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Hedef 1: Herkes için sağlığı ve refahı geliştirmek ve sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak

Stratejik yaklaşımlar: Faz VII'deki şehirler ve ulusal ağlar aşağıdaki yollarla 
sağlık ve refahı artıracak ve eşitsizlikleri azaltacaktır: 

a. yönetişimin, güçlendirmenin ve katılımın iyileştirilmesi 
b. eşitlik ve toplumsal refahı geliştiren kentsel mekanların tasarlanması
c. huzurlu bir gezegen için yerel politika ve stratejilerde insanlara yatırımın öncelikli hale getirilmesi.
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Hedef 2: Ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte örnek oluşturarak liderlik etmek 

Stratejik yaklaşımlar: Faz VII'deki şehirler ve ulusal ağlar, aşağıdaki yollarla, belediye idarelerinin işleyişinden 
başlayarak, yerel, ulusal ve küresel ölçekte örnek oluşturarak liderlik edecektir: 

a. politika ve uygulamada yenilikçilik
b. bilgi paylaşımı ve öğrenme 
c. sağlık ve refah için şehir diplomasisinden yararlanmak
d. yerel düzeyde politik uyumun sağlanması
e. belediye idareleri aracılığıyla sağlığı ve refahı teşvik etmek
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Hedef 3: DSÖ'nün stratejik önceliklerinin uygulanmasını desteklemek 

Stratejik yaklaşımlar: Faz VII'deki şehirler ve ulusal ağlar aşağıdakiler aracılığıyla DSÖ'nün stratejik önceliklerinin 
uygulanmasını destekleyecektir: 

a. yerel ve ulusal düzeyde uygulama için bir ortak ve araç olarak hareket etmek
b. evrensel sağlık kapsamına ulaşmaya çalışmak
c. küresel halk sağlığı zorluklarıyla mücadele etmek
d. yerel hizmet sunumunu dönüştürmek
e. barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek
f. yerel düzeyde halk sağlığı kapasitesini artırmak
g. tüm yönetişim düzeyleri arasında uyum oluşturmak





Tema 1. Şehirlerimizi oluşturan insanlara yatırım yapmak Sağlıklı bir şehir, toplumsal 
gelişimde insana odaklanarak ve eşitliği ve katılımcılığı iyileştirmek için insanları daha 
güçlü hale getirecek yatırımları öncelikli kılarak örnek oluşturur.

Öncelikler
• Pozitif erken çocukluk deneyimleri dahil sağlıklı erken yaşlar

• Sağlıklı yaşlı insanlar

• Savunmasızlığın azaltılması

• Ruh sağlığı ve esenlik

• Yenilenen halk sağlığı kapasitesi

• Sağlıklı beslenme ve kilo

• Alkolün zararlı kullanımının azaltılması

• Tütün kontrolü

• İnsan sermayesi

• Sosyal güven ve sosyal sermaye



Tema 2. Sağlığı ve refahı artıran kentsel mekanlar tasarlamak Sağlıklı bir şehir, 
şehirdeki sosyal, fiziksel ve kültürel alanları aktif bir şekilde kapsayıcı hale getirme ve 
herkes için sağlık ve esenlik arayışını kolaylaştıracak bir yere dönüşümünü 
yönlendirme konusunda örnek oluşturarak liderlik eder.

Öncelikler
• Sağlıklı mekanlar ve ortamlar 

• Sağlıklı kentsel planlama ve tasarım 

• Sağlıklı ulaşım 

• Yeşil alanlar 

• Enerji ve sağlık 



Tema 3. Sağlık ve esenlik için daha fazla katılım ve ortaklıkları teşvik etmek Sağlıklı bir 
şehir, tüm bireylerin ve toplulukların kendilerini ve yaşadıkları, çalıştıkları, sevdikleri ve 
oynadıkları yerleri etkileyen kararlara katılımını sağlayarak örnek oluşturarak liderlik 
eder

Öncelikler
• Sağlıklı yaşlı insanlar 

• Savunmasızlığın azaltılması

• Daha fazla fiziksel aktivite 

• Dönüştürülmüş hizmet sunumu 

• Sağlık okuryazarlığının artırılması

• Kültür ve sağlık



Tema 4. Toplumsal refahı ve ortak mal ve hizmetlere erişimi iyileştirilmek Sağlıklı bir 
şehir ortak mal ve hizmetlerin değer temelli yönetişimi yoluyla daha fazla toplumsal 
refah ve daha güçlü varlığa yönelik harcadığı çaba ile örnek oluşturarak liderlik eder

Öncelikler
• Toplumsal esneklik 

• Sağlıklı yaşlı insanlar 

• Ruh sağlığı ve esenlik 

• Sağlıklı barınma ve kentsel yenileme 

• Sağlıklı kentsel planlama ve tasarım 

• Sağlık ve esenlik bir başarı göstergesidir

• Adil ve sürdürülebilir kalkınma için dönüştürücü ekonomik modeller

• Sağlığı teşvik eden, adil ve sürdürülebilir kalkınma için etiğe yatırım

• Yerel seviyede evrensel sosyal koruma

• Sağlığın ticari belirleyicileri



Tema 5. Kapsayıcı toplumlar aracılığıyla barışı ve güvenliği geliştirmek Sağlıklı bir 
şehir, insanları tüm politika ve çalışmaların merkezine yerleştirirken mekanlara, 
katılıma, refaha ve yerküremize odaklanan kapsayıcı toplumlar vasıtasıyla barışı teşvik 
ederek örnek oluşturur

Öncelikler
• Barış için bir köprü olarak sağlık 

• Sağlıklı yerler üzerinden barış 

• Şiddet ve yaralanmaların önlenmesi 

• İnsan güvenliği 

• Sağlık güvenliği 

• Ruh sağlığı ve esenlik



Tema 6. Sürdürülebilir tüketim ve üretim uygulamalarından da yararlanarak 
yerküreyi bozulmalardan korumak Sağlıklı bir şehir, hem dahili ve hem harici 
politikaların tamamının merkezinde gezegenimizin korunmasının konusunun yer 
almasını sağlayarak liderlik eder

Öncelikler
• İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyon 

• Biyoçeşitliliğin korunması ve kentsel dönüşüm 

• Sağlığı geliştiren ve sürdürülebilir belediye politikaları 

• Atık, su ve sanitasyon 
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