet ediyoruz. 
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DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Ulusal 
Ağlarının 6. Fazda için Eylem Taahhütleri 

 

Avrupa şehirlerinin belediye başkanları ve üst düzey politik temsilcileri olarak, 25 Ekim 

2014 tarihinde, Atina’da gerçekleştirilen 2014 Uluslararası Sağlıklı Şehirler 

Konferansında, sağlıklı şehirler hareketi içerisinde önümüzdeki beş sene yapacağımız 

çalışmalara ilham verecek ve yol gösterecek olan altıncı fazın başlangıcında bir araya 

gelen bizler aşağıdakileri taahhüt ediyoruz: 

 

1. Eşitlik, halkın güçlendirilmesi, ortaklıklar, dayanışma ve sürdürülebilir kalkınma 

(Kutu 1) alanlarında, DSÖ Tüzüğü ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesine 

dayanarak oluşturulan ve aşağıdakileri ifade eden sağlıklı şehir prensip ve 

değerlerine olan taahhüdümüzü yineliyoruz: “Ulaşılabilir en yüksek sağlık 

standardına erişmek, ırk, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal koşullarından 

bağımsız olarak her insanın temel hakkıdır.” 

Kutu 1. Sağlıklı şehirlerin prensip ve değerleri 

 Eşitlik: Sağlık alanında eşitsizliklerle mücadele etmek, zarar görebilir ve sosyal 

açıdan dezavantajlı olan kişilerin ihtiyaçlarını gözetmek (eşitsizlik, sağlık alanındaki 

adaletsizlikler ve kötü sağlığın engellenebilir nedenleri anlamına gelmektedir). 

Sağlık hakkı, cinsiyet, ırk, dini inanç, cinsel eğilim, yaş, engellilik veya 

sosyoekonomik imkanlardan bağımsız olarak herkes için geçerlidir. 

 Katılımcılık ve Yetkilendirme: İnsanların sağlıklarını, sağlık hizmetlerini ve 

esenliklerini etkileyen kararlara toplu ve bireysel olarak katılma hakkını elde 

etmelerini sağlamak. İnsanların kendi kendine yetebilir hale gelmesini sağlamak için 

fırsatlara erişim ve becerilerini geliştirmelerine imkan vermek. 

 Ortaklıklar halinde çalışmak: Entegre yaklaşımların uygulanması ve sağlık 

alanında sürdürülebilir gelişim için sivil toplum ve diğer devlet harici aktörler dahil 

olmak üzere etkin çok sektörlü stratejik ortaklıklar geliştirmek.  

 Dayanışma ve dostluk: Ağlar içerisinde barış, dostluk ve dayanışma ruhu ile 

çalışmak ve sağlıklı şehirler hareketindeki şehirlerin sosyal ve kültürel çeşitliliğine 

saygı duymak ve takdir etmek. 

 Sürdürülebilir kalkınma: Çevre açısından ve sosyal açıdan sürdürülebilir olan 

ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için çalışmak (ve ulaşım sistemleri dahil 

olmak üzere tüm altyapısı için çalışmak): günün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek 

nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerine zarar vermemek. 

 

 

2. Yerel, ulusal ve uluslararası alanda insanların sağlık ve esenliğini savunan ve 

bunun için en yüksek derecede politik taahhütte bulunan ve tüm vatandaşların 

durumlarını iyileştirmek ve korumak için sahip olduğumuz özel liderlik 

rolümüzü kabul ediyor ve bunu kullanacağımızı belirtiyoruz. 
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3. Politikaların geliştirilmesi konusunda sorumlu olduğumuz tüm vatandaşların 

çıkarlarını şeffaf bir şekilde temsil ediyoruz ve tümünün politika oluşturma 

sürecine katılımını sağlayacağız. 

4. Diğerlerini işin içerisine dahil etmek için kamusal platformlarımızı ve ağlarımızı 

kullanacağız ve bunun için: kentsel alanlarda kötü sağlığın temel sebepleri 

konusundaki bilinci artıracağız; sağlık alanında çalışmak üzere tüm ilgili 

paydaşları bir araya getirmek ve harekete geçirmek için tüm imkanlarımızı 

kullanacağız; ve tüm sektörlerin politikalarında sağlık konularını dahil etmeleri 

için gücümüzü kullanacağız. 

5. Bilgi ve uzmanlıkların paylaşıldığı dinamik platformlar ve kriz yönetimi ve 

toplu şehir sağlığı diplomasisi için hayati öneme sahip araçlar olarak sağlıklı 

şehir ağlarını destekleyeceğiz (Kutu 2). 

Kutu 2. Sağlıklı şehirlerin stratejik yaklaşımları 

 Sağlığı şehirlerin sosyal ve politik gündemlerinin en üst sıralarını yerleştirmek için 

eylemlerde bulunmak 

 Sağlık ve sürdürülebilir kalkınma hedefli yerel seviyedeki ve sağlığın belirleyicileri, 

sağlık alanında eşitlik ve Herkes için Sağlık ve tüm politikalarda sağlık 

prensiplerine dayanan politika ve eylemleri geliştirmek 

 Sağlık, tüm yerel politikalarda sağlık ve eşitlik ve sağlık için entegre planlama 

amacıyla sektörler arası ve katılımcı yönetişimi desteklemek 

 Avrupa Bölgesindeki tüm şehirlerde sağlığı iyileştirmek için kullanılan politika ve 

uygulama uzmanlığını, kanıtları, bilgi ve yöntemleri geliştirmek 

 Avrupa şehirleri ve yerel yönetimlerin ağları arasında dayanışma, işbirliği ve 

bağlantılı çalışmayı ve kentsel konularda çalışan ortaklıklar ile yerel yönetimler 

arasındaki işbirliklerini geliştirmek  

 Sağlıklı şehirler ağlarının tüm DSÖ bölgelerindeki tüm Üye Devletlerin ağlarına 

erişim imkanlarını geliştirmek 

 

6. Sağlıklı şehirler ile ilişkili önceki deklarasyonları ve politik beyanları (1986-

2014) hatırlayacak, söz konusu düzenleme ve taahhütlerin gerçekleştirmesi için 

çalışacak ve bu kapsamda sağlığın geliştirilmesi, bulaşıcı olmayan hastalıkların 

önlenmesi, eşitlik, sağlıklı şehir politikaları ve çevre sağlığı hakkındaki ilgili 

DSÖ, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği konvansiyonları, deklarasyonları, 

şartları, stratejileri ve eylem planlarını yerelde destekleyeceğiz (EK 1) 

 

7. Aşağıdakiler dahil olmak üzere etkin ve verimli eylemler için yeni fırsat ve 

kanıtlardan yararlanacağız: 

 Yakın geçmişte meydana gelen ve ömür beklentisini, sağlığı, tanı ve tedavi 

imkanlarını, bilgi toplamayı, dağıtmayı, dijital erişim ve bağlantıları önemli 

derecede iyileştiren yeni teknolojiler (bilimsel, eczacılığa ait ve iletişim 

tabanlı) 

 Sağlığın sosyal belirleyicileri hakkındaki yeni araştırmalara dayanan bilgiler 

ve sağlığı geliştiren veya sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltan kaynakların 
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dağıtımı ve toplulukların kendi kaderini tayin etme yeteneği ile ilişkili 

mekanizmalar 

 Sağlık ve ekonomik performansın birbiriyle olan bağlantıları hakkındaki ve 

yerel, ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin insanlar, fikirler ve ürünler 

için yenilikçi, işveren, arazi sahibi, kurucu, tüketici ve rekabetçi olarak 

ekonomiler üzerindeki etkileri hakkındaki yeni bilgiler 

 Belediye başkanlarının, diğer politikacıların ve halk sağlığı savunucularının 

daha iyi işbirliğine imkan sağlamak ve topluluklar, devlet ve özel sektör 

temsilcileri dahil olmak üzere devletin ve toplumun tüm katmanları 

yaklaşımlarını uygulamak amacıyla farklı oyuncuları, koalisyonları ve ağları 

bir araya getirerek yönetişim yapılarını ve mekanizmalarını nasıl değiştirdiği 

hakkında yeni kanıtlar, 

 Günümüzün değişen politik ortamında belediye başkanlarının ve diğer karar 

vericiler ile halk sağlığı kurumlarının yararlı bir şekilde benimseyebileceği 

yeni roller (Kutu 3). 

Kutu 3. Belediye başkanları ve diğer kamu görevlileri için yeni roller 

 

Belediye başkanları ve diğer üst düzey memurlar sağlık ve esenliği aşağıdaki yollarla 

iyileştirebilir: 

 Tüm politikaların sağlık üzerindeki etkilerini de dikkate alan daha kapsamlı bir 

anlayışı benimsemek; 

 Tüm sektörlere, kullanılabileceği durumlarda, çok sayıda paydaşın müdahil olması 

ve merkezi olmayan karar verme süreçlerinin daha iyi kullanılması konusunda 

çağrıda bulunmak; 

 Sektörler arası güven ve anlayışın oluşturulması için kaynaklar atamak ve en 

önemlisi zaman ayırmak; 

 Birbirine bağlı olan hedefleri farklı sektör ve topluluklarda yer alan ortaklarla 

birlikte tanımlamayı kolaylaştırmak ve desteklemek ve ağdaki ortaklara karşı saygı 

göstererek bir ağ yöneticisi rolü üstlenmek; 

 Sağlık, sağlık konusunda eşitlik ve esenliğin temel bileşenler haline gelmesinin 

gerektiği sosyal değer ve hedefler konusunda yerel, ulusal, bölgesel ve küresel 

diyaloğu desteklemek; 

 Şehirlerin küresel ve yerel zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olacak pratik 

girişimler oluşturabilmek için yeni, işbirliğine dayanan fırsatları desteklemek; ve 

 Yapay çevrenin ve yeni teknolojilerin vatandaşların sağlığını nasıl etkileyebileceği 

ve daha akıllı şehirler oluşturmada nasıl kullanılabileceği konusunda yeni bilgileri 

kullanmak.1 

 

 

8. İnsanların sağlık ve esenliği ile ilişkili yeni ortaya çıkan, geçmişten gelen endişe 

ve sorunlarla mücadele edeceğiz; bunlara şunlar da dahildir: Sağlık alanındaki 

                                                 
1 Bir şehrin akıllı olarak tanımlanabilmesi için doğal kaynakların akıllı yönetimi ve katılımcı yaklaşım ile insan ve 

sosyal sermayeye yapılan yatırımın ve geleneksel ve modern bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının sürdürülebilir 

ekonomik kalkınmayı ve yüksek yaşam kalitesini desteklemesi gerekmektedir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_growth
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_growth
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eşitsizliklerin azaltılmasına duyulan ihtiyaç, bulaşıcı olmayan ve ruh sağlığı 

sorunları dahil olmak üzere kronik hastalıkların artan yükü, sakatlanmalar ve 

şiddet, yeni ve tekrar ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar, iklim değişikliği ve süren 

ekonomik krizler. 

  

Sağlık 2020 – şimdi bizim zamanımız 

 

9. Devlet ve toplum nezdinde sağlık ve esenliğe yönelik eylemleri destekleyen 

Avrupa politik çerçevesi Sağlık 2020’yi benimsiyor ve kendimizi Sağlık 

2020’nin ortak hedeflerine yönelik çalışmaya adıyoruz (Kutu 4). 

 

Kutu 4. Sağlık 2020 hedefleri 

 

1. DSÖ Avrupa Bölgesinde 2020 yılına kadar erken ölümleri azaltmak 

2. DSÖ Avrupa Bölgesinde sağlıklı ömür beklentisini artırmak 

3. DSÖ Avrupa Bölgesinde sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak 

4. DSÖ Avrupa Bölgesinde insanların esenliğini artırmak 

5. Evrensel kapsam ve ulaşılabilir en yüksek sağlık seviyesine ulaşılmasını 

sağlamak 

6. Üye devletlerde sağlık alanında ulusal hedefler ve amaçlar belirlemek 

 

Üye Devletler tarafından kabul edilen göstergeler bu hedefleri destekleyecektir. 

 

10. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve ulusal sağlıklı şehirler ağları şehirlerinin 

Sağlık 2020'nin uygulanmasında temel araçlar olduğunu ve bizim etkimizi 

kullanacağını kabul ediyor (Kutu 5) ve bunu desteklemek için çalışmayı taahhüt 

ediyoruz. 

Kutu 5. Sağlıklı şehirlerin sağlık, esenlik ve eşitlik üzerindeki etkisi 

 

Mevzuat. Şehirler, arazi kullanımı, bina standartları, su ve hıfzıssıhha sistemlerini 

etkileyebilecek ve tütün kullanımı ve meslek sağlık ve güvenliği konusunda 

sınırlandırmalar oluşturabilecek konumdadırlar. 

 

Entegrasyon. Yerel hükümetler sağlığın geliştirilmesi konusunda entegre stratejiler 

geliştirme ve uygulama yeteneğine sahiptir 

 

Sektörler arası ortaklıklar. Şehirlerin demokratik sorumlulukları, güçlerini 

ortaklıklar üzerinden paylaşmayı ve birçok sektörden katkının sağlanmasını 

desteklemeyi gerektirmektedir. 

 

Vatandaşların katılımı. Yerel yönetimler her gün vatandaşlarla iletişim halindedir 

ve vatandaşların endişe ve önceliklerine en yakın konumdadır. Özel ve kar amacı 

gütmeyen sektörler, sivil toplum ve vatandaş grupları ile birlikte çalışma konusunda 

önemli fırsatlar sunmaktadır. 
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Eşitlik odağı. Yerel yönetimler, fakir insanlar ve hassas gruplara daha fazla fırsat 

oluşturmak için yerel kaynakları harekete geçirme ve şehirdeki tüm vatandaşların 

haklarını destekleme kapasitesine sahiptir.  

 

11. Sağlık 2020'yi, DSÖ Avrupa Sağlıklı şehirler Ağının 6. Fazında iyi bir 

zamanlama ile gelmiş ve güçlü bir birleştirici çerçeve olarak kullanacağız.  

 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının Taahhütleri ve Temaları 

12. Uygulamanın temelinde politik taahhüt olduğunu beyan ediyoruz. 

13. Sağlık hedefli şehir planlama kavramının geçerli ve istenilen bir şey olduğunu 

kabul ediyoruz ve tüm politikalarda sağlık konusundaki çalışmalara yeni bir 

odak alanı olan toplumsal dayanıklılık ve sağlık okuryazarlığına ile devam 

edeceğiz. 

14. 6. Fazın, Sağlık 2020’nin şehirlerde uygulanması sırasında şehirleri 

destekleyeceğini ve anahtar paydaşların bir araya gelmesi ile güçlerini sağlık ve 

esenliğe odaklamasına, sosyal inovasyon ve değişim potansiyelinden 

yararlanmalarına ve yerel halk sağlığı sorunlarıyla mücadeleye yönelik 

çalışmalarında destekleyeceğini anlıyoruz. 

15. Her şehrin özgün olduğunu kabul ediyoruz ve bu kapsamda 6. Faz'ın genel ve 

ana hedeflerini, kendi yerel durumumuza uygun bir şekilde takip edecek ve yerel 

vatandaşların sağlıklarına en yüksek pozitif etkiyi yapacak öncelikli eylem 

alanlarını tanımlayacağız.  

16. Farklı giriş noktaları ve yaklaşımlar kullanacağız fakat 6. Fazın genel ve ana 

hedeflerine ulaşma konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 

17. 6. Faz’ı şehir, ulusal ve ulusaltı seviyelerde birlikte öğrenme, uzmanlık ve 

deneyimlerin öğrenilmesi ve paylaşılması konusu özgün bir platform olarak 

kullanacağız  

18. Genel ve ana konular üzerinde çalışırken yeni kanıt ve bilgileri kullanacak ve 5. 

ve 6. Faz’ın ve temalarından yararlanacağız. 

 

Ana konular ve temalar 

19. Kendimizi 6. Faz’ın genel çerçevesini belirleyen Sağlık 2020’nin aşağıdaki iki 

stratejik hedefi üzerinde çalışmaya adayacağız: 

 Herkesin sağlığını iyileştirmek ve sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak; ve 

 Sağlık alanında liderlik ve katılımcı yönetişimi iyileştirmek. 
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20. Sağlık alanındaki eşitsizliklerle mücadele etmek için, yerel yönetimin tüm 

katmanları yaklaşımı, güçlü politik destek ve değişim için kapasite geliştirme 

kavramları üzerinden sistematik eylemleri destekleyeceğiz. 

21. Sağlık ve esenlik alanında etkin liderlik için politik adanmışlık, vizyon ve 

stratejik yaklaşım, destekleyici kurumsal yapılar, ağ çalışmaları ve benzeri 

hedefler üzerinde çalışan diğer insanlarla bir araya gelmenin gerekli olduğunu 

anlıyoruz.  

 

22. Sağlık alanında yerel liderliğin şu anlama geldiğini biliyoruz: Sağlığa ait bir 

vizyon ve anlayışın sosyal ve ekonomik kalkınma için önemi; yeni ortaklıklar ve 

birliktelikler oluşturmak için taahhüt ve adanmışlık; resmi ve resmi olmayan 

yerel aktörler ile sağlık konusunda hesap verilebilirliğin geliştirilmesi: Yerel 

eylemleri ulusal, Avrupa ve küresel politikalarla bir araya getirmek; 

değişiklikleri önceden görmek ve planlamalar yapmak; tüm vatandaşların 

mümkün olan en yüksek sağlık seviyesine çıkmasını sağlamak için bir koruyucu, 

kolaylaştırıcı, katalizör, arabulucu, avukat ve savunucu olarak eylemlerde 

bulunmak.  

 

23. Gerekli olduğunda, çocukların sağlığı ve erken yaşlarda gelişim; istihdamın, 

çalışma koşullarının ve yaşam boyu öğrenimin iyileştirilmesi; yaşlı insanların 

yaşam koşullarının iyileştirilmesi; sosyal korumanın iyileştirilmesi ve fakirliğin 

azaltılması; toplumsal dayanıklılık hakkında çalışma; sosyal içerme ve uyumun 

iyileştirilmesi; cinsiyet, etnik yapı veya cinsel eğilimlerden bağımsız olarak 

hakların ve eşitliğin savunulması dahil olmak üzere yaşam seyri yaklaşımını 

kullanarak politikalar ve müdahaleler geliştireceğiz. 

 

24. Şehir sağlık diplomasisi kavramını 6. Fazda keşfedilecek ve şehirlerin 

uluslararası alanda birlikte çalışmasına yönelik fırsatları yansıtan ve aynı 

zamanda ulusal ve küresel halk sağlığı gündemleri ile bağlantılar kuran yeni bir 

tema olarak kabul ediyoruz.  

 

25. 6. Fazdaki ana konuların, Sağlık 2020’nin dört politik önceliğinin yerelde 

uygulanmasına dayandığını kabul ediyoruz: 

 Tüm yaşam boyunca sağlığa yatırım yapmak ve insanları güçlü kılmak; 

 Avrupa Bölgesi’ndeki bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan ana sağlık sorunları ile 

mücadele etmek; 

 İnsan odaklı sistemleri, halk sağlığı kapasitesini, acil durumlara hazırlıklı 

olmayı ve tehlikelerin izlenmesini desteklemek; ve 

 Dayanıklı toplumlar ve destekleyici ortamlar oluşturmak. 

 

26. Bu dört temanın birbirinden ayrı eylem alanları olmadığını, birbirine bağımlı ve 

birbirini destekleyici olduğunu kabul ediyoruz. Yaşamın tamamına odaklanan 

bir yaklaşımın ve insanların güçlü hale getirilmesinin hastalıklarla mücadeleyi 

ve halk sağlığının güçlendirilmesini destekleyeceğini biliyoruz. Şehirler, 

eşitsizlikleri azaltmaya odaklandıklarında ve politikalarını, yatırım ve 

hizmetlerini birleştirdiklerinde sağlık alanında daha fazla fayda elde 

edeceklerdir. 
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27. DSÖ ve işbirliği merkezleri tarafından desteklenen DSÖ Avrupa Sağlıklı 

Şehirler Ağı’nın ana temalarına odaklanacak, elde ettiğimiz bilgileri Avrupa ve 

ötesindeki tüm şehirlerin yararına sunacağız. 

İşbirliği ve ortaklık 

30. Şehirlerin, DSÖ Avrupa Bölgesinde, yalnız bir şekilde hareket edemeyeceğini ve 

ulusal ve bölgesel yönetimlerin ve ayrıca Avrupa Birliği ile DSÖ Avrupa Bölge 

Ofisinin de önemli bir role sahip olacağını kabul ediyoruz. 

 

31. DSÖ Avrupa Bölge Ofisine aşağıdakiler konusunda çağrıda bulunuyoruz: 

 

 DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 6. Fazının (2014–2019) hedeflerine yönelik 

stratejik liderlik ve eylemler için teknik destek sunmak; 

 Özellikle de şimdiye kadar Sağlıklı Şehirler hareketinde yer almamış olanlar dahil 

olmak üzere Avrupa Bölgesindeki tüm Üye Şehirlerde sağlıklı şehirler için 

kapasite geliştirme ve ağ çalışmalarını desteklemek, kolaylaştırmak ve koordine 

etmek, 

 Yerel eylem bileşenlerinin geliştirilmesi ve geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve 

DSÖ’nün ilgili stratejik hedeflerinde ve teknik alanlarında yerel yönetimlerin 

rolünün dikkate alınması; ve 

 Sağlıklı şehirler gündemine diğer mesleklerin ve disiplinlerin daha fazla dahil 

olmasını desteklemek ve sağlık ve esenliğe olan kritik katkılarını kabul etmek. 

 

 

Sonuç 

Bizler, Avrupa Şehirlerinin belediye başkanları ve şehirlerin üst düzey politik 

temsilcileri olarak Yunanistan’ın Atina kentinde gerçekleştirilen 2014 Uluslararası 

Sağlıklı Şehirler Konferansında bir araya geldik ve Avrupa ve ötesinde, kentlerimizde 

yaşayan bugün ve gelecekteki kuşakların refahının, sağlığı ve esenliği geliştirme 

konusundaki yeni fırsatları kullanma istek ve imkanlarımıza bağlı olduğuna kanaat 

getirdik. 
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