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COVID-19 Pandemisi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen III.Uluslararası
Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi ve I. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği
Kongresi, 15-21 Nisan 2021 tarihleri arasında, yedi gün sürmüştür.
Kasım 2021’de yapılacak, 26. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı öncesi,
Türkiye’de düzenlenen, küresel risklerin hepsini beraberinde sürükleyen iklim
değişikliğini, sağlıklı bir gelecek için en az hasarla atlatmanın çözümlerini ele
alan, iki kongre bir arada düzenlenmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve UNDP Türkiye
temsilcilikleri başta olmak üzere, çok sayıda destekleyen kurum ve kuruluşla
yürütülen Kongrelere yaklaşık on ülkeden canlı bağlantılarla katılım olmuştur.
Kongrelerin ortak teması; “İklim Değişikliği ve Sağlıklı Bir Gelecek”tir.
Kongreler amacına ulaşmıştır. İklim değişikliğinin gelecekte beklenen etkileri,
COVID-19 pandemisi sürecinde yaşanan deneyimlerden yola çıkarak, gerçekçi,
kanıta dayalı ve öneriler, modeller sunan yaklaşımlarla değerlendirilmiştir.
Kongreler beklentilere cevap vermiştir. İklim değişikliğinin etkilerine hazırlıklı
olmak, erkenden haberdar olmak, hızlı cevap verebilmek, iklim değişikliğinin
etkileri ile güçlü bir şekilde savaşabilmek, dirençli bir toplum olmak, ortaya
çıkan acil ve/veya sürekli değişimleri yönetebilmek ve olay geçtikten sonra
hayata kaldığı yerden güçlü bir şekilde devam edebilmek için çalışan farklı
disiplin ve sektörlerin sesini duyurabilmiştir. Bakanlıklar, yerel yönetimler,
akademi üçgeninde buluşma imkanı sağlanmıştır ve her birinin konuyla ilgili
çalışmaya hazır, istekli olduğu anlaşılmıştır.
III.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde 23 Düzenleme Kurulu, 54
Bilim Kurulu Üyesi ve iki bilimsel sekreter koordinasyonunda; 21 Konferans, 15
Panel gerçekleşmiştir; 116 Bildiri sunulmuştur. I. Uluslararası Sağlık ve İklim
Değişikliği Kongresi’nde 16 Düzenleme Kurulu, 28 Bilim Kurulu Üyesi ve bir
bilimsel sekreter koordinasyonunda; 14 Konferans, 21 Panel gerçekleşmiştir; 45
Bildiri sunulmuştur.
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Toplam yedi gün süren kongrelerde bir eğitim, 35 Konferans, 36 Panel, 161
bildiri sunumu ile toplam 232 etkinlik gerçekleşmiştir.
Her iki Kongrede çok farklı disiplinler ve sektörler aynı platformda bir araya
gelmişlerdir. Hem birbirlerinden öğrenmişler, hem birbirlerine öğretmişler hem
de aşağıda yer alan “İklim Değişikliği ve Sağlıklı Bir Gelecek” için ortak
noktalarda buluşmuşlardır:
1. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan kentlerdir.
2. Kentlerde etkilenen insanların nefes alabilmek için tercih edeceği kırsal
bölgelerin geliştirilmesi, korunması, acil durumlar için rezerv edilmesi
gerekir.
3. “Her politikada sağlık” ve “Tek sağlık” görüşlerini benimseyen liderler
geleceği şekillendirecektir.
4. “Çoklu tehlike/risk yönetimi”, “Sosyal kanıta dayalı karar verme”,
“Blockchain, IT, yapay zeka ve halk sağlığı” gibi konularda bilimsel
araştırma ihtiyacı vardır.
5. “Gezegenin sağlığı bozulmuştur”, birlikte çalışma kültürü ile gezegenin
sağlığı geliştirilebilir.
6. Okul öncesinden üniversiteye, hizmetiçi eğitimlerden toplumsal
eğitimlere kadar her aşamada iklim krizi konusunda farkındalık arttırma,
okuryazarlık ve ileri eğitim müfredatı belirlenmeli, hızla hayata
geçirilmelidir.
7. Kirlilikler, şehir sağlığı, çevre sağlığı, temel sağlık hizmetleri ve diğer sağlık
hizmetleri, İklim değişikliğinde azaltım konularına önem verilmeli. Aynı
zamanda, çok hızlı bir şekilde, acilen, öncelikle uyum ve toplumsal direnci
arttırma çalışmalarına geçilmelidir.
8. Ulusal, bölgesel ve şehir düzeyinde iklim değişikliğinin sağlığa etkilerine
uyum planları hazırlanmalı, kırılgan noktalar ve gruplara odaklanılmalıdır.
Erken uyarı sistemleri kurulmalı ve toplumu bir arada tutacak, geleceğe
sağlıklı bir şekilde hazırlayacak çabalara destek verilmelidir.
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9. Ulusal, bölgesel ve şehir düzeyinde iklime uyum çabaları
kurumsallaştırılmalıdır. Eğitimli, deneyimli ve gelişmeye açık insan gücü
istihdamı, bütçe ayrılması, veri toplama, izleme, değerlendirme ve
paylaşım süreçleri iklim değişikliğinin her sektöre etkisini ele alabilecek,
yönetebilecek şekilde planlanmalıdır.
10.İklim değişikliğinin etkilerine yönelik mevcut yapılarda “sağlık” odaklı
değerlendirmeler, analizler yapılmalıdır.
11.Dünya’da ve Türkiye’de umut verici, yenilikçi ve geleceği şekillendirecek
çalışmalar, deneyimler, çıkarılmış dersler, modeller, örnekler mevcuttur.
Bunların tanıtılması ve yaygınlaştırılmasında yarar görülmektedir.
12.Ekoloji ve Biyoçeşitlilik odaklı halk sağlığı bakış açısı ile iklim değişikliğinin
sağlık etkilerini değerlendirmekte yarar vardır.
13.Doğal hayat dahil olmak üzere, hiçbir şeyi ve hiç kimseyi geride
bırakmamalıyız.
Yukarıdaki 13 madde iklim değişikliği çerçevesinde sağlıklı bir gelecek
sağlamaya atılan tarihi bir imzadır.
III.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi ve I. Uluslararası Sağlık ve İklim
Değişikliği Kongresi için emek veren, zaman ayıran, katkı sunan, destekleyen
ve organize eden herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Kongre İletişim Merkezi
Tunalı Hilmi Cad. Büklüm SK.No: 45/3 Kavaklıdere / ANKARA Tel: 0312 430 13 15 Fax:0312 434 04 13

https://www.sehircevresaglikkongresi.com/ , info@sehircevresaglikkongresi.com

3

