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Önsöz 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıl dönümüne bizi ulaştıracak olan On Birinci 

Kalkınma Planı’nın “Sağlıklı Yaşam Alt Çalışma Grubu” olarak, 19-20 Aralık 2017 ve 11 

Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz iki çalıştay sonrasında çalışma grubu raporumuz 

tüm katılımcılarımızın aktif katılımı ile hazırlanmıştır.  

Sağlıklı yaşam (good health, healthy people, healthy lifestyle, wellness, well-being” 

kavramı “sağlık”, “sağlık hakkı”, “sağlık hizmeti”, “temel sağlık hizmeti anlayışı” ve 

“sağlığın geliştirilmesi” ekseninde ele alınmıştır. Ayrıca sağlığın geliştirilmesinde bireyin 

sağlıklı olmasını etkileyen/belirleyen, kolaylaştıran veya zorlaştıran çevresel, sosyal ve 

ekonomik faktörlerin akılda tutulması için her fırsatta hatırlatmalar eklenmiştir.  

Türkiye’de mevcut durum başlığında çalıştaya katılan kurum kuruluşların sağlıklı 

yaşam konusunda yürütmekte olduğu program ve projelere yer verilmiştir. Çok sayıda 

program ve proje bildirilmiş olması nedeniyle program ve projelerle ilgili bilgiler ekler 

bölümüne alınarak ana raporda sadece “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat 

Programı”na yer verilmiştir.  

Çalışma grubu tarafından, sağlıklı yaşam teması açısından Onuncu Kalkınma Planı 

hedef, amaç ve politikaları değerlendirilmiş, On Birinci Kalkınma Planı hedef, amaç ve 

politikalarını belirlemeye zemin oluşturmak üzere sağlık yaşam alanında mevcut güçlü, zayıf 

yönler, fırsatlar ve tehlikeler listelenmiştir. Politika önerilerinde olabildiğince spesifik, açık, 

kanıt değeri güçlü olanlar belirlenmeye çalışılmıştır. 

Raporda kullanılan kaynakların var ise internet erişim bağlantıları verilerek kolayca 

ulaşmanız amaçlanmıştır. 

“Doğduğunuz, büyüdüğünüz, yaşadığınız, çalıştığınız, yaşlandığınız ortamları 

iyileştirmede katkılarınız için”  

Saygı ve teşekkürlerimle. 

Prof. Dr. Deniz Çalışkan 

Sağlıklı Yaşam Alt Çalışma Grubu Raportörü 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi 
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Yönetici Özeti 

Sağlık hizmetlerinin üç temel amacı birey ve toplumun sağlığının korunması (health 

protection), hastalıkların önlenmesi (disease prevention) ve sağlığın geliştirilmesidir (health 

promotion).  

Sağlığının korunması süreçlerinde uluslar arası düzenleme ve işbirlikleri, sağlık etki 

değerlendirmeleri, bulaşıcı hastalık kontrolü, afet hazırlıklı olma, iş ve çevre sağlığı, iklim 

değişikliği ve sürdürülebilirlik kavramları öne çıkmaktadır.  

Hastalıkların önlenmesi üç temel süreçte ele alınmaktadır. Aşılama gibi hastalık 

etkenlerine karşı bireyin güçlendirilmesine yönelik birincil (primary prevention), erken tanı 

uygun tedaviye yönelik ikincil (secondary prevention)ve topluma, kanıta dayalı, birey 

merkezli, bütüncül sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetiminin yanı sıra yitirilen yetilerin 

rehabilitasyonuna (esenlendirme) yönelik üçüncül (tertiary prevention) önleyici yaklaşımlar 

olarak da tanımlanmaktadır.  

Sağlığın geliştirilmesi ise sağlığı etkileyen çevresel, sosyal, ekonomik belirleyicilerin 

ışığında eşitsizlikleri gidermeye, sağlık okuryazarlığı ekseninde yaşam boyu, her yaşta 

sağlıklı davranışları destekleyen çevreler, dirençli (resilience) birey ve toplumların 

oluşturulmasına yönelik hizmetlerdir. 

Sağlık profesyonelleri ve toplum açısından bakıldığında, hastalıkların birincil, ikincil, 

üçüncül düzeyde önlenmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesine göre daha öne 

çıkmaktadır.  

Sağlık, sağlıklı yaşam (good health, healthy people, healthy lifestyle, wellness, well-

being” Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 1948 yılında anayasasının ilk maddesi olmasının 

ötesinde temel bir gereksinim ve bir insan hakkı olarak da ele alınmaktadır. Sağlıklı yaşam 

“herkes için sağlık” stratejisi ile ele alınmış, 1978 Alma Ata Bildirgesi ile açıklanan “temel 

sağlık hizmeti” anlayışı ve 1986 Ottawa Bildirgesi ile açıklanan “sağlığın geliştirilmesi” 

yaklaşımının ulaşmayı amaçladığı nihai hedeftir. Sağlıkla geçirilen uzun yılların/yaşamın 

sağlanması tek başına sağlık hizmetlerinin görevi olamayacak kadar kapsamlıdır. Sağlık, 

genetik, çevresel, toplumsal sosyo-ekolojik, sosyo-ekonomik faktörlerin karmaşık bir 

bileşkesi, sağlık hizmeti de sektörler arası işbirliğini gerektiren ve bilimsel teknolojik gelişime 

paralel ve giderek daha da pahalı hale gelen bir ekip hizmetidir. Nüfus ve hastalık 

örüntülerinde son yüzyılda yaşanan değişimler, yaşlanma ve kronik (süreğen) hastalıklar 

bağlamında sağlık hizmetlerinin ve sağlık harcamalarının yükünü artırmakta, bilim ve 
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teknolojide yaşanan gelişmelerin ürettiği çözümler bu değişimlerle baş etmede 

zorlanmaktadır. 

Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde hastalık yükünü oluşturan ilk beş hastalık; kalp 

damar hastalıkları, kanserler, ruhsal hastalıklar, kronik hava yolu hastalıkları ve diyabettir. Bu 

hastalıkların oluşumunda sağlığı belirleyen sosyal etmenler (sosyoekonomik durum, istihdam, 

gelir, eğitim, erken çocukluk dönemi, yaşam biçimi, sosyal kültürel çevre vb.) kadar 

davranışsal risk etmenlerinin (sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, tütün, alkol madde 

kullanımı vb) ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizliklerin önemli etkisi vardır. 

Bireyin ve toplumun sağlığını belirleyen etmenler için yapılan bir model çalışmasında 

sosyoekonomik durum %40 ile ilk sırada yer alırken, alışkanlıklar (tütün, beslenme, fiziksel 

aktivite, alkol, madde kullanımı, güvensiz cinsel yaşam) %30 ile ikinci sırada, tıbbi bakım 

%20 ile üçüncü sırada yer almıştır. Yapılacak müdahalelerin bütüncül bakış açısı ile ele 

alınması etkiliğini artıracaktır. 

Kalp-damar hastalığı, kanser, kronik solunum yolu hastalığı veya diyabet nedeniyle 

erken ölümler (70 yaşından önce), 2015 yılında yaklaşık 13 milyona ulaşmış ve tüm erken 

ölümlerin yüzde 43'ünü oluşturmuştur. DSÖ’nün Avrupa Bölgesi için yaptığı tahminlere göre 

kalp damar hastalıklarının yükü 169 milyar €/yıl, kanserlerin 117 milyar €/yıl, ruhsal 

hastalıkların 117 milyar €/yıl, trafik kazalarının ise 153 milyar €/yıldır. Yine Avrupa Bölgesi 

için; sigara kullanımı ulusal toplam geliri %3.6 azaltırken, birçok ülkede sağlık 

harcamalarının %1-3’ü aşırı ve dengesiz beslenme-obezite nedeniyledir, yetersiz fiziksel 

aktivitenin (hareketsiz, sedanter yaşam) maliyeti kişi başına 300 €/yıl’ı geçmektedir. Sağlıklı 

yaşam endüstrisi artan talep üzerine küresel ve ulusal ölçekte giderek daha da önem 

kazanmaktadır. Ürün yelpazesi her geçen gün büyümekte, reklam endüstrisi ile topluma 

ulaşmakta ve dijital alışveriş ile bu ürünlere erişim daha da kolaylaşmaktadır. 

Türkiye Sağlık İstatistikleri 2016 verilerine göre ölüm nedenleri içinde ilk sırada 

%39,84 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırada %19,71 ile neoplaziler (kanserler) yer 

almıştır. Doğuşta beklenen yaşam süresinde elde edilen gelişmelere paralel olarak bu yılların 

ne kadarının sağlıkla geçtiği daha çok tartışılmaktadır. Türkiye 2002-2016 verilerine göre on 

dört yıllık dönemde HALE “Healthy Adjust Life Expectacy-Sağlığa Ayarlanmış Yaşam Yılı” 

64,3’den 67,6’ya yükselmiştir.  

Çocukluk Çağı Obezitesi Sürveyans Araştırması (COSI) 2016 çalışması verilerine göre 

şişmanlık (obezite) sıklığı %9,9, fazla kiloluk sıklığı %14,6’dır. Yetişkinlerde obezite 

prevalansı, Türkiye Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon Epidemiyolojisi (TURDEP 1 ve 2) 



xiii 
 

Çalışması’nda 1998 yılında %22,3, 2009 yılında %31,2, Türkiye Beslenme ve Sağlık 

Araştırması 2010 yılında %30,3 ve Türkiye Hane Halkı Araştırması (STEPS) 2017 yılında 

%32,0 bulunmuştur. Yıllar içinde obezite sıklığı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde 

artmıştır. 

Türkiye’de yetersiz fiziksel aktiviteye bağlı doğrudan sağlık harcamaları 2013’te 508,7 

milyon dolar, dolaylı harcamalar 169,7 milyon dolar olarak hesaplanmış; yetersiz fiziksel 

aktivitenin Türkiye’ye toplam ekonomik yükü 678,4 milyon dolar olmuştur. 

Ekonomik krizler sağlık hizmetleri talebini artırırken kaynakları azaltmaktadır. Bu 

bağlamda maliyet etkili önleyici yaklaşımların benimsenmesi daha çok sürdürülebilir düşük 

maliyetle olumlu sağlık sonuçlarını beraberinde getirirken sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığını 

destekleyecektir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) herhangi bir müdahale 

yapılmaması durumunda sağlık harcamalarının 2050 yılında ikiye katlanacağını tahmin 

etmektedir. Bu da pek çok ülke için kaldırılamaz bir yük olmanın yanı sıra sağlıkta 

eşitsizliklerin artması açısından ciddi bir risktir. 

Sağlık alanında küçük yatırımların bile, büyük kazanımlar sağlayacağı unutulmamalıdır. 

Sağlık alanında yapılan her bir dolarlık yatırımın dört dolar olarak sağlık sektörüne, diğer 

sektörlere ve genel olarak ekonomiye geri döndüğü gösterilmiştir. Süreğen hastalıkları 

önlemede en maliyet etkili bulunan önleyici hizmetlerin başında sağlıklı beslenme, fiziksel 

aktivite, tütün ve alkol düzenlemeleri gelmektedir. Müdahaleler sağlık davranışlarını 

etkilemekte, ruhsal destek ve güvenli yaşam direncini (resilience) artırmakta bu da sağlığın 

gelişmesini, sosyal fayda olarak kısa ve uzun dönemde yapılan yatırımların geri dönmesini 

sağlamaktadır. Müdahalelerin sosyal ve çevresel belirleyicilere odaklanması (örneğin 

yürümeyi ve hareketliliği teşvik etmek için uygun çevre, güvenli ulaşımın sağlanması, bireyin 

toplumun güçlü katılımının, işbirliğinin sağlanması, sağlık hizmetlerinin sağlıklı davranışları 

desteklemesi vb) 1-2 yıl gibi kısa bir sürede olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır. Aşılama ve 

hastalık taramaları yine en maliyet etkili önleyici uygulamalardır. 

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (2030 Agenda for Sustainable 

Development) yaklaşımı Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 193 ülkenin imzası ile kabul 

edilmiştir. Bu kapsamda; “insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta 

refahını sağlamak” doğrudan sağlık hedefinin yanı sıra sağlığı belirleyen ve etkileyen 

yoksulluk, açlık, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlıklı suya erişim, istihdam ve 

ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, 
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sürdürülebilir üretim, barış ve adalet başta olmak üzere olmak üzere toplam 17 hedef 

belirlenmiştir. 

DSÖ ise Avrupa Bölgesi için 2020 yılına kadar hedeflerini; 

1. Erken ölümlerin azaltılması.

2. Yaşam süresinin uzatılması.

3. Sağlıkta eşitsizliklerin azaltılması.

4. İyilik hali esenliğin geliştirilmesi.

5. Evrensel kapsayıcılığın ve ulaşılabilecek en yüksek sağlık seviyesine ulaşma

hakkının sağlanması. 

6. Üye devletlerde sağlıkla ilgili ulusal amaç ve hedeflerin belirlenmesi olarak

belirlemiştir. 

Bireyin sağlığını etkileyen çevresel etmenlerin olumlu hale getirilmesinde, küresel, 

ulusal işbirlikleri, görev ve sorumlulukların olduğu unutulmamalıdır.  

Bu bağlamda; Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu On Birinci 

Plan Çalışma Grupları içinde ilk kez yer almıştır. Grup çalışmalarında, sağlıklı yaşam 

konusunda savunuculuğun önemine vurgu yapılmış, ulusal plan, politika ve uygulamalarda 

sağlıklı yaşamın yer alması gerekliliği belirtilmiştir. 

Ulusal ölçekte, sağlık düzey göstergelerinde yaşanan olumlu gelişmeler, sağlık 

hizmetlerinin sunumunda erişim ve niteliğin öne çıkarılmasının bir sonucudur. Sağlıkla ilgili 

alanlarda Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda pek çok ulusal ve uluslararası işbirlikleri 

sağlanmıştır. Sağlık alanında uluslararası gelişmeler güncel olarak izlenmektedir. Uluslararası 

yükümlülükler doğrultusunda Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Programı başta olmak üzere 

pek çok ulusal program yürütülmektedir. Programlara birey ve toplumun katılımı, sektörler 

arası işbirliği alanlarında yaşanan sorunlar programların sürdürülebilirliği ve başarısında kilit 

öneme sahiptir. 

Sağlık Bakanlığı 2010 yılında tarafından başlatılan “Türkiye Sağlıklı Beslenme 

Hareketli Hayat Programı” 29 Eylül 2010 tarih 27714 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık 

Genelgesi olarak yayımlanmış ve sağlıklı topluma ulaşmak için, sağlık alanında sektörler 

arası işbirliğini güçlendiren politikaların geliştirilmesine olanak sağlanmıştır. Programın 

amacı, ülkemizde görülme sıklığı giderek artan, çocuklarımızı ve gençlerimizi etkileyen 

obezite ile etkin şekilde mücadele etmek, toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi 
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düzeyini artırarak bireylerin yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı 

kazanmalarını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların 

(kalp-damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, hipertansiyon, kas-iskelet sistemi 

hastalıkları vb.) görülme sıklığını azaltmaktır. 

Yeni bir yüzyıl ve dinamikleri ile karşı karşıya olmamız, genç bir nüfusa sahip 

olmamız, bilim ve teknolojiyi iyi yönetebilme ön koşulu ile sağlıklı yaşamda bir fırsat 

penceresi açacaktır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, sağlığı koruma, 

hastalıkları önleme ve sağlığı geliştirme stratejilerinin bütüncül olarak sunulması ile 

toplumsal sağlık ve sağlık hizmeti algısında önümüzdeki 15 yılda köklü ve olumlu gelişmeler 

yaşanacaktır. 

Cumhuriyetin 100. Yılı’nda güçlü bir Türkiye için köklü, etkili, güçlü sağlık hizmeti 

sunulabilmesi için tüm politikalarda sağlığa yer verilmelidir. 

“Hiç kimse geride bırakılmamalıdır.” 
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1. GİRİŞ

Geçmiş yüzyıl ile karşılaştırdığımızda, hemen her alanda ama özellikle de sağlık 

alanında farklı-yeni dinamikleri olan bir toplumda yaşıyoruz. Sağlık alanı, sağlık bakım 

sistemlerinin sınırlarının ötesinde gelişmekte, büyümeye devam etmektedir (Kickbusch I ve 

ark., 2006).  

Sağlık, DSÖ tarafından fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik hali olarak 

tanımlanmaktadır ve bireye ait özellikler ile çevreye ait özelliklerin hassas dengesinin bir 

sonucu olup pek çok etmen tarafından belirlenmektedir. Bu çok etmenli bileşkede bireye ait 

özelliklerin başında, bireyin genetik yapısı, yaşı, cinsiyeti vb. biyolojik özellikleri ve 

beslenme, fiziksel aktivite, alışkanlıklar, kişisel hijyen, stresle baş etme, uyku, güvenli cinsel 

yaşam vb. davranışsal özellikleri yer almaktadır. Çevreye ait özellikler ise bireyin içinde 

yaşadığı iklim koşulları, radyasyon, su, hava, toprak kirliliği, atıklar, hidrokarbonlar, 

kimyasallar, pestisitler, metaller vb. fizikojeokimyasal mikroorganizmaları içeren biyolojik ve 

psiko-sosyo-kültürel özelliklerdir (Güler, Ç. ve Vaizoğlu S., 2006). 

Sağlıklı olma, birey için temel bir gereksinim, bir hak olmanın yanı sıra yaşam 

kalitesinin, sosyal ekonomik ve kişisel gelişimin temelidir (WHO, 2014).  

İlk insandan bu yana bilim ve teknolojinin gelişimi, insanların yaşadığı sağlık 

sorunlarının değişmesine ve insanın hastalık nedenleri ile mücadelesinde başarılar 

kazanmasına yol açmıştır. Mikroskobun, aşı ve antibiyotiklerin keşfi, bulaşıcı hastalıklara 

karşı önemli başarıların elde edilmesini sağlamıştır. Gelinen noktada yaşam süresi uzamış 

(demografik dönüşüm) ve hastalık örüntüsü değişmiştir (epidemiyolojik dönüşüm) (Akdur R. 

ve ark., 2010).  

Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde hastalık yükünü oluşturan ilk beş hastalık; kalp 

damar hastalıkları, kanserler, ruhsal hastalıklar, kronik hava yolu hastalıkları ve diyabettir. Bu 

hastalıkların oluşumunda sağlığı belirleyen sosyal etmenler (sosyoekonomik durum, istihdam, 

gelir, eğitim, erken çocukluk dönemi, yaşam biçimi, sosyal kültürel çevre vb.) kadar 

davranışsal risk etmenlerinin (sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, tütün, alkol madde 

kullanımı başta olmak üzere, stresle baş edememe, uykusuzluk, güvensiz yaşam, bozuk hijyen 

vb) ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizliklerin önemli katkıları vardır. 

Kalp-damar hastalığı, kanser, kronik solunum yolu hastalığı veya diyabet nedeniyle 

erken (70 yaşından önce) ölümler, 2015 yılında yaklaşık 13 milyona ulaşmış ve tüm erken 

ölümlerin yüzde 43'ünü oluşturmuştur (UN, 2017).  
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DSÖ’nün Avrupa Bölgesi için yaptığı tahminlere göre kalp damar hastalıklarının yükü 

169 milyar €/yıl, kanserlerin 117 milyar €/yıl, ruhsal hastalıkların 117 milyar €/yıl, trafik 

kazalarının ise 153 milyar €/yıldır. Yine Avrupa Bölgesi için; sigara kullanımı ulusal toplam 

geliri %3.6 azaltırken, bir-çok ülkede sağlık harcamalarının %1-3’ü aşırı ve dengesiz 

beslenme-obezite nedeniyledir, yetersiz fiziksel aktivitenin (hareketsiz, sedanter yaşam) 

maliyeti kişi başına 300 €/yıl’ı geçmektedir. 

Türkiye Sağlık İstatistikleri 2016 verilerine göre ölüm nedenleri içinde ilk sırada 

%39,84 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırada %19,71 ile neoplaziler (kanserler) yer 

almıştır. 

Beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite prematüre (erken) ölümlere neden olan en önemli 

risk etmenleridir. Bu bağlamda bu iki temel risk etmeni öncelikle tanımlanmış, sağlık 

açısından önemi belirtilmiştir. Beslenme ve fiziksel aktivite konusunda çok sayıda yapılmış 

çalışma söz konusu iken diğer davranışsal risk etmenlerinin stresle baş etme, uyku, bağımlılık, 

ruh sağlığı, güvenli yaşam, hijyen konularında küresel veriler sınırlıdır. 

Beslenme; yaşamın sürdürülmesi, büyüme ve gelişme, sağlığının iyileştirilmesi, 

korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, üretkenliğin sağlanması için 

gerekli olan besin öğeleri ile biyo-aktif bileşenleri sağlayan besinleri tüketerek vücutta 

kullanılmasıdır. Beslenme aynı zamanda yemek yerken haz almayı, sosyalleşmeyi, gelenek ve 

göreneklere göre yapılan uygulamaları da içermektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye 

bağlı pek çok hastalık hem maddi hem manevi hem de sosyal hayatta çeşitli olumsuzluklara 

yol açabilmekte, yaşam süresini ve kalitesini etkilemektedir. Ulusal sağlık politikasının ana 

hedefi de sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmaktır. Ülkemizde yapılan 

beslenme ve sağlık araştırmalarının sonuçlarına göre birçok beslenme ve sağlık sorununun 

görüldüğü bilinmektedir. Akut ve/veya kronik beslenme yetersizliği (bodurluk, düşük 

kiloluluk, zayıflık),  vitamin ve mineral yetersizlikleri (iyot, demir, kalsiyum, çinko, folat, D 

vitamini, B12 vitamini vb. yetersizlik hastalıkları), şişmanlık ve beslenmeye bağlı bulaşıcı 

olmayan kronik hastalıklar (kalp damar hastalığı, tip II diyabet, bazı kanser türleri vb.) 

sıklıkla görülmektedir. Yaşam sürecinde yeterli ve dengeli beslenme büyüme ve gelişme, 

sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yaşam kalitesinin arttırılması için 

yadsınamaz temeldir (TÜBER 2015) 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (USA-CDC, 

Centers for Disease Control and Prevention) fiziksel aktiviteyi “bazal seviyenin üzerinde 

enerji harcamasına sebep olan, kas kontraksiyonları ile oluşan her türlü bedensel hareket”, 
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Egzersizi “planlı, tekrarlanan ve fiziksel uygunluğun bir veya daha fazla bileşeni 

üzerine olumlu katkısı olması hedeflenen fiziksel aktivitenin bir alt grubu”,  

Fiziksel Eğitimi “fiziksel uygunluğu, performansı ve sağlığı korumak ve geliştirmek 

için boş zamanlarda yapılan her türlü fiziksel aktivite”, 

Fiziksel Uygunluğu (Fitness) “kardiyorespiratuvar (kalp ve solunum sisteminin) 

dayanıklılık, iskelet kasları dayanıklılığı ve gücü, esneklik, denge, reaksiyon zamanı ve vücut 

kompozisyonu gibi bileşenleri olan sağlık göstergesi”,  

Sağlığı Geliştirici Fiziksel Aktiviteyi “bazal aktiviteye eklendiğinde sağlığı geliştirici 

etkisi olan her türlü aktivite; yürüyüş, dans, tırmanma tenis vb” ve 

Fiziksel İnaktiviteyi (Yetersiz Fiziksel Aktivite) “optimal sağlığın sağlanması ve erken 

ölümlerin önlenmesi için gereken fiziksel aktiviteden daha az olan aktivite düzeyi” olarak 

tanımlanmaktadır(CDC, 2011). 

Fiziksel inaktivite çoğu kronik hastalıkların ana sebebidir. Fiziksel aktivite eksikliği 

hücre organ ve sistem düzeyinde olumsuz etki etmekte ve erken ölümlere yol açmaktadır 

(Booth FW, Roberts CK, Laye MJ, 2012). 

Örneğin günlük adım sayısında kısa dönem bir azalma bile kalp damar sisteminin 

fonksiyonel kapasitesini azaltmakta, insülin direnci riskini artırmakta, kas dokusunu azaltıp 

yağ dokusunu artırabilmektedir (Olsen RH ve ark, 2008). 

Dünya Kanser Araştırma Fonu 2010 raporunda, kanserlerin %27-39’nun beslenme, 

fiziksel aktivite ve vücut kompozisyonunun geliştirilmesi ile önlenebileceği tahmin 

edilmektedir (World Cancer Research Fund/American Institute For Cancer Research, 2010). 

Fiziksel aktivite ve egzersiz yaklaşık 35 kronik hastalık ve durum (hızlanmış 

yaşlanma/erken ölüm, düşük kardiyovasküler kapasite, sarkopeni, metabolik sendrom, 

obesite, insülin direnci, tip 2 diyabet, koroner kalp hastalığı, depresyon, yüksek tansiyon, 

osteoartrit, kolon kanseri, ağrı vb) için korunma ve tedavi amaçlı olarak önerilmektedir 

(Booth FW, Roberts CK, Laye MJ, 2012). 

Amerikan Spor Hekimliği Koleji’nin (American College of Sports Medicine-ACSM) 

önerisi tüm yetişkinlerin her gün ortalama en az 30 dakika orta şiddette egzersiz yapmasıdır. 

Bu düzey bir aktivite günlük 840kj (200kkal) enerji tüketimini sağlar (ACSM, 2006). 

DSÖ tarafından da; 18-64 yaş grubu yetişkinler için haftanın 5 (beş) günü en az 30 

dakika orta şiddette veya en az 15 dakika şiddetli fiziksel  aktivite, 5-17 yaş grubu çocuklar 

için ise günde en az 60 dakika orta şiddette ve şiddetli fiziksel aktivite önerilmektedir. Bu yaş 
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grubunda kas ve kemiklerin güçlenmesi için şiddetli fiziksel aktivitenin haftada en az 3 kez 

yapılması gerektiği belirtilmektedir (WHO, 2010). Ancak, küresel düzeyde, yetişkinlerin üçte 

biri önerilen fiziksel aktivite seviyelerine ulaşamamaktadır. Avrupa'da tahminler yetişkinlerin 

üçte birinden fazlasının yeteri kadar aktif olmadığını göstermektedir; Avrupa Bölgesi’nde her 

yıl kaybedilen 23.1 milyon ölüm (toplamın yaklaşık% 10'u) ve 8.3 milyon özürlü ayarlı 

yaşam yılı fiziksel hareketsizlikten kaynaklanmaktadır. Koroner kalp hastalığının yükünün 

%5'i, tip 2 diyabetin %7'si, meme kanserinin %9'u ve kolon kanserinin %10'unun fiziksel 

hareketsizliğe atfedilebileceği tahmin edilmektedir (WHO, 2018). 

Türkiye’de kronik hastalıklar nedeni ile meydana gelen ölümlerin %15’i yetersiz 

fiziksel aktiviteden kaynaklanan erken ölümlerdir. Koroner arter hastalıklarının %9.3’ü, tip 2 

Diyabet sonucu meydana gelen ölümlerin %11.5’i, meme ve kolon kanseri nedeni ile 

meydana gelen ölümlerin ise %16.3 ve 16.6’sı yetersiz fiziksel aktiviteden 

kaynaklanmaktadır. Bu rakamlara fiziksel hareketsizliğin yol açtığı hastalık rakamları 

eklendiğinde durumun çok daha ciddi olduğu görülecektir (Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo 

F, Puska P ve ark. 2012). 

Türkiye’de yetersiz fiziksel aktiviteye bağlı doğrudan sağlık harcamaları 2013’te 508,7 

milyon dolar, dolaylı harcamalar 169,7 milyon dolar olarak hesaplanmış; yetersiz fiziksel 

aktivitenin Türkiye’ye toplam ekonomik yükü 678,4 milyon dolar olmuştur. Bu harcamaların 

%77’si (393,7 milyon dolar) kamu bütçesinden, %7,6’sı (38,6 milyon dolar) özel sektör 

tarafından ve %15’i (76,3 milyon dolar) kişiler tarafından karşılanmıştır. Doğrudan sağlık 

harcamaları koroner kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, meme kanseri, kolon kanseri ve inme 

hastalıklarında yetersiz fiziksel aktiviteye atfedilen risk ve bu hastalıkların maliyeti üzerinden 

hesaplanmıştır. Dolaylı sağlık harcamalarında ise sadece erken ölümlere bağlı verimlilik 

kaybı göz önüne alınmıştır (Ding D, Lawson KD, Kolbe-Alexander TL, ve ark. 2016). 

Aktif Yaşam Derneği tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen “İlköğretim Öğrencileri 

Fiziksel Aktivite Araştırması”, Türkiye’deki 7-12 yaş arası ilköğretim öğrencilerinin bir 

günde attıkları ortalama adımın erkek çocukları için 10924, kız çocukları için ise 9723 adım 

olduğunu göstermiştir. Bu rakamlar erkek çocukları için önerilen 15000 ve kız çocukları için 

önerilen 12000 günlük adım sayısının önemli ölçüde altındadır (Aktif Yaşam Derneği, 2011). 

Beslenme ve fiziksel aktivite gibi yaşam biçimi değişiklikleri, farkındalığın sağlanması, 

davranışın değiştirilmesi ve sağlıklı davranışları destekleyen çevreler oluşturulması gibi 

sağlığı geliştirme etkinlikleri aracılığıyla sağlanabilir. Bütün politikalarda sağlığın 

öncelenmesi, destekleyici çevreler, toplum katılımı, kişisel becerilerin geliştirilmesi ve sağlık 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22818936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shiroma%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22818936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lobelo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22818936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lobelo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22818936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Puska%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22818936
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hizmetlerinin yeniden ve sektörler arası işbirliği ile yeniden düzenlenmesi temeldir (Özvarış 

ŞB, 2014). 

Günümüz bireyi her gün sağlık ile ilgili bir konuda bir soru/sorunla ve/ya da karar 

vermesi gereken bir durumla karşılaşmaktadır. Bu bağlamda sağlık okuryazarlığı, kişisel 

yaşam biçimini ve yaşam koşullarını değiştirerek kişisel sağlığı ve toplum sağlığını 

iyileştirmek amacıyla harekete geçmek için bir bilgi, kişisel beceri ve güven düzeyine 

ulaşılmasıdır. Sağlık okuryazarlığı, toplum katılımının sağlanmasında, davranışsal risk 

etmenlerinin ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizliklerin azaltılmasında en önemli 

anahtarlardan birisidir (Kickbusch I. ve ark. 2006). 

Ekonomik krizler sağlık hizmetleri talebini artırırken kaynakları azaltmaktadır. Bu 

bağlamda maliyet etkili önleyici yaklaşımların benimsenmesi daha çok sürdürülebilir düşük 

maliyetle olumlu sağlık sonuçlarını beraberinde getirirken sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığını 

destekleyecektir. OECD herhangi bir müdahale yapılmaması durumunda sağlık 

harcamalarının 2050 yılında ikiye katlanacağını tahmin etmektedir. Bu da pek çok ülke için 

kaldırılamaz bir yük olmanın yanı sıra sağlıkta eşitsizliklerin artması bağlamında ciddi bir 

risktir. Sağlığı belirleyen sosyal ve çevresel müdahaleleri içeren önleyici yaklaşımın hem kısa 

hem de uzun dönemde maliyet etkili olduğuna ilişkin güçlü kanıtlar elde edilmiştir. 

Süreğen/kronik hastalıkları önlemede en maliyet etkili bulunan önleyici hizmetlerin başında 

sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, tütün ve alkol düzenlemeleri gelmektedir. Müdahaleler 

sağlık davranışlarını etkilemekte, ruhsal destek ve güvenli yaşam direnci (resilience) 

artırmakta bu da sağlığın gelişmesi, sosyal yarar olarak kısa ve uzun dönemde yapılan 

yatırımların geri dönmesini sağlamaktadır. Müdahalelerin sosyal ve çevresel belirleyicilere 

odaklanması (örneğin yürümeyi ve hareketliliği teşvik etmek için uygun çevre, güvenli 

ulaşımın sağlanması, bireyin toplumun güçlü katılımının, işbirliğinin sağlanması, sağlık 

hizmetlerinin sağlıklı davranışları desteklemesi vb) 1-2 yıl gibi kısa bir sürede olumlu 

sonuçlar ortaya koyacaktır. Aşılama ve hastalık taramaları yine en maliyet etkili önleyici 

uygulamalardır. Ekonomi ve diğer sektörler açısından sağlık alanında yatırımlar küçük olsa 

bile, sürdürülebilir büyük kazanımlar sağlamaktadır. Sağlık alanında yapılan her bir dolarlık 

yatırımın dört dolar olarak sağlık sektörüne, diğer sektörlere ve genel olarak ekonomiye geri 

döndüğü gösterilmiştir. Önleyici geliştirici yaklaşımın kalp damar hastalıklarına bağlı 

ölümleri yüksek gelir grubu ülkelerde %50-75, dünya genelinde ise %78 azalttığını gösteren 

kanıtlar mevcuttur. DSÖ’nün düşük ve orta gelir grubunda yer alan ülkelerde süreğen 

hastalıkların ekonomiye etkisini azaltmaya yönelik hazırladığı raporunda, tırmanan sağlık 

harcamalarını azaltmak için %1-4 daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirtmektedir. 
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Avrupa Bölgesi’nde ulusal sağlık bütçesinin sadece %3’ü (aralık 0.6-8.2) halk sağlığı ve 

önleyici hizmetler için harcanmaktadır, belirtildiği şekilde halk sağlığına ayrılan payın 

artırılması sağlığın maliyet etkili bir şekilde korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacaktır 

(WHO, 2014). 

25-27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi’nde dünya liderlerinin üzerinde uzlaştıkları Sürdürülebilir Kalkınma için 

2030 Gündemi yaklaşımı Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 193 ülkenin imzası ile kabul 

edilmiştir. Temel amaç, 2015-2030 dönemi boyunca “kimseyi geride bırakmama” sloganı ile 

kalkınma sürecinde hiçbir ülkenin geride kalmamasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda; 

“insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak” doğrudan 

sağlık hedefinin yanı sıra sağlığı belirleyen ve etkileyen yoksulluk, açlık, eğitim, toplumsal 

cinsiyet eşitliği, sağlıklı suya erişim, istihdam ve ekonomik büyüme, eşitsizliklerin 

azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sürdürülebilir üretim, barış ve adalet başta 

olmak üzere olmak üzere toplam 17 hedef belirlenmiştir (UN, 2015) 

Sağlık Bakanlığı 2010 yılında tarafından başlatılan “Türkiye Sağlıklı Beslenme 

Hareketli Hayat Programı” 29 Eylül 2010 tarih 27714 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık 

Genelgesi olarak yayımlanmış ve sağlıklı topluma ulaşmak için, sağlık alanında sektörler 

arası işbirliğini güçlendiren politikaların geliştirilmesine olanak sağlanmıştır (Resmi Gazete, 

2010, Sağlık Bakanlığı, 2013). 

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında ayrıca “Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik” Öncelikli 

Dönüşüm Programı ve buna bağlı olarak bir eylem planı hazırlanmıştır. Koordinatörlüğünü 

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı, ilgili paydaşların katılımı ile altı bileşende on beş gösterge ile 

izlenecek olan eylemler planlanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2013). 

Bu raporda “Sağlıklı Yaşam” konusu uluslar arası ve ulusal alan yazın, politika ve 

uygulamalar doğrultusunda ele alınmış, elde edilen bilgiler ışığında On Birinci Kalkınma 

Planı’na yönelik amaç, hedef ve politikalar belirlenmiştir. 
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.1. Dünyada Genel Durum 

2.1.1. Dünyadaki Gelişme Eğilimleri 

 DSÖ kuruluşunun 30 yılında 1978’de Kazakistan’ın Başkenti Alma Ata’da yayınladığı 

bildirgede tüm insanların, sosyal ve ekonomik açıdan verimli bir yaşam sürmelerine olanak 

tanıyacak bir sağlık düzeyine erişmeleri için “Herkes için 2000 yılında Sağlık” hedeflerine 

ulaşmanın anahtarını Temel Sağlık Hizmeti Anlayışı olarak ilan etmiştir. Bu bağlamda sağlık 

hizmetlerinde eşitlik, hakkaniyet temelinde uluslararası dayanışma, sektörler arası işbirliğinin 

gerekliliğinin yanı sıra bireyin kendi sağlığı ile ilgili öz sorumluluğunun önemini 

vurgulanmıştır. Bildirgede sağlık hizmetleri öncelik geliştirme (promotion), korunma 

(prevention), tedavi etme ve rehabilitasyon (esenlendirme) olarak bütüncül bir yaklaşımla 

topluma dayalı, kademeli, ekip hizmeti, birey toplum katılımı, risk gruplarına ve sık görülen 

sağlık sorunlarına öncelik gibi başlıklarla ele alınmıştır (WHO, 1978).  

ABD’nde 1979 yılında The Surgeon General’s tarafından yayınlanan Healthy People: 

Health Promotion and Disease Prevention (Sağlıklı Bireyler: Sağlığı Geliştirme ve 

Hastalıklardan Korunma) Raporu’nda yirminci yüzyılın başında bulaşıcı hastalıklarda elde 

edilen büyük başarıların ardından kalp hastalıkları, inme ve kanser gibi bulaşıcı olmayan 

dejeneratif kronik (süreğen) hastalıklar ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin en önemli sağlık 

sorunları olduğu belirtilmiştir. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı gençler, sağlıklı yetişkinler, sağlıklı 

yaşlılar başlıklarında yaşam döngüsü içinde sağlıklı olmaya vurgu yapılırken sağlık hizmetleri 

Geliştirme, Korunma ve Koruma (Promotion, Prevention, Protection) olarak üç başlıkta ele 

alınmıştır (The Surgeon General’s, 1979).  

Sağlığının korunması süreçlerinde uluslar arası düzenleme ve işbirlikleri, sağlık etki 

değerlendirmeleri, bulaşıcı hastalık kontrolü, afet hazırlıklı olma, iş ve çevre sağlığı, iklim 

değişikliği ve sürdürülebilirlik kavramları öne çıkmaktadır. Hastalıkların önlenmesi üç temel 

süreçte ele alınmaktadır. Aşılama gibi hastalık etkenlerine karşı bireyin güçlendirilmesine 

yönelik birincil (primary prevention), erken tanı uygun tedaviye yönelik ikincil (secondary 

prevention)ve topluma, kanıta dayalı, birey merkezli, bütüncül sağlık hizmetlerinin 

planlanması ve yönetiminin yanı sıra yitirilen yetilerin rehabilitasyonuna (esenlendirme) 

yönelik üçüncül (tertiary prevention) önleyici yaklaşımlar olarak da tanımlanmaktadır. 

Sağlığın geliştirilmesi ise sağlığı etkileyen çevresel, sosyal, ekonomik belirleyicilerin ışığında 

eşitsizlikleri gidermeye, sağlık okuryazarlığı ekseninde yaşam boyu, her yaşta sağlıklı 
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davranışları destekleyen çevreler, dirençli (resilience) birey ve toplumların oluşturulmasına 

yönelik hizmetlerdir (Lomazzi M, 2016). 

Kronik hastalıkların kontrolü, bulaşıcı hastalıklar ile karşılaştırıldığında daha uzun 

zamana yayılmış, zorlu bir mücadeledir. Çünkü bulaşıcı hastalıkların doğal seyrinde 

genellikle tek bir mikrobiyolojik etkene maruz kalımı sonrası kısa süreli bir kuluçka dönemi 

tanımlanırken, kronik hastalıklarda çok etmenli bir bileşkenin, uzun süreli maruz kalım 

sonucunda hastalığın ortaya çıkması söz konusudur.  

Hastalıkların gelişiminde ya da bireyin sağlıklı olma durumunda etkili pek çok etmen 

vardır. Sağlık hizmetlerinde de bu nedenle hem çevresel hem bireysel özellikle de beslenme, 

fiziksel aktivite, tütün, alkol kullanımı gibi davranışsal risk etmenlerine yönelik bir yaklaşım 

benimsenmiştir. Sağlığın geliştirilmesi bu bağlamda sağlığı, soyut bir durumdan çok 

fonksiyonel terimlerle anlatılabilen bir sonuca ulaşma aracı olarak, insanların bireysel, sosyal 

ve ekonomik olarak verimli bir yaşam sürmesine izin veren bir kaynak olarak ele almaktadır 

(WHO, 1998). DSÖ tarafından Ottowa’da 1986 yılında I. Sağlığı Geliştirme Konferansı’nda 

sağlığı geliştirme strateji ve eylemlerini tanımlamıştır. Bu bağlamda, sağlığın geliştirilmesi; 

kişilerin en uygun/optimal sağlık durumunun sağlanması yönünde hareket edebilmeleri için, 

yaşam biçimlerini değiştirmelerine yardım eden bir sanat ve bilim dalıdır. En uygun sağlık 

düzeyi ise fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve entelektüel açıdan tam iyilik halidir ve yaşam 

biçimi değişiklikleri, farkındalığın sağlanması, davranışın değiştirilmesi ve sağlıklı 

davranışları destekleyen çevreler oluşturulması gibi etkinlikler aracılığıyla sağlanabilir 

(Özvarış ŞB, 2014). Sağlığın geliştirilmesi kapsamlı bir sosyal ve politik süreci temsil eder, 

yalnızca bireylerin beceri ve kapasitesini artırmaya yönelik eylemleri değil, aynı zamanda 

sosyal, çevresel ve ekonomik koşulları da değiştirmeye ve böylece bunların toplum ve 

bireysel sağlık üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik eylemleri de benimsemektedir. 

Sağlığın geliştirilmesi, insanların sağlığın belirleyicileri üzerindeki kontrollerini artırmalarını 

böylece kendi sağlıklarını iyileştirmelerini sağlama sürecidir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi 

çabasının sürdürülmesi için katılım esastır. Sağlığın geliştirilmesinde beş temel eylem 

belirlenmiştir. Bu eylemler; 

1. Sağlıklı kamu politikaları oluşturmak.  

2. Destekleyici çevreler yaratmak. 

3. Toplum eylemini güçlendirmek. 

4. Kişisel beceriler geliştirmek. 

5. Sağlık hizmetlerini yeniden düzenlemektir. 
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Özetle; sağlığın geliştirilmesi; mevcut şartlara bağlıdır ve DSÖ'nün sağlık tanımının üç 

boyutunu bütünlemektedir. Hükümetlerin sağlık alanındaki sorumluluklarını destekler. Sağlığı 

toplum adına savunur ve sağlığa katılım sağlığın geliştirilmesinin esas unsurudur. Sağlığı 

etkileyen faktörler çok ve çeşitli oldukları için, sağlığı geliştirmeye yönelik stratejiler ve 

eylemler de çok ve çeşitlidir. O nedenle, sağlığın geliştirilmesi konusu, yalnızca sağlık 

sektörünü değil, birçok sektörü ilgilendirir (Özbaş S, Özkan S, 2010). 

Sağlığın geliştirilmesi kavram ve stratejilerinin uygulamaya dönüştürülmesi için Ottawa 

Konferansı’ndan sonra çeşitli DSÖ program ve projeleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bunlar 

arasında sağlıklı şehirler, köyler, belediyeler ve sağlıklı adalar projeleri, sağlığı geliştiren 

okullar ve hastaneler ağı ve sağlıklı pazar yerleri ve sağlığı geliştiren iş yerleri projeleri 

bulunmaktadır. Ayrıca, DSÖ’ nün alkol ve tütün, aktif yaşam ve sağlıklı yaşlanma hakkında 

eylem planları yer almaktadır (WHO, 1998). 

DSÖ’de 2005 yılında kurulan Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu’nun “Açığı Bir 

Kuşakta Kapatmak” Raporu’nda üç temel ilke ön plana çıkmaktadır:  

A. İnsanların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, çalıştığı ve yaşlandığı ortamlarda gündelik 

yaşam koşullarının iyileştirilmesi.  

B. Gücün, paranın ve kaynakların eşitsiz dağılımının üstesinden gelinmesi ve küresel, 

ulusal ve yerel ölçekte bu koşulların gündelik yaşam açısından yapısal yönlendiricileri ile baş 

edilmesi.  

C. Sorunun ölçülmesi, eylemlerin değerlendirilmesi, bilgi temelinin genişletilmesi, 

sağlığın sosyal belirleyicileri (sosyo-ekonomik durum, eğitim, erken çocukluk dönemi, yaşam 

biçimi, çocuk yetiştirme normları, işsizlik, sosyal destek, kültürel yapı, sosyal dışlanma vb) 

konusunda eğitilmiş bir iş gücü oluşturulması ve sağlığın sosyal belirleyicilerine ilişkin 

toplumsal(kamusal) duyarlılık oluşturulması (Piyal B, 2014). 

Aynı zamanda DSÖ Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu Başkanı olan Marmot 

tarafından İngiltere’de kurulan Sağlıkta Hakkaniyet Enstitüsü’nün sağlığın geliştirilmesinde 

eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik önerdikleri altı sağlık politikası; 

1. Çocuğun gelişiminde yaşama en iyi koşullarda başlaması olanağını vermek. 

2. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yeteneklerini en üst düzeye çıkarmalarını 

ve yaşamlarını kontrol etmelerini sağlamak. 

3. Adil bir istihdam ve herkes için iyi bir iş olanağı sağlamak. 

4. Herkes için sağlıklı yaşam standardı sağlamak. 
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5. Sağlıklı ve sürdürülebilir çevreler ve topluluklar yaratın, geliştirmek.

6. Hastalıklarda önlemenin rolünü ve etkisini güçlendirmek.

7. Çocuğun gelişiminde yaşama en iyi koşullarda başlaması olanağını vermek

şeklindedir (Marmot Review, 2010). 

Wisconsin Üniversitesi Nüfus Sağlık Enstitüsü’nün 2014 yılında yayımlanan bir 

raporunda bireyin ve toplumun sağlığını belirleyen etmenler ile ilgili Şekil 1’de verilen bir 

model sunulmaktadır. Bu modelde sosyoekonomik durum %40 ile ilk sırada yer alırken, 

alışkanlıklar (tütün, beslenme, fiziksel aktivite, alkol, madde kullanımı, güvensiz cinsel 

yaşam) %30 ile ikinci sırada, tıbbi bakım %20 ile üçüncü sırada yer almıştır. (Kiding D, 

Isham G., 2014).  

Şekil 1. Birey/Toplum Sağlığını Etkileyen Faktörler 

Kaynak: Kiding D, Isham G., 2014 

Dokuzuncu Küresel Sağlığı Geliştirme Konferansı 2016 yılında Şangay’da 

gerçekleştirilmiştir. Şangay Bildirgesi’nin başlığı “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 

Gündeminde Sağlığın Geliştirilmesi” olmuştur. “Biz kimseyi geride bırakmayacağız” söylemi 

ile sağlık hakkının tüm ülkeler için politik önceliğinin olmasına vurgu yapılmıştır. (WHO, 

2016a) 

25-27 Eylül 2015 tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi’nde 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) 193 ülkenin imzası 

ile kabul edilmiştir. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin 11 Mayıs 2017’de yayımladığı 

ilerleme raporunda 3. Hedef olan “İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her 

yaşta refahını sağlamak” noktasında 2000 yılından bu yana elde edilen başarıların oldukça 

Alışkanlıklar (%30)

Tütün (%10)

Beslenme ve 
Fizik Aktivite 

(%10)

Alkol ve Madde 
Kullanımı (%5)

Güvensiz Cinsel 
Sağlık (%5)

Tıbbi Bakım (%20)

Hizmete Erişim 
(%10)

Hizmet Kalitesi 
(%10)

Sosyo-Ekonomik 
Durum (%40)

Eğitim (%10)

İstihdam 
(%10)

Gelir (%10)

Aile ve Sosyal 
Destek (%5)

Güvenli 
Toplum (%5)

Fiziksel  Çevre 
(%10)

Çevre 
Koşulları (%5)

Konut ve 
Seyahat (%5)
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etkileyici olduğu ancak hastalık yükünün yüksek olduğu bölgelerde 2030 yılına kadar 

ilerlemenin hızlandırılması gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda kronik hastalıklar ve ruh 

sağlığı başlığında yapılan değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir; 

• Kardiyovasküler hastalık, kanser, kronik solunum yolu hastalığı veya diyabet 

nedeniyle erken ölümler (70 yaşından önce), 2015 yılında yaklaşık 13 milyona ulaşmış 

ve tüm erken ölümlerin yüzde 43'ünü oluşturmuştur. 2000'den 2015'e kadar bu dört 

nedenden biriyle 30 ila 70 yaş arasında ölüm riski %23'ten %19'a düşmüş ve 2030 

hedefi olan üçte bir azaltılması hedefine şimdiden ulaşılmıştır. 

• Depresyon gibi ruhsal sorunlar intihara neden olabilmektedir, 2015 yılında yaklaşık 

800.000 intihar girişimi meydana gelmiştir. Erkekler kadınlara göre iki kat daha fazla 

intihar girişiminde bulunmaktadır. 

• Tütün ve alkol kullanımı, bulaşıcı olmayan hastalıkların yüküne katkıda 

bulunmaktadır. DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, küresel nüfusun %90'ının 

yaşadığı 180 taraf ülke tarafından onaylanmıştır. Yine de, 2015 yılında çoğunluğu 

erkekler olmak üzere 1.1 milyardan fazla insan tütün tüketmiştir. 15 yaş ve üzerinde 

sigara içme prevalansı 2007'de %23 iken 2013'te %21'e düşmüştür. Alkol tüketimi ise 

2016 yılında 15 yaş ve üzerinde 6.4 litre/yıl’dır. 

• İç hacim ve çevresel hava kirliliği, en büyük çevresel sağlık riskidir. 2012'de küresel 

olarak, kirli yakıtlar ya da verimsiz teknolojiler ile pişirme ile elde edilen ev kirliliği 

tahminen 4.3 milyon ölümle sonuçlanırken trafikten, endüstriyel kaynaklardan, atık 

yakma ya da konut yakıtı yanmasından gelen çevre kirliliği tahminen 3 milyon ölüme 

neden olmuştur.  

• 15-29 yaş arasındaki erkeklerde önde gelen ölüm nedenlerinden birisi de trafik 

kazalarıdır. 2013'te, trafik kazaları sonucunda 1.25 milyon kişi hayatını kaybetmiştir, 

trafik kazalarına bağlı ölümler 2000 yılından bu yana küresel düzeyde yaklaşık %13 

oranında artmıştır (UN, 2017). 

DSÖ tarafından 2015 yılında yayımlanan Kadın Çocuk ve Gençlerin Sağlığında Küresel 

Stratejiler 2016-2030 Hedeflerinde; 

1. Önlenebilir ölümleri önlemek,  

2. Sağlık ve iyilik halini geliştirmek,  

3.Olumlu çevreyi genişletmek ile ilgili stratejiler ele alınmaktadır (WHO, 2016b).   
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Dokuzuncu Küresel Sağlığı Geliştirme Konferansı Şangay Bildirgesi’nde sağlığın 

geliştirilmesinde sağlık okuryazarlığının güçlendirilmesinin hakkaniyeti sağlamada yol 

gösterici olduğu vurgulanmıştır. Sağlık okuryazarlığı bireyleri güçlendirir ve sağlığın 

geliştirilmesi eylemlerine katılımlarını sağlar. Sağlık okuryazarlığı, kaliteli eğitim ve yaşam 

boyu öğrenmeye kapsamlı ve adil erişim üzerine kurulmuştur. Okul müfredatı olmasının 

ötesinde, yaşam boyu geliştirilen becerilerin ve yeterliliklerin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 

Bu bağlamda;  

• Sağlık okuryazarlığını sağlığın kritik bir belirleyicisi olarak tanımak ve gelişimine

yatırım yapmak önemlidir; 

• Tüm toplumda ve eğitim ortamlarında sağlık okuryazarlığını güçlendirmek için

sektörler arası ulusal ve yerel stratejileri geliştirmek, uygulamak ve izlemek 

gerekmektedir; 

• Bireylerin dijital teknoloji potansiyelinden yararlanarak kendi sağlığı ve belirleyicileri

üzerindeki kontrolünü arttırabilir; 

• Tüketicilerin sağlıklı seçimlerini destekleyen ortamların, (fiyatlandırma politikaları,

şeffaf bilgilendirme ve etiketleme yoluyla) sağlandığından emin olunmalıdır (WHO, 

2016a). 

Günümüz bireyi her gün sağlık ile ilgili bir konuda bir soru/sorunla ve/ya da karar 

vermesi gereken bir durumla karşılaşmaktadır (Kickbusch I. ve ark. 2006). 

Sağlık profesyonellerinin sağlık ile ilgili konularda ilk ve güvenilir bilgi kaynağı olması 

kaçınılmaz bir durumdur. Ancak başvuran-hekim iletişiminde bilgi asimetrisi, iletişim 

becerilerinde yaşanan güçlükler nedeniyle, bireyler sağlık profesyonellerinden bilgi alma 

konusunda sorunlar yaşamaktadır (Akdur R. ve ark, 2010, Sezgin D., 2011). 

Sağlıkla ilgili konular gündelik yaşamda yazılı ve görsel medyada (dergi, gazete, radyo 

ve televizyon) her gün tartışılmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet ve bilişim 

teknolojisi ürünleri sağlık alanında önemli bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) 2016 verilerine göre internetin kullanım amaçları içinde video izleme ilk 

sırada, çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme ikinci sırada yer almaktadır. 

Bunu sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.) ve web siteleri 

aracılığıyla (blog siteleri, facebook, twitter) toplumsal veya siyasal konular ile ilgili görüşleri 

okuma ya da paylaşma izlemektedir (TÜİK, 2016). Sağlık konularında mevcut tüm bu 

tartışmalar, güvenilir olmayan bilgi kaynakları birey ve topluma zaman zaman yanlış, birbiri 

ile çelişen, korkutucu ya da basite alan mesajlar vermekte ve sağlıkla ilgili konularda 
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karmaşayı daha da artırmaktadır. Sağlık ile ilgili konularda yeterli bilgisi olmayan bireylerde 

bu karmaşa sağlıkla ilgili ciddi, hatta ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Günümüzde, 

okuryazarlık ve sağlık okuryazarlığı, sağlık ve iyilik halinin korunması, sürdürülmesi ve 

geliştirilmesi açısından önemi daha fazla kavranmış yetkinliklerdir. Toplum ve bireylerin 

giderek daha karmaşık hale gelen sağlık ile ilgili konularda doğru ve yanlış bilgilerin 

bombardımanına uğraması, sağlık hizmetlerinin de daha karmaşıklaşması, sağlık 

okuryazarlığının önemini artırmaktadır. Sağlık okuryazarlık düzeyinin düşük olması bireyin 

sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir (WHO, 2013). 

Sağlık okuryazarlığı, kişisel yaşam biçimini ve yaşam koşullarını değiştirerek kişisel 

sağlığı ve toplum sağlığını iyileştirmek amacıyla harekete geçmek için bir bilgi, kişisel beceri 

ve güven düzeyine ulaşılması anlamına gelir. Bundan dolayı sağlık okuryazarlığı, broşürleri 

okuyabilme ve söylenenleri yapabilmekten daha fazlasıdır. İnsanların sağlık bilgisine 

erişimini ve bunu etkili bir şekilde kullanma kapasitesini iyileştiren sağlık okuryazarlığı 

yetkilendirme için çok önemlidir. Sağlık okuryazarlığının kendisi okuryazarlığın daha genel 

düzeylerine bağımlıdır. Okuryazarlık durumunun zayıf olması insanların kişisel, sosyal ve 

kültürel gelişimini sınırlandırarak ve sağlık okuryazarlığına engel olarak kişilerin sağlığını 

doğrudan etkileyebilir. 

Sağlık okuryazarlığı, kişilerin doğru sağlık kararları vermek için gerekli sağlık bilgi ve 

hizmetlerini anlama, edinme ve işleme kapasitesinin derecesi olarak tanımlanabilir. Bir başka 

deyişle “özgüven gibi kişisel gelişim alanlarının ve sosyal becerilerin artması yönünde 

destekleyici bir araçtır”. 

Okuryazarlığın, yaş, gelir, öğrenim düzeyi, istihdam ve ırk veya etnik grup ile beraber 

sağlığın önde gelen belirleyicilerinden biri olduğu gösterilmiştir(Kanj M ve Mitic W., 2009). 

Sağlık okuryazarlığı düzeyinin düşüklüğünün Kanada’da yılda 8 milyar dolar daha fazla 

sağlık harcamasına yol açtığı, bu miktarın Kanada’daki toplam sağlık harcamasının %4’üne 

karşılık olduğu hesaplanmaktadır (Bilir N, 2014). 

Sağlık okuryazarlığı, karmaşık okumaları, dinleyip anlamayı, çözümleyici ve karar 

verici beceriyi ve bu beceriyi sağlıkla ilgili durumlarda kullanabilmeyi de içermektedir. 

Sağlık okuryazarlığı; sağlıklı yaşam yılı ve kapasitesini artıran, sağlık eşitsizliklerini gideren, 

sağlık profesyonelleri için iletişim ve klinik becerilerin kazanılması, sağlık hizmeti alanlar 

için karar mekanizmasına dahil olmayı sağlayan bir öğedir (Healthy People, 2010). 

Yapılan çalışmalar; sağlık okuryazarlığı yüksek bireylerin sağlıklarının daha iyi 

olduğunu ifade ettiklerini, sağlık bakım maliyetini azalttığını, sağlık bilgisinin arttığını, 
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hastanede yatış süresini ve sağlık hizmeti kullanım sıklığını azalttığını, tutumların olumlu 

yönde geliştiğini, öz etkililiklerinin, motivasyonlarının ve sorun çözme becerilerinin artması 

sonucu daha yüksek oranda sağlıklı yaşam davranışı geliştirdiklerini göstermiştir. Sağlık 

okuryazarlığının etkisini değerlendiren çalışmalar incelendiğinde, sigara paketleri üzerindeki 

uyarıcı sağlık mesajlarının Tayland’da sigara içme davranışını azalttığı, Hindistan’da sosyal 

pazarlama tekniği kullanılarak geliştirilen dumansız hava sahası medya kampanyalarının 

sigara içme sıklığını azalttığı, vücut kitle indeksi hesaplamayı öğreten medya 

kampanyalarının kolestrolü ve sistolik kan basıncını düşürme yoluyla kardiyovasküler 

hastalıkları azalttığı, yine Japonya ve Çin’de 1980’lerde tuz kullanımını azaltmada anahtar 

strateji olduğu, medya kampanyaları ve sınıf temelli eğitimin ishalli hastalıkları azaltmada 

etkili olduğu, Japonya’da sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını yükselttiği, anne ve çocuk 

ölümlerinin azaltıldığı, beslenmenin iyileştirildiği, HIV geçişinin azaltıldığı saptanmıştır. 

Ayrıca sağlık okur-yazarlığının formal eğitime başlama oranlarını da yükseltmesi nedeniyle 

toplum kalkınmasında da önemli bir araç olduğu belirtilmektedir (Şimşek Z., 2013). 

Son dönemde alan yazına Diamond (2007) ve Whitehead (2010) tarafından kazandırılan 

bir diğer kavramlar da beslenme okuryazarlığı (nutritional literacy) ve fiziksel okuryazarlıktır 

(Physical literacy) (Diamond, JJ. 2007; Whitehead, M. 2013). Diamond sadece etiket okuma 

becerisini değil tüm beslenme ile ilgili tüm kaynaklardan yazılı, görsel, sayısal, şekilsel tüm 

bilgilerin psikometrik olarak değerlendirildiği yetişkinler için İngilizce bir beslenme 

okuryazarlığı ölçeği geliştirmiştir (Diamond, JJ. 2007). Whitehead, fiziksel okuryazarlığı 

motivasyon, güven, fiziksel yeterlik, bilgi ve yaşam boyu fiziksel aktiviteyi devam ettirmenin 

önemini anlayabilme olarak tanımlamış, fiziksel okuryazar olan bireyi de farklı hareket 

biçimlerini anlamak, aktarmak, uygulamak ve analiz etmek amacıyla motivasyon ve 

yeteneklerini sürekli geliştiren kişi olarak belirtmiştir (Whitehead, M. 2013). 

Yetersiz sağlık okuryazarlığının bireylerin sağlığı üzerinde etkisini destekleyen 

kanıtların giderek arttığı belirtilmektedir. Bunlar; 

• Koruyucu sağlık hizmetlerinin düşük kullanımının yetersiz sağlık okuryazarlığı ile

bağlantılı olduğu, 

• Semptomatik dönemde sağlık arama davranışında gecikme,

• Kişinin sağlık durumunun kötü olduğunu anlamasında yetersizlik,

• Tıbbi öneri/talimatlara bağlılıkta yetersizlik

• Öz-bakım yetersizliği,
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• Sağlık giderlerinde artış,  

• Mortalitede artış, olarak gösterilmektedir (Uğurlu, 2011 içinde Tokuda ve ark. 2009). 

Yetersiz sağlık okuryazarlığının sağlık ve iyilik hali üzerinde, sağlık bilgilerini anlama 

zorluğu, sağlığı sürdürmek için gereken işlerin yapmakta zorlanmak, hastalıklardan 

korunmada güçlük, kronik bir durumun gerekliliklerini yerine getirmekte zorlanmak gibi 

istenmeyen etkileri vardır. 

2.1.2. Başarılı Ülke Uygulamaları  

Ön Rapor kapsamında başarılı ülke uygulamaları olarak ABD’nin Healthy People 

Programı ve DSÖ’nün Avrupa 2020 vizyonu, Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Karşı Ortak 

Hareket (JANPA-Joint Action on Nutrition and Physical Activity) ve Dünya Bankası, 

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), DSÖ ve paydaşlarının bir araya 

gelerek başlattıkları Erken Çocukluk Gelişimi Eylem Ağı (ECDAN-Early Childhood 

Devlopment Action Network) ele alınmıştır. 

2.1.2.1.Amerika Birleşik Devletleri (Healthy People 1990-2000-2010-2020-2030) 

1979 yılında yayınlanan Healthy People (HP) Raporu’nun ardından 1990 yılında HP 

Programı başlatılmış ve halen devam etmektedir.  

Şekil 2. Healthy People 1990-2030 Programlarında Yer Alan Hedef Sayıları 

 

Kaynak: Healthy People 2030 

Şekil 2’de belirtildiği gibi HP 1990’ın amacı bebek ve yetişkin ölümlerinin azaltılması 

ve yaşlı bireylerde bağımlılık oranının azaltılması olarak belirlenmiş, 15 farklı konuda 226 

hedef ile başlanmıştır.  

Hedef Sayısı 
Hedef Sayısı 

Azaltılmalı 
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HP 2000’de amaçlar sağlıkla geçen yaşam süresini artırmak, sağlıkta eşitsizlikleri 

azaltmak ve koruyucu sağlık hizmetlerine herkesin ulaşabilmesini sağlamaktır, 22 farklı 

konuda 319 hedef ile devam edilmiştir.  

HP 2010’da amaçlar yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlıkla geçen yaşam süresini 

uzatmak, sağlıkta eşitsizlikleri azaltmaktır, 28 konuda binin üzerinde hedef ile devam edilmiş, 

izlem için 10 konu başlığında 22 gösterge belirlenmiştir. 

HP 2020’de ise amaçlar daha da genişletilmiştir. HP 2020’de amaçlar daha uzun 

önlenebilir hastalıklar olmadan ve kaliteli yaşam, sağlıkta hakkaniyet ve eşitsizlikleri 

azaltmak, sağlıklı yaşamı geliştirecek fiziksel ve sosyal çevre oluşturmak, yaşam boyu yaşam 

kalitesini, sağlıklı gelişimi, sağlıklı davranışları geliştirmektir, 42 konuda 1200 den fazla 

hedef belirlenmiştir. İzlem için belirlenen gösterge sayısı da 26’ya yükseltilmiştir.  

HP 2030 çalışmaları başlatılmış, hedef sayılarının azaltılarak devam edilmesi 

planlanmıştır. HP 2030 çalışmalarında sağlıkla ilgili tüm sektörlerin toplumun sağlık ve iyilik 

halini geliştirmede birlikte çalışmak için politik çözümler üretilmesi ve kaynakların etkili ve 

verimli kullanımı ilkelerinden hareket edilmektedir. Sağlıklı fiziksel, sosyal ve ekonomik 

çevreler için sorumlulukların paylaşılmasına vurgu yapılmaktadır. Sağlık okuryazarlığının 

eşitsizlikleri azaltmada, hakkaniyeti sağlamada sağlığı geliştirmede önemi belirtilerek amaçlar 

içinde ele alınmaktadır (Healthy People, 2030).  

2.1.2.2. Sağlık 2020 DSÖ Avrupa Bölgesi Çerçevesi Sağlık ve İyilik Hali için 

Toplumun ve Hükümetlerin Desteklenmesi Eylem Planı 

DSÖ Avrupa Bölgesi 53 üye ülkesi tarafından kabul edilen 

politika metnini 2013 yılında yayımlamıştır.  

DSÖ’nün Avrupa Bölgesi, dünyada bulaşıcı olmayan hastalık 

yükünün en yoğun olduğu bölgedir. Bölgede tüm ölümlerin dörtte 

üçü iki hastalık grubundan (kardiyovasküler hastalıklar ve kanser) 

kaynaklanmaktadır. Hastalık yükünün (DALY-Disability Adjust 

Life Year, engelliliğe ayarlanmış yaşam yılı) ise yarısından 

fazlasına  

kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve ruhsal sorunlar olmak üzere üç temel hastalık grubu 

neden olmaktadır. 
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Erken ölümlerin büyük bir bölümü önlenebilir ölümlerdir: tüm kalp hastalıklarının, 

inme ve tip 2 diyabetin en az %80'inin ve kanser vakalarının en az üçte birinin önlenebilir 

olduğu tahmin edilmektedir. Ruhsal sorunlar hastalık yükünün beşte birini oluşturmaktadır. 

Yaşlanan toplumda demans oranı her yıl artmaktadır. Ayrıca yaygın ruhsal sorunlar 

(depresyon ve anksiyete) her yıl dört bireyden birini etkilemektedir. Ruhsal sorunu olan 

bireylerin yarısı tedavi almamakta, damgalama ve ayrımcılık nedeniyle yardım talebinde 

bulunamamaktadırlar. Ülkeler arasında ve ülkenin kendi içinde bulaşıcı olmayan hastalıkların 

yükündeki eşitsizlikler, sağlığa yatırım yaparak kazanma potansiyelinin hala çok büyük 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Avrupa Bölgesi’nde 2020 yılına kadar hedefler; 

1. Erken ölümlerin azaltılması. 

2. Yaşam süresinin uzatılması. 

3. Sağlıkta eşitsizliklerin azaltılması. 

4. İyilik hali esenliğin geliştirilmesi. 

5. Evrensel kapsayıcılığın ve ulaşılabilecek en yüksek sağlık seviyesine ulaşma 

hakkının sağlanması.  

6. Üye devletlerde sağlıkla ilgili ulusal amaç ve hedeflerin belirlenmesi. 

Üye devletler tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bir takım gönüllü göstergeler 

hazırlanarak, sağlıkla ilgili ulusal amaç ve hedefleri desteklenebilir. 

Öncelikli Alanlar;  

1. Yaşam boyu ve insanları güçlendirmek yaklaşımı ile sağlığa yatırım yapmak. 

2. Avrupa'nın en büyük sağlık sorunları ile başa çıkmak: bulaşıcı olmayan ve bulaşıcı 

hastalıklar, 

3. Halk sağlığı sistemlerini, halk sağlığı kapasitesini ve acil durum hazırlıklarını, 

sürveyansını (bildirimini) ve müdahaleyi güçlendirmek. 

4. Güçlü (resilient) topluluklar ve destekleyici ortamlar yaratmak. 

Raporda sağlığın temel bir hak olmasının yanı sıra, kalkınmanın da önemli bir yolu 

olduğuna vurgu yapılmaktadır. Sağlık harcamalarındaki artış, gayri safi yurtiçi hasıla 

(GSYİH) artışı ile %92 korelasyon göstermektedir. Son otuz yılda, OECD'deki birçok ülkede 

sağlık sistemi harcamalarının artmaya başladığı belirtilmektedir (ortalama olarak OECD 

genelinde gerçek GSYİH' den yılda en az %1 daha hızlı yükselme görülmüştür). İngiltere 
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1950'de sağlık harcamaları GSYİH'nın %3'ü idi. ABD'nde bile 1970'de sağlık harcamaları 

GSYİH'nın yalnızca %7'sini oluşturuyordu. OECD'deki ortalama sağlık harcamaları 1970'de 

GSYİH'nın %5'inden 2010'da %9'a yükselmiştir. Sağlık harcamalarındaki artış daha çok 

maliyetlerden kaynaklanmaktadır. Maliyetlerin artış, yeni tedaviler, teknolojilerin 

kullanılması, insanların sağlık risklerinden korunma beklentilerinin artması, yüksek kaliteli 

sağlık hizmetlerine erişimin artması gibi konulardan kaynaklanmaktadır (WHO, 2016b).  

2.1.2.3. Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Karşı Ortak Hareket 

Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Karşı Ortak Hareket (JANPA-Joint Action on 

Nutrition and Physical Activity) bir Avrupa Birliği Projesi olup, 2020 yılına kadar çocuklar ve 

ergenlerde fazla kiloluluk ve obezitenin yükselişinin durdurulmasına katıda bulunmak 

amacıyla başlatılmıştır. JANPA, 28 Avrupa Birliği üye ülkeden 25 ülke ile Norveçli bir 

kurum ağı tarafından yürütülmektedir ve toplam 26 ülkeden oluşmaktadır. Kalan üyelerle de 

düzenli temasa geçilecek ve bilgi ve deneyimler paylaşılacaktır. Konsorsiyum sağlık, 

beslenme ve fiziksel aktivite alanında yetkili 39 kuruluş ek olarak üye ülkelerdeki kamu 

kurumları, DSÖ Avrupa ve AB Ortak Araştırma Merkezleri, Sağlık ve Tüketici Koruma 

Enstitüsü bulunmaktadır. 

Eylem alanları şu şekilde belirlenmiştir: 

 Hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı desteklemek,

 Okullarda ve okul öncesi eğitim ortamlarında daha sağlıklı ortamları teşvik

etmek,

 Sağlıklı seçeneği daha kolay bir seçenek haline getirmek,

 Çocuklara yönelik reklam ve pazarlamada kısıtlama,

 Aileleri bilgilenme ve yetkilendirme,

 Fiziksel aktiviteyi cesaretlendirme,

 İzleme ve değerlendirme,

 Araştırmayı arttırma (JANPA, 2016).

2.1.2.4. Erken Çocukluk Gelişimi Eylem Ağı (ECDAN-Early Childhood 

Devlopment Action Network) 

Çocuk gelişimi konusu, uluslararası araştırma ve politika geliştirme platformlarında 

giderek daha önem kazanmaktadır. Bunun birinci nedeni çocuk gelişiminin, bilhassa erken 

yaşlarda ki gelişimin “insani kalkınmanın” temeli, ve etkili bir toplumsal eşitleyici olduğunun 

bilimsel verilerle kanıtlanmış olmasıdır (WHO, 2008). BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS), 

yaşamın ilk 8 yılını kapsayan dönemi erken çocukluk dönemi olarak kabul eder (ÇHS, 2006). 
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Ancak, erken çocukluk dönemi kendi içinde çocukların gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları 

çerçevesinde daha ayrıntılı olarak ele alınabilir. 

Erken çocukluk dönemi, beynin en hızlı geliştiği dönemdir:  

 Beyin normal ağırlığının % 87 sine yaşamın üçüncü yılında ulaşır (Dekaban 

AS., Sadowsky D., 1978). Üç yaşında ki çocuğun beyni, bir yetişkinin beyninden en az iki 

kat daha aktiftir (Brotherson S, 2009). 

 Yaşamın ilk yıllarında beyin sinir hücreleri (nöronlar) saniyede 750-1000 yeni 

bağlanma, “sinaps” oluşturur (Shonkoff JP, 2009). Bu bağlanmalar, çocuğun sağlıklı 

olması ve iyi beslenmesinin yanında, hatta daha da fazla, çevresinde ki yetişkinlerle olan 

etkileşimleri, uyaranların zenginliği ile yakından ilişkilidir. Başta işitme, görme dil 

gelişimi olmak üzere, duygusal kontrol, sosyalleşme, temel alışkanlıklar gibi yetilerin 

gelişimini sağlayan beyin sinir hücre bağlanmalarının en hızlı olduğu hassas dönemler ise 

ilk yedi, hatta ilk 4 yaşlardır.  

 Bu dönemde, beyin en esnek, yani öğrenmeye en açık dönemindedir ve 

esnekliğinin (plasticity) %50’sini ilk yedi yılda yitirir (Nelson CA, 2000). Bu dönemde 

uzun süreli ve yoğun yaşanan olumsuz deneyimler (şiddet, istismar, ihmal, savaş, göç 

v.b.), çocuğun beyin yapısını geri dönülemeyecek şekilde etkiler (National Scientific 

Council on the Developing Child. (2005/2014).  

 Obesite, kalp damar hastalıkları başta olmak üzere, birçok bulaşıcı olmayan 

hastalığın başlangıç noktası yine erken çocukluk dönemidir. Shonkoff ve arkadaşlarına 

göre, bu gün dünyada, yetişkin hastalıklarının çoğunun kaynağının erken çocukluk 

döneminde ki gelişimsel ve biyolojik problemler olduğu konusunda bilimsel bir 

fikirbirliği oluşmuştur. Bu durum iki türlü ortaya çıkmaktadır: ya çocukluktan itibaren 

biriken (psiko-biyolojik, fizyolojik) hasarların sonucudur, ya da gelişimin hassas 

dönemlerdeki olumsuz deneyimlerin biyolojik olarak vücutta yerleşmesinin sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Her iki durumda da bu olumsuzluklar, uzun seneler sonra bile bir 

hastalık şeklinde ortaya çıkabilmektedir (Shonkoff JP ve arkadaşları 2009). 

Dünya Bankası, UNICEF, DSÖ ve paydaşlarının bir araya gelerek ECDAN, 2030 SKH 

çerçevesinde izlenmek üzere küresel erken çocukluk gelişimi hedef ve göstergelerini 

belirlemişlerdir. Hedef ve göstergeler seçilirken, daha çok çocuğun gelişimine doğrudan etkisi 

olan SKH’lar seçilmiştir. Göstergelerin, nüfus sağlık araştırmaları gibi, eğitim, sağlık, 
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beslenme istatistikleri gibi düzenli veri toplama araçları içine yerleşebilecek göstergeler 

olmasına özen gösterilmiştir (UNICEF, 2017).  

ECDAN, hedeflerini gerçekleştirmek için 5 temel eylem önermektedir (Engle PL ve 

ark, 2011, Shonkoff JP ve arkadaşları 2012).  

• Çok-sektörlü müdahalelerin yaygınlaştırılması (anahtar eylem),

• Kaliteli hizmet sunumu için insan gücü kapasitesinin arttırılması,

• Erken çocukluk gelişimi veri tabanının oluşturulması ve bilimsel verilerin

arttırılması, 

• Ulusal sürdürülebilir finansal destek sağlanması,

• Tanıtım, kamuoyu oluşturma ve farkındalık yaratılması,

ECDAN, çok-sektörlü, entegre erken çocukluk gelişimi çalışmalarını tanımlamak üzere 

“Geliştiren Bakım” kavramını benimsemişlerdir. Geliştiren Bakım’ı oluşturan temel öğeler, 

sağlık, beslenme, duyarlı ve ilgili bakım, güvence ve erken öğrenme olarak belirlenmiştir. Bu 

birçok sektörün ortak olarak gerçekleştirebileceği çok sektörlü bir hizmet modelidir ve 

bilhassa yaşamın ilk bin günü olmak üzere erken çocukluk döneminin tamamını kapsar (Britto 

PR. ve ark. 2017).  

Geliştiren Bakım, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve paydaşlarının küresel kalkınma 

hedefleri çerçevesinde uygulanmak üzere program stratejilerinin bir parçası haline gelmek 

üzeredir. Kavram ve önerilen uygulamalar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2018 Mayıs 

ayında yapılacak 71. Dünya Sağlık Asemblesi’nde tüm ülke devletlerin sağlık bakanlıkları ile 

de paylaşılacak ve ülke bazında uygulamaya konulmasına yönelik öneriler tartışılacaktır. 

Geliştiren Bakım kavramını belirleyen temel mesajlar ise şöyle sıralanmaktadır: 

 İlk 1000 gün, doğum öncesinden başlayarak, çocuk gelişiminin en hassas dönemidir.

 Küçük çocuklar en şekillendirici geliştiren bakım deneyimlerini anne-babalarından ve

bakıcılarından alırlar.

 Geliştiren bakım için gerekli destekleyici ortamın sağlanabilmesi için politikalar ve

hizmet sunumu esastır.

 Erken Çocukluk Gelişimine yatırım en akıllıca yatırımdır, zira yaşam boyu sağlığın

iyileşmesi, üretkenliğin artması ve sosyal uyumun sağlanmasına yardım eder, ve

nesiller arası yarar sağlar.

 Sağlık sektörü geliştiren bakımın sağlanmasında önemli rol oynar.
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          2.1.3. Uluslararası Yükümlülükler 

21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün 56. Dünya Sağlık Asamblesi’nde 

“Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi” kabul edilmiştir. Söz konusu sözleşme, 5261 sayılı 

Kanun ile ülkemiz tarafından da kabul edilmiş ve 30 Kasım 2004 tarihli ve 25656 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Çocuk sağlığını korumayı ve geliştirmeye yönelik Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel 

ilkeleri 2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunu ile güvence altına alınmıştır. 

15-17 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da “DSÖ Avrupa Obezite ile Mücadele Bakanlar 

Konferansı” gerçekleştirilerek “Avrupa Obezite ile Mücadele Belgesi” imzalanmıştır.  

DSÖ’nün Avrupa Bölge Komitesi’nin 60. Oturumu’nda hazırlanan Sağlık 2020 belgesi, 

10-13 Eylül 2012 tarihinde Malta’da gerçekleşen 62. Oturumda Türkiye’nin de dâhil olduğu 

üye ülkelerden onay almıştır. Sağlık 2020, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ve Avrupa Bölgesi’ndeki 

53 üye ülkenin yeni bir ortak politika çerçevesine yönelik olarak verdiği taahhüttür. 

4-5 Temmuz 2013 tarihlerinde de Viyana Deklarasyonu imzalanarak üye ülkeler 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların 21. yüzyıl kalkınması üzerindeki büyüyen etkisiyle, yalnızca 

tüm ilgili sektörlerin geniş çaplı ve etkin katılımıyla ve hükümetin ve toplumun bütününün 

çabaları ve tüm politikalarda sağlığa önem verilmesiyle baş edilebileceği sonucunu 

çıkarmışlardır. 

New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde 25-27 Eylül 2015 tarihlerinde 

gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri 193 ülkenin imzası ile kabul edilmiştir. 

2.2.Türkiye’de Mevcut Durum 

TÜİK, tarafından yayımlanan 2000-2023 demografik verileri Tablo 1.’de verilmiştir. 

Nüfusumuz 2000 yılında 64.2 milyon iken, 2010 yılında 73.1 milyona, 2017 yılında 80.3 

milyona, 2020 yılında 83.3 milyona ve 2023 yılında 86.4 milyona ulaşması beklenmektedir.  
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Tablo 1. Demografik Göstergeler 2000-2023 

Gösterge Yıllar 

2000 2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Nüfus ‘000 64 269 73 142 80 313 80 339 82 377 83 393 84 405 85 410 86 409 
Kaba Doğum Hızı %0 21,62 17,20 15,19 14,98 14,77 14,58 14,39 14,20 14,01 
Kaba Ölüm Hızı %0 7,25 5,38 5,66 5,73 5,79 5,86 5,94 6,01 6,09 
Nüfus Artış Hızı %0 14,3 15,9 10,1 9,8 9,5 9,2 9,0 8,7 8,4 

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi(yıl) 

Erkek 

Kadın 

Toplam 

69,0 

73,1 

71,0 

74,2 

78,7 

76,4 

75,1 

79,6 

77,3 

75,2 

79,7 

77,4 

75,3 

79,8 

77,5 

75,4 

79,9 

77,6 

75,5 

80,0 

77,7 

75,6 

80,1 

77,8 

75,8 

80,2 

77,9 
Geniş yaş grubu nüfuslarının oranları (%) 

0-14 

15-64 
65 + 

29,3 

64,0 

6,7 

25,6 

67,2 

7,2 

23,0 

68,5 

8,5 

22,7 

68,5 

8,8 

22,5 

68,5 

9,1 

22,2 

68,2 

9,6 

21,9 

68,3 

9,8 

21,5 

68,5 

10,0 

21,2 

68,6 

10,2 

Kaynak: TÜİK, nüfus tahminleri ve projeksiyonları 1986-2025 

Kaba doğum hızı, kaba ölüm hızı ve farklarından oluşan nüfus artış hızının 2000-2023 

yılları arasındaki değişimi incelendiğinde doğum hızında azalmaya paralel olarak nüfusun 

artış hızı 2000 yılında %014,3 iken 2023 yılında %08,4’e düşmesi beklenmektedir.  

Yıllara göre doğuşta beklenen yaşam süresi 2000 yılında 71,0’den 2010 yılında 76,4’e, 

2017 yılında 77,3’e, 2023 yılında ise 77,9’a yükselecektir. Yaşam süresinin uzaması nüfusu 

yaş gruplarına göre dağılımını da etkileyecektir, 65 yaş üstü nüfusun payı 2000 yılında %6,7 

iken, 2010 yılında %7,2’ye, 2023 yılında ise %10,1’e ulaşacaktır. 

Şekil 3’de OECD ülkelerinde 1990-2014 yılları arasında doğuşta beklenen yaşam 

sürelerinin karşılaştırılması verilmektedir. İsviçre 83.3 yıl ile ilk sırada yer alırken Bulgaristan 

74.5 yıl ile en son sırada yer almıştır. 

Şekil 3. OECD Ülkelerinde Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi, 1990-2014 

Kaynak: OECD, Sağlık İstatistikleri, 2016 

Şekil 4’te doğuşta beklenen yaşam süresinin uluslar arası karşılaştırılması verilmektedir. 

Türkiye 78 yaş ile DSÖ’nün üst gelir grubu ülkelere daha yakındır. 
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Şekil 4. Doğuşta Beklenen Yaşam Süresinin Uluslararası Karşılaştırması 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

Yaşam süresinde uzama (demografik dönüşüm) beraberinde, hastalık örüntüsünü 

(epidemiyolojik dönüşüm) ve bunlara bağlı olarak da ölüm nedenlerini değiştirmiştir. 

Bulaşıcı/enfeksiyon hastalıklarının yerini bulaşıcı olmayan/süreğen/kronik hastalıklar almıştır. 

Türkiye’de Uluslar arası Hastalık Sınıflaması’nda (ICD-10) ana tanı gruplarına (Bakınız 

Tablo 2, Şekil 5) ve cinsiyete göre ilk beş ölüm nedeninin kronik hastalıklar olduğu 

görülmektedir; ilk sırada %39,84 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırada %19,71 ile 

neoplaziler yer almıştır.  

Tablo 2. ICD-10 Ana Tanı Gruplarına ve Cinsiyete Göre ilk beş Ölüm Nedeni, (%), Türkiye, 

2016 

Tanı Grubu Erkek Kadın Toplam 

Dolaşım Sistemi Hastalıkları I00-I99 
36,40 43,93 39,84 

Neoplaziler C00-D48 23,58 15,15 19,71 

Solunum Sistemi Hastalıkları J00-J99 
12,65 10,95 11,87 

Endokrin, Beslenme ve Metabolizma 

Hastalıkları E00-E90 
3,90 6,25 4,97 

Sinir Sistemi ve Duyu Organlar 

Hastalıklar G00-H95 

3,99 5,92 4,87 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 
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Şekil 5. ICD-10 Ana Tanı Gruplarına Göre Ölüm Nedenleri, (%), Türkiye, 2016 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

Sağlık Bakanlığı, Küresel Hastalık Yükü Çalışması 2016 (KHYÇ-2016) 

Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri 2016 Yıllığı’nda Küresel Hastalık Yükü Çalışması 

2016 (KHY-2016) verilerine de yer vermiştir. KHY, 195 ülke, 21 bölge ve 7 süper bölgenin 

sağlık profilini ve sağlık profilindeki değişiklikleri değerlendirmek için küresel çapta 

gerçekleştirilen bir çalışmadır. 

Çalışma, Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü tarafından 

yapılmıştır. Hastalık yükü çalışmaları, sağlık politikalarında önceliklerin belirlenmesi ve 

yürütülen programların sonuçlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir bilgi kaynağıdır. 

Ülkelerdeki ve bölgelerdeki erken yaşlardaki ölümler ile ölümle sonuçlanmayan ancak uzun 

dönemli işlev kaybına yol açan hastalıkların ve yaralanmaların neden olduğu yükü ve risk 

faktörlerine atfedilen yükü hesaplamak adına çalışma büyük önem arz etmektedir. Çalışma 

cinsiyet, yaş grubu, yıl, ülke, bölge, hastalık ve risk faktörler düzeyinde veriler sunarak 

hastalık yükü değerlerinde detaylı karşılaştırma yapmaya olanak sağlamaktadır. 

KHYÇ-2016’da Kullanılan Ölçütler; 

 Sosyo-Demografik Indeks (SDI): Kişi başına düşen gelir, eğitim seviyesi ve

doğurganlık hızı göstergeleri ile oluşturulmuş bir endeks olup 0 -1 aralığında değerler

almaktadır. En düşük kişi başına ortalama gelir, en düşük eğitim seviyesi ve en yüksek

doğurganlık hızı “0”; en yüksek kişi başına düşen gelir, en yüksek eğitim seviyesi ve

en düşük ortalama doğurganlık hızı “1” değerini alır. Ülkelerin değerleri “1”e

yaklaştıkça gelişmişliği artmaktadır. Türkiye, “Orta-Üst SDI” grubu içerisinde yer

almaktadır.



25 
 

 Sağlığa Ayarlanmış Yaşam Yılı (HALE): Kişinin, hayatında ne kadarlık süreyi 

sağlıklı bir şekilde yaşadığını ifade eder. Yıl cinsinden ifade edilir. 

 Engelliliğe Ayarlanmış Yaşam Yılı (DALY): Erken yaşlardaki ölümler ile ölümle 

sonuçlanmayan ancak uzun dönemli işlev kaybına yol açan hastalıklar ve yaralanmalar 

nedeniyle kaybedilen yılları sayan mutlak bir sağlık kaybı ölçütüdür. 1 DALY, 1 

sağlıklı yaşam yılından kaybı ifade eder. 

 Engellilikle Geçirilen Yaşam Yılı (YLD): Ölüme yol açmayan ancak ideal olmayan 

sağlık koşullarında yaşanılan yılları ifade eder. 

 Kaybedilen Yaşam Yılı (YLL): Erken ölüm sebebiyle kaybedilen yaşam yılı olarak 

ifade edilir. 

 DALY iki bileşenin toplamından oluşur;  

DALY = YLL (Mortalite Yükü) + YLD (Morbidite Yükü) 

Hastalık Yükü Araştırmaları’nda elde edilen en önemli ölçütlerden biri HALE “Sağlığa 

Ayarlanmış Yaşam Yılı”dır. Doğuşta beklenen yaşam süresinde elde edilen gelişmelere paralel 

olarak bu yılların ne kadarının sağlıkla geçtiği daha çok tartışılmaktadır. Türkiye 2002-2016 

verileri Şekil 6’da verilmiştir. On dört yıllık dönemde HALE 64,3’den 67,6’ya yükselmiştir.  

Şekil 6. Yıllara ve Cinsiyete Göre Doğumdaki Sağlığa Ayarlanmış Yaşam Yılı (HALE), 2002-

2016 

 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

HALE hem doğumda hem de 65 yaşta olmak üzere uluslar arası karşılaştırma Şekil 7’de 

verilmiştir. Türkiye Doğumda HALE 67,6, 65 yaşta HALE 14,0 ile orta-üst SDI gruba 

yakındır. 
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Şekil 7. Doğumda ve 65 Yaştaki Sağlığa Ayarlanmış Yaşam Yılı (HALE) Uluslararası 

Karşılaştırması, 2016 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

KHYÇ-2016 ile 2002 karşılaştırıldığında her iki cinsiyette de Grup 2 Bulaşıcı Olmayan 

Hastalıkların DALY yükü artmıştır (Bakınız Şekil 8).  

Şekil 8. Ana Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre DALY, 2002, 2016 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

Aradan geçen 14 yıllık sürede hastalık gruplarının yüzde değişimleri Şekil 9’da 

verilmiştir, Grup 1 bulaşıcı hastalıklar, anne, yenidoğan ve beslenmeyle ilgili hastalıklarda 

%51’lik bir azalma, Grup 2 bulaşıcı olmayan hastalıklarda %17’lik bir artış olmuştur(Bakınız 

Şekil 9).  
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Şekil 9. Ana Hastalık Gruplarının DALY Dağılımı 2002-2016, 2002 Yılına Göre Değişim (%) 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

2002-2016 HYÇ verilerinin karşılaştırılmasında en büyük azalma %55,6 ile neonatal 

erken doğum komplikasyonları’nda, en büyük artış ise %47,9 ile serebrovasküler hastalıklar 

da yaşanmıştır (Bakınız Şekil 10). 
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Şekil 10. 2016 Yılı İlk 20 DALY Nedeninin 2002 Yılına Göre Değişimi, (%) 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

Şekil 11’de 2002-2016 yılları arasında 100.000 kişiye düşen DALY’nin uluslararası 

karşılaştırması verilmektedir. Türkiye 22.471 ile üst gelir grubu ülkelerin 2016 verilerinden 

daha düşük hastalık yüküne sahiptir. 
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Şekil 11. 100.000 Kişiye Düşen DALY’nin Uluslararası Karşılaştırması, 2002- 2013 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

Tablo 3’te seçilmiş bazı risk faktörlerine atfedilen 100.000 kişiye düşen DALY 

değerleri 2002-2016 verilmiştir. Yüksek vücut kitle indeksi ilk sırada yer almaktadır, tütün 

maruziyeti ikinci, yüksek kan basıncı üçüncü sırada yer almaktadır. 

Tablo 3. Cinsiyete Göre Seçilmiş Bazı Risk Faktörlerine Atfedilen 100.000 Kişiye Düşen 

DALY, 2000-2016 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

Bulaşıcı olmayan hastalıkların, sigara ve alkol kullanımı, sedanter yaşam, aşırı kiloluluk 

ve sağlıksız beslenme gibi yaşam tarzına ilişkin, büyük oranda “önlenebilir ortak risk 

faktörlerini” paylaşıyor olmaları, bu hastalıkların kontrolü ve yönetimi alanında çok önemli 

fırsatlar sunmaktadır. Nedenlerinin bilinmesi ve risk faktörlerinin tanınmasıyla, bulaşıcı 

olmayan hastalıkların önlenmesinde halk sağlığı ve koruyucu hekimliğin önemli bir parçası 
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olan sağlığı geliştirme eylemlerinde “yaşam tarzı” yaklaşımı oldukça etkili olmaktadır. Bu 

kapsamda, madde kullanımının önlenmesi, ruh sağlığının geliştirilmesi, tütün kullanımının 

azaltılması ve hareketli bir yaşam tarzının geliştirilmesi çalışmaları önümüzdeki yıllarda çok 

önem taşımaktadır (Özvarış ŞB, 2017). 

Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri 

Kronik/Bulaşıcı olmayan hastalıkların altında yaygın, önlenebilir risk faktörleri 

yatmaktadır. Bu faktörler tütün kullanımı, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve alkolün zararlı 

kullanımıdır. Bu davranışsal risk faktörlerinin ve diğer metabolik/fizyolojik nedenlerin 

küresel BOH epidemisi üzerindeki etkileri arasında fazla kiloluluk ve obezite de vardır. 

Ülkemizde de dünyaya paralel olarak kronik hastalıklar ölüm nedenleri ve hastalık yükü 

bakımından ilk sıradadır. Yapılan araştırmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu 

olma ve obezite sıklığının giderek arttığını göstermektedir.  

Çocukluk Çağı Obezitesi Sürveyans Araştırması (COSI), ilkokul 2.sınıf öğrencilerinde 

(7-8 Yaş Grubu) 2009, 2013 ve 2016 yıllarında yürütülmüştür. COSI 2016 çalışması 

verilerine göre %9,9 şişman (obez), %14,6’sı fazla kiloludur. Yıllar içinde obezite sıklığı 

artmıştır (Bakınız Şekil 12). 

Şekil 12. Çocukluk Çağı Obezite Sıklığı COSI 2009-2016, % 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Çocukluk Çağı Obezite Sürveyans Araştırması (COSI) 2009-2013-2016 

Obezite sıklığı erkek öğrencilerde %11,3-13,6 iken kızlarda %8,5-15,7’dir (COSI-

2016). Çocuklarda şişmanlık artarken diğer yandan da bodurluk (kronik açlık) durumu 2013 

ve 2016 COSI çalışmalarında %2,3 olarak bulunmuştur. Bodurluk sıklığı (2016) Kuzey 

(%3,5), Orta (%3,5) ve Güney Doğu (%5,4) Anadolu Bölgeleri’nde diğer bölgelere oranla 

daha yüksek sıklıkta bulunmuştur. 

Fiziksel aktivitenin teşviki projesi kapsamında 2015 yılında bisiklet dağıtılan okullarda 

değerlendirme araştırmasına göre 10-15 yaş grubu öğrenciler BKİ (Beden Kütle İndeksi) Z-

skor dağılımına göre öğrencilerin %64,4’ü normal sınırlarda bulunmuştur. Ancak öğrenciler 
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arasında fazla kilolu olma %20,9 ve obez olma %12,4’tür. Erkek öğrencilerin %15,1’i obez 

iken bu sıklık kız öğrencilerde %9,8’dir (Bakınız Şekil 13). 

Şekil 13. Cinsiyete göre 10-15 Yaş Grubu Çocukların Beden Kütle İndekslerinin 

Değerlendirilmesi, 2015, %  

Kaynak: 2015 Yılında Bisiklet Dağıtılan Okullarda  Değerlendirme Araştırması Raporu Sağlık Bakanlığı 

Aynı araştırmada cinsiyete göre serbest zamanlarında orta şiddette aktivite yapma 

durumuna göre (hafta içi) her gün 1 saatten az veya hiç yapmam diyenlerin sıklığı sırası ile 

%19,8 ve %22,4 iken her gün 1 saat ve daha fazla orta şiddete fiziksel aktivite yapma durumu 

erkek ve kız öğrencilerde sırası ile %55,7-45,5’dir (Bakınız Şekil 14). 

Şekil 14. Cinsiyete göre 10-15 Yaş Grubu Çocukların Hafta İçi Orta Şiddette Fiziksel Aktivite 

Yapma Sıklıkları, 2015, %  

Kaynak: 2015 Yılında Bisiklet Dağıtılan Okullarda Değerlendirme Araştırması Raporu T.C. Sağlık Bakanlığı 
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Ülkemizde yetişkinlerde obezite prevalansını geniş çapta araştıran dört büyük çalışma 

bulunmaktadır. Türkiye Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon Epidemiyolojisi (TURDEP 1 ve 2) 

Çalışması, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması ve Türkiye Hane Halkı Araştırması 

(Sağlık Bakanlığı 2017, STEPS yayınlanmamış çalışma ). Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 

Türkiye, Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010 ülkemizde 36 yıldan sonra yapılan en 

kapsamlı çalışma olup ülkemize ait ulusal düzeyde çok değerli veriler elde edilmiştir. Çeşitli 

araştırmalara göre Türkiye’de cinsiyete göre obezite sıklığı Şekil 15’de gösterilmiştir. 

Şekil 15. Çeşitli Araştırmalara Göre Türkiye’de 19 Yaş ve Üzeri Bireylerde Cinsiyete Göre 

Obezite Sıklığı, % 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı 2017, STEPS yayınlanmamış çalışma 

Obezite ile ilgili uluslararası karşılaştırma Şekil 16’da verilmiştir. Türkiye OECD 30 

grubunda yer alan ülkelerden daha yüksek obezite oranlarına sahiptir. 

Şekil 16. On Beş Yaş Üzeri Bireylerde Obez (Vücut Kitle İndeksi ≥ 30) Bireylerin Uluslararası 

Karşılaştırması, 2015  

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

TÜİK Türkiye Sağlık Araştırması 2014-2016 verileri ile günlük meyve tüketim sıklığı 

Tablo 3’te ve Şekil 17’de OECD ülkeleri arası karşılaştırmaya yer verilmiştir. Her gün 

düzenli meyve tüketenlerin oranı 2014’te %47,5’ten %50,2’ye yükselmiştir, OECD ülkelerine 

göre karşılaştırmada Türkiye OECD 32 ortalaması olan %56,8’in gerisindedir. 
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Tablo 4. On Beş Yaş ve Üzeri Bireylerin Meyve Tüketme Sıklığının Cinsiyete ve Yaş Grubuna 

Göre Dağılımı, (%), 2014, 2016 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

Şekil 17. On Beş Yaş ve Üzeri Bireylerin Meyve Tüketme Sıklığının Karşılaştırılması, (%), 

OECD, 2015 

Kaynak: OECD Sağlık İstatistikleri, 2017 

TÜİK Türkiye Sağlık Araştırması 2014-2016 verilerine göre fiziksel aktivite sıklığı 

Tablo 4’te verilmiştir, orta düzeyde aktivite oranı %53 iken OECD 23 ortalaması %66,5’dir 

(Bakınız Şekil 17). 
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Tablo 5. On Beş Yaş ve Üzeri Bireylerin Günlük Faaliyet Durumlarının Cinsiyete ve Yaş 

Grubuna Göre Dağılımı, (%), 2014, 2016 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

Şekil 18. On Beş Yaş ve Üzeri Bireylerin Orta Düzeyde Fiziksel aktivite Yapma Sıklığı, (%), 

OECD, 2015

Kaynak: OECD Sağlık İstatistikleri, 2017 
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Tablo 6. On Beş Yaş ve Üzeri Bireylerin Son 12 Ay İçerisinde Koruyucu Hizmetlerden 

Faydalanma Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı, (%), 2016 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

On beş yaş ve üzeri bireylerin son 12 ay içerisinde koruyucu hizmetlerden faydalanma 

durumu incelendiğinde; en sık yaptırılan işlem %48,6 ile tansiyon ölçtürme, en az yaptırılan 

ise %2,5 ile kolonoskopi ve %2,6 ile grip aşısıdır. 

Tablo 7. On Sekiz Yaş ve Üzeri Bireylerin Sağlık Konusundaki Bilgi Alma Durumu ve Bilgi 

Kaynaklarının Dağılımı (%), 2013  

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de Sağlığın Geliştirilmesi Araştırma Raporu, 2013 

On sekiz yaş ve üzeri bireylerin sağlık konusundaki bilgi alma durumu ve bilgi 

kaynaklarının dağılımı incelendiğinde; %81,9’unun bilgi aldığı, %85,4’ünün sağlık 
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çalışanından bilgi aldığını belirtmiştir. İletişim araçlarından bilgi aldığını belirtenlerin oranı 

%70,5’tir, televizyon %76,4 ile ilk sırada yer almıştır. 

Tablo 8. On Sekiz Yaş ve Üzeri Bireylerin El Yıkama Alışkanlığı, (%), 2013 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de Sağlığın Geliştirilmesi Araştırma Raporu, 2013 

On sekiz yaş ve üzeri bireylerin el yıkama alışkanlığı değerlendirildiğinde; herhangi bir 

şey yemeden önce ellerimi daima ellerimi yıkarım yanıtı verenler %63,9 ile en düşüktür, bunu 

%69,5 ile yemekten sonra, %71,8 ile yemek öncesi yanıtı izlemektedir. 

Tablo 9. Cinsiyete Göre On Sekiz Yaş ve Üzeri Bireylerin Ortalama Uyku Süreleri, (Saat/ Gün), 

2013 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de Sağlığın Geliştirilmesi Araştırma Raporu, 2013 

On sekiz yaş ve üzeri bireylerin cinsiyete göre ortalama uyku süreleri ele alındığında 

her iki cinsiyette de ortalama 7,2 saat/gün uyudukları hesap edilmiştir. 
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Tablo 10. On Sekiz Yaş ve Üzeri Bireylerin Emniyet Kemeri Takma Alışkanlığı, (%), 2013 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de Sağlığın Geliştirilmesi Araştırma Raporu, 2013 

On sekiz yaş ve üzeri bireylerin emniyet kemeri takma alışkanlığı ele alındığında; her 

zaman yanıtı şehir içinde binek arabanın arka koltuğunda %9,8 ile en düşük iken şehirler 

arasında binek arabanın ön koltuğunda %39,7 ile en yüksek orandır. 

Tablo 11. On Sekiz Yaş ve Üzeri Bireylerin Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanma Durumu, 

(%), 2013  

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de Sağlığın Geliştirilmesi Araştırma Raporu, 2013 

On sekiz yaş ve üzeri bireylerin araç kullanırken cep telefonu kullanma durumu 

incelendiğinde araç kullanırken cep telefonu çoğunlukla kullanıyorum yanıtı %14,3 

bulunmuştur. 

Okul Çağı Çocuklarının Sağlık Davranışları Araştırması Türkiye Verileri 

Okul Çağı Çocuklarının Sağlık Davranışları Araştırması (The Health Behaviour in 

School-aged Children-HBSC Study) ilk kez 1983 yılında yapılmış ve DSÖ Avrupa 

Bölgesi’nin işbirliği ile her 4 yılda bir tekrarlanarak devam eden, Avrupa, İsrail, ABD ve 

Kanada’nın (toplam 43 ülke) katılmakta olduğu çok uluslu bir araştırmadır. 
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HBSC gençlerin sağlık ve iyilik hallerini etkileyebilecek sağlık, eğitim, sosyal çevre ve 

aile ile ilişkili ölçütlere odaklanmaktadır. 

Türkiye, HBSC araştırmasına, ilk kez 2005/2006 döneminde, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın (MEB) iş birliğiyle, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk 

Sağlığı, Biyoistatistik ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları’ndan ve Boğaziçi 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan “Türkiye çalışma grubu” ile 

katılmıştır. Daha sonra HBSC 2009/2010 araştırması yine aynı çalışma grubu tarafından MEB 

işbirliği ile yürütülmüştür. HBSC 2013/2014 çalışması ise MEB onayı alınamadığından 

yapılamamıştır. HBSC 2017/2018 çalışmasına katılabilmek için gerekli izin alınmak üzere 

çalışmalar devam etmektedir. 

HBSC çalışması, ülkemizde okula devam etmekte olan 11, 13 ve 15 yaşındaki 

ergenlerin sağlık durumları ve sağlıkla ilgili davranışlarını saptamak, dört yılda bir 

araştırmayı tekrarlayarak gençlerin sağlıkları ve sağlıkla ilgili davranışlarındaki değişimleri 

izlemek ve elde edilen sonuçlar ışığında uygulanmakta olan sağlık politikalarını ve 

programlarını değerlendirmek ve geliştirmek, gerektiğinde yeni önleme ve müdahale 

programları oluşturmak açısından önemli bir veri kaynağıdır. 

HBSC 2009/2010 Raporu’nda yer alan Türkiye verileri Tablo 12’de verilmiştir, “Okul 

ödevlerinden dolayı baskı hissedenler”, “Yaşamından memnun olanlar”, “Birden fazla sağlık 

yakınmasını haftada bir kereden sık bildirenler”, “Son 12 ay içinde tedavi gerektirecek 

ciddiyette yaralananlar”, ve “Günde bir kereden fazla diş fırçalayanlar” özelliklerinde ülkemiz 

41 ülke arasında her yaş grubunda en alt sırada yer almaktadır. 



39 

Tablo 12. HBSC Türkiye Verileri 2009-2010 

Özellik 

YAŞ 

11 yaş 13 yaş 15 yaş 

Kız 

(%) 

Erkek 

(%) 

Kız 

(%) 

Erkek 

(%) 

Kız 

(%) 

Erkek 

(%) 

Anne ile konuşmayı kolay bulanlar 89 90 81 86 74 79 

Baba ile konuşmayı kolay bulanlar 65 77 50 68 38 51 

3 ya da daha fazla yakın arkadaşı olanlar 77 77 78 78 77 82 

Haftada en az 4 akşam arkadaşlarıyla dışarıda vakit 

geçirenler 
10 18 8 24 7 28 

Arkadaşlarıyla her gün elektronik medya yoluyla 

iletişim kuranlar 
11 11 24 19 45 30 

Okulu sevenler 75 57 56 44 36 25 

Algıladığı okul başarısı iyi/ çok iyi olanlar 75 69 63 60 61 51 

Okul ödevlerinden dolayı baskı hissedenler* 53 58 67 67 69 68 

Sınıf arkadaşlarının yardımsever olduğunu düşünenler 70 67 61 60 54 60 

Kendini sağlıksız hissedenler 17 13 17 14 22 15 

Yaşamından memnun olanlar* 70 74 62 68 58 63 

Birden fazla sağlık yakınmasını haftada bir kereden 

sık bildirenler* 
65 56 71 62 65 54 

Son 12 ay içinde tedavi gerektirecek ciddiyette 

yaralananlar * 
63 71 55 66 39 54 

Fazla kilolu ya da şişman olduğunu bildirenler 11 16 10 18 6 17 

Şişman olduğunu düşünenler 15 14 20 14 18 14 

Diyette olanlar 4 5 6 4 8 3 

Hergün kahvaltı edenler 65 69 54 60 48 59 

Her gün en az bir kez meyve tüketenler 46 39 40 32 37 23 

Her gün en az bir kez şekerli/gazlı içecek tüketenler 12 18 19 23 18 21 

Günde bir kereden fazla diş fırçalayanlar* 47 36 40 27 50 26 

Günde bir saat orta şiddette fiziksel aktivitede 

bulunanlar 
19 27 12 23 9 18 

Hafta içi günde 2 saat ya da daha uzun süreyle 

televizyon izleyenler 
53 60 65 67 67 68 

Kaynak:  Ercan O. ve ark, 2011 

*41 ülke arasında her yaş grubunda en alt sırada olduğumuz özellik

Sağlıklı Yaşam Sektörü İle İlgili Durum 

Statista 2017 verilerine göre tüketicilerin, kişisel sağlık ve sağlıklı yaşam konusunda 

önemli buldukları ilk beş etkinlik %75,9 ile dinlendirici iyi bir gece uykusu, % 63,3 ile yeterli 

miktarda su içmek, %62,9 ile sağlıklı besleyici gıda tüketmek, %48,6 ile sağlıklı/ideal 

ağırlığını korumak, %47,1 egzersiz, spor yapmak ve %46,8 ile çalışma ve boş zamanlar 

arasında denge sağlamak olarak belirtilmiştir (Bakınız Şekil 19). 
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Şekil 19. Dünya Genelindeki Tüketiciler: Kişisel Sağlığı ve Esenliği Açısından 2015 Yılında 

Önemli Buldukları Etkinlikler 

Kaynak: Statista Global Health, 2017 

Sağlıklı yaşam endüstrisi artan talep üzerine küresel ve ulusal ölçekte giderek daha da 

önem kazanmaktadır. Ürün yelpazesi her geçen gün büyümekte, reklam endüstrisi ile topluma 

ulaşmakta ve dijital alışveriş ile bu ürünlere erişim daha da kolaylaşmaktadır. Sağlıklı yaşam 

ürünleri diyet ürünler, doğal gıdalar, organik gıdalar-giysiler-yaşam, vitamin ve gıda katkıları, 

fitness, egzersiz aletleri, sağlıklı yaşam merkezleri, SPA (Latince “Selus Per Aqua”, “Sudan 

Gelen Sağlık”) merkezleri, ürünleri, kozmetikler vb. başta olmak üzere çeşitlenmektedir. 

Şekil 20-23’te Avrupa’da seçilmiş bazı ülkelerin sağlıklı-katkılı yiyecek içecek satın 

alma sıklığı, spor beslenme piyasalarının değeri, bitki gıda takviyeleri sektörünün geliri ve 

vitamin ve takviyeleri satın alma sıklığı verilmiştir. 
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Şekil 20. Avrupa'da Seçilen Ülkelerde Sağlıklı-Katkılı Yiyecek ve İçecek Satın Alma Sıklığı 

(2015) 

Kaynak: Statista Health and Wellness Food Trends in United Kingdom, 2017 

Şekil 21. Avrupa'da Seçilen Ülkelerde Spor Beslenme Piyasalarının Değeri, 2016* (Milyon Avro 

Olarak) 

Kaynak: Statista Health and Wellness Food Trends in United Kingdom, 2017 
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Şekil 22. Avrupa'da Seçilen Ülkelerde Bitki Gıda Takviyeleri Sektörünün Geliri, 2016 (Milyon 

Avro Olarak) 

Kaynak: Statista Health and Wellness Food Trends in United Kingdom, 2017 

Şekil 23. Avrupa'da Seçilen Ülkelerde Vitamin ve Takviyeleri Satın Alma Sıklığı, 2015 

Kaynak: Statista Health and Wellness Food Trends in United Kingdom,2017 

Statista 2017 verilerine göre günlük atılan ortalama adımda Hong Kong 6880 adım ile 

ilk sırada iken Çin 6189 ile ikinci, Rusya 5969 ile üçüncü sıradadır. Türkiye 5057 adım ile 

Avustralya ve Amerika Birleşik devletlerinin üzerinde yer almıştır(Bakınız Şekil 24). 
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Şekil 24. Bazı Ülkelerde İnsanların Günde Attığı Ortalama Adım Sayısı, 2017 

 

Kaynak: Statista Global Health, 2017 

Avrupa ülkelerinde Almanya başta olmak üzere sağlık kulüpleri (fitness) artmaktadır. 

Türkiye 1670 kulüp ile aynı nüfus büyüklüğüne sahip ülkelerin gerisinde kalmaktadır 

(Bakınız Şekil 25).  

Şekil 25. Avrupa Ülkelerinde Sağlık Kulübü Sayıları, 2016 

 

Kaynak: Statista Fitness Industry in Europe, 2016 

Avrupa’da sağlık kulüp üyelikleri açısından benzer bir durum söz konusu iken (Bakınız 

Şekil 26), endüstrinin gelirleri ele alındığında (Bakınız Şekil 27) Türkiye birkaç basamak 

daha yukarıya çıkmaktadır. Bu da az sayıda kulüp az sayıda üyelik olması noktasında 

hizmetin daha pahalı olduğunu işaret etmektedir. 
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Şekil 26. Avrupa Ülkelerinde Sağlık ve Spor Kulüpleri Ülkeye Göre Üyelik, 2016 (Binle 

Çarpılarak) 

Kaynak: Statista Fitness Industry in Europe, 2016 

Şekil 27. Avrupa Ülkelerindeki Sağlık Kulübü Endüstrisinin Geliri, 2016 (Milyon ABD Doları) 

Kaynak: Statista Fitness Industry in Europe, 2016 

2.2.1. Ulusal Politikalar ve Programlar 

Küresel dönüşüm, gelişim ve krizler tüm ulusları değişik düzeylerde etkilemektedir. 

Ulusal politikalar şekillendirilirken küresel-ulusal ekonomik, teknolojik, bilimsel göstergeler, 

kanıtlar ve yapılan projeksiyonlar göz önünde bulundurulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde 

kurulduğu 1923 yılından bu yana merkezi kamu yönetimi ilkeleri doğrultusunda bakanlık 

merkez teşkilatları tarafından belirlenen strateji, plan ve programlar illerde taşra teşkilatları eli 

ile yürütülmektedir.  

Sağlıkla ilgili programlar ülkemizde ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 

yürütülmektedir. Sağlık ile ilgili ayrıca pek çok bakanlık, kamu kurumu, kuruluşu, yerel 
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yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları birlikte işbirliği ile veya bağımsız olarak 

ulusal, bölgesel, yerel ölçekte farklı etkinlikler düzenlemektedir. On Birinci Kalkınma Planı 

Sağlıklı Yaşam Alt Çalışma Grubu’nun iki çalıştayında yer alan kurum ve kuruluşların 

sağlıklı yaşam konusunda tek başlarına veya işbirliği ile yürüttükleri çok sayıda 

önemli/kapsamlı program ve proje olduğu görülmüştür, ana rapor hacmini sınırlamak adına 

bu bağlamda yürütülen ve bize iletilen program ve projelere Ek-1’de yer verilmiştir. Ana 

raporda çerçeve bir program olması ve 29 Eylül 2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete’de 

Başbakanlık Genelgesi Başbakanlık Genelgesi olarak yayınlanması nedeniyle ilgili tüm 

kurum ve kuruluşları kapsadığı için sadece “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat 

Programı”na yer verilmiştir. 

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” 2010 yılında başlatılmış ve 

güncellenerek uygulanmaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı 2013-2017 yılı Stratejik 

Planı’nda da “toplumu sağlıklı beslenme, obezite ve fiziksel aktivite konularında 

bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı 

kazandırmak için destekleyici çevrelerle programlar oluşturmak” hedefler arasında yer 

almaktadır. “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı”nın amacı, ülkemizde 

görülme sıklığı giderek artan, çocuklarımızı ve gençlerimizi etkileyen obezite ile etkin şekilde 

mücadele etmek, toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırarak bireylerin 

yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmalarını teşvik etmek 

ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların (kalp-damar hastalıkları, 

diyabet, bazı kanser türleri, hipertansiyon, kas-iskelet sistemi hastalıkları vb.) görülme 

sıklığını azaltmaktır.  

Ulusal sağlık politikalarının ana hedefi “sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir 

toplum”a ulaşmaktır. Sağlıklı topluma ulaşmak için de sektörler arası işbirliğini 

kuvvetlendiren politikaların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Ülkemizde çeşitli kamu kurum ve 

kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları vb. pek çok kurum ve kuruluş 

tarafından obezitenin önlenmesine yönelik çeşitli programlar, projeler ve eğitim çalışmaları 

sürdürülmektedir. Sürdürülen bu çalışmaların koordinasyon içinde olması ve bir yol haritası 

dâhilinde yürütülmesi başarı düzeyini etkileyen önemli bir husustur. Söz konusu eylem planı 

ile ülkemizde planlanan çalışmaların belirli bir program dâhilinde yapılması, ölçülebilir, 

izlenebilir olması ve eşgüdümün sağlanması da amaçlanmıştır. 
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Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Obezitenin Önlenmesine 

Yönelik Hedefleri 

A.Yönetiminin Oluşturulması, Politika Geliştirilmesi, Güncellenmesi ve 

Uygulanması 

A.1. Ulusal ve Yerel Düzeyde Politik İstek ve Kararlılığın Sağlanması ve Uygulamaya 

Konulması 

A.2. Obezite ile Mücadelenin Yönetilmesinde Finansal Düzenlemeler 

A.3. Ulusal ve Yerel Düzeyde Mevcut Durumun Saptanması ve Yapılacak 

Araştırmaların Desteklenmesi 

B. Obezitenin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar 

B.1. Toplumun Obezite, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Fiziksel Aktivite Konularında 

Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesi 

B.2. Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli 

Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması 

B.3. İşyerlerine Yönelik Çalışmalar 

B.4. Obezitenin Önlenmesinde Gıda Sanayii ile İşbirliğinin Sağlanması 

B.5. Medya Haberleri ve Reklamlarda Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel 

Aktivitenin Desteklenmesi 

B.6. Fiziksel Aktivitenin Teşviki ve Çevresel Faktörlerin İyileştirilmesi 

C. Sağlık Kuruluşlarında Obezitenin Teşhisi ve Tedavisine Yönelik Önlemler 

D. İzleme ve Değerlendirme  

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın 2018 yılında 

değerlendirilmesinin yapılması ve değerlendirme raporunun yayımlanması planlanmıştır 

(Sağlık Bakanlığı, 2013). 

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında ayrıca Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Öncelikli 

Dönüşüm Programı ve buna bağlı olarak bir eylem planı hazırlanmıştır. Koordinatörlüğünü 

Sağlık Bakanlığının yaptığı, ilgili paydaşların katılımı ile altı bileşende on beş gösterge ile 

izlenecek olan eylemler planlanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2013).  

1. Bileşen: Gıda Güvenilirliğinin Artırılması / Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

(Gıda Güvenilirliğinin Artırılması bileşeni ile ilgili değerlendirme Ek-1’de kapsamlı bir 

şekilde verilmiştir). 

2. Bileşen: Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Düzeyinin Artırılması / Sağlık Bakanlığı

3. Bileşen: Tütün Kullanımı ile Alkol ve Madde Bağımlılığının Azaltılması / Sağlık

Bakanlığı 
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4. Bileşen: Kanser, Kalp ve Damar Hastalıkları Başta Olmak Üzere Bulaşıcı Olmayan 

Hastalıkların Görülme Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Azaltılması / Sağlık Bakanlığı  

5. Bileşen: Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi / Sağlık Bakanlığı  

6. Bileşen: Spor Yapma Alışkanlığının ve Hareketliliğin Teşviki / Gençlik ve Spor 

Bakanlığı. 

2.2.2. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi 

Onuncu Kalkınma Planı ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, ülkemizin ekonomik 

ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele almış, insan odaklı 

kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 

2013).  

Onuncu Kalkınma Planı, stratejik bakış açısını merkeze alarak, ekonomik, sosyal, 

sektörel ve bölgesel alanları kapsamasının yanında öncelikli dönüşüm programları yoluyla da 

kritik müdahale alanlarını ortaya koymaktadır. Programlar; birden fazla sektörü kesen, 

planların uygulanması ve izlenmesini kolaylaştıran, öncelikli alanlara yönelik kamu 

politikalarından oluşmaktadır. 

Kalkınma planlarında yer verilen politikaların etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi 

için kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke, hedef ve önceliklerinin ve 

bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının kalkınma planıyla uyumlu 

olması önem taşımaktadır. Kurumsal düzeyde stratejik planlar ile kalkınma planları arasında 

gerekli bütünlük ve uyumun sağlanabilmesi amacıyla kapsayıcı bir anlayış benimsenerek tüm 

kurumlara yön verebilecek, öncelikleri belirlemede yardımcı olabilecek bir politika seti 

oluşturulmuştur. 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’de sağlık alanı temel olarak “Sağlık Hizmetlerinin 

Etkinliğinin Artırılması ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu” tarafından ele 

alınmıştır. “Çocuk Çalışma Grubu” ve “Gençlik Çalışma Grubu” kapsamında da sağlıkla ilgili 

alanlara yer verilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2015)  

 Onuncu Kalkınma Planında Sağlıkla İlgili İfadeler 

Sağlıkla ilgili ifadeler Birinci Bölümün 2. Alt başlığı olan Küresel Gelişmeler ve 

Eğilimler ile Sağlık ve Sosyal Güvenlik Başlıkları altında yer almaktadır.  

49. Teknolojik imkânların gelişmesi ve artan yaşam kalitesine bağlı olarak uzun 

dönemde sağlıkta sürekli daha iyiye giden bir eğilim beklenmektedir. Son dönemde, 
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hastalıkların küresel ölçekteki ağırlığı, bulaşıcı hastalıklardan bulaşıcı olmayan 

hastalıklara kaymaktadır. Diğer taraftan çocuk ölümlerinin önemli oranda azalması ve 

ortalama yaşam süresinin artması beklenmektedir. Bununla birlikte ülke içi ve ülkeler 

arasında zengin fakir kesimlerin ortalama yaşam süresi farkının devam edeceği 

öngörülmektedir.  

50. Nüfus yapısındaki değişim ve teknolojik gelişmeler; sağlık sektöründe önemli

etkiler oluşturacak, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerinde yeni alanların oluşumunu 

tetikleyecek, teşhis ve tedavi hizmetlerinde yeni fırsatlar sunacak, ancak bu durum aynı 

zamanda nitelikli sağlık hizmetlerine erişimde farklı gelir grupları arasındaki eşitsizliği ileri 

boyutlara taşıyabilecektir.  

51. Toplam nüfusun ve yaşlı nüfus oranının artması, gelir düzeyinin yükselmesi, sağlık

bilincinin gelişmesi, yeni sağlık teknolojileri ve sağlık hizmetlerine talebin artması gibi 

hususların etkisiyle tüm dünyada sağlık harcamalarının artması beklenmektedir. Artan 

sağlık harcamalarının sosyal güvenlik sistemi üzerinde yarattığı baskı, özellikle birçok 

gelişmiş ülkede yüksek kamu borçları ve zayıf bütçe yapısının gerisindeki temel etken olmaya 

devam edecektir.  

52. Mevcut durumda, genç nüfus yapısına sahip olması nedeniyle Türkiye’nin sağlık

harcamalarının millî gelir içindeki oranı gelişmiş ülkelerin gerisindedir. İlerleyen dönemde 

tüm dünyadaki artış beklentisine paralel olarak, Türkiye’de de sağlık harcamalarının 

artacağı öngörülmektedir. Demografik fırsat penceresi yeterince iyi değerlendirilmediği, 

emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminde şimdiden gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, artan 

sağlık harcamaları, önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik sistemi ve kamu maliyesi üzerinde 

baskı oluşturabilecektir.  

53. Uzun dönemde artması beklenen sağlık harcamaları; sağlık teknolojilerinin daha

yoğun kullanımı, ilaç ve tıbbi malzeme üretimine odaklanma, sağlık turizmini geliştirme 

gibi fırsat alanlarını da beraberinde getirecektir. Sağlık hizmeti sunum kalitesinde 

rekabetçiliği giderek artan ülkemiz, başta Avrupa ve OECD ülkeleri olmak üzere nüfusu 

giderek yaşlanan ülkelere sağlık hizmeti sunma potansiyeline sahiptir. Sağlık turizmi; döviz 

gelirleri nedeniyle cari denge, emek yoğun yapısı itibarıyla istihdam, turizmde çeşitliliğin ve 

katma değerin artırılması yoluyla gelir artışı, sağlık altyapısının güçlendirilmesine bağlı 

olarak yatırım etkisi yaratabilecek bir alandır.  

Planın 2. Bölümünde 2.1.2. Sağlık Başlığı altında ise sağlığa ilişkin durum analizine yer 

verilmekte Plan dönemindeki amaç hedefler ve politikalar açıklanmaktadır.  
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2.1.2. Sağlık  

a. Durum Analizi  

Onuncu Kalkınma Planı Sağlık Başlığında  

a. Mevcut Durum alt başlığında yer verilen 166.-171. Maddeler incelendiğinde 

kullanılan genel terminolojinin “koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri” olduğu görülmüştür. 

“Sağlıklı Yaşam” bağlamında sağlığın geliştirilmesi yaklaşımının koruma ve önlemeden önce 

belirtilmesi vurgulanması uygun olacaktır. Karşılaştırmalarda orta gelir düzeyinde yer alan 

ülkeler yerine yüksek gelir düzeyinde yer alan ülkelerle karşılaştırma yapılmalıdır. 

167. maddede “Temel sağlık göstergeleri” olarak, bebek ve anne ölüm oranları 

doğuşta beklenen yaşam süresi, kişi başı hekim müracaat sayısı, sağlık personeli sayısı,  

aşılama oranı memnuniyet oranı ele alınmıştır. “Sağlıklı Yaşam” bağlamında DALY, HALE, 

malnutrisyon, obezite, bodurluk prevalansı, fiziksel aktivite durumu, sağlık hizmetlerinde 

eğitim ve danışmanlık hizmetlerine ayrılan süre, Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM)’ne başvuru 

oranı, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’ne Başvuru Oranı, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı 

Merkezleri’ne Başvuru Oranı, Sağlık Okuryazarlık Düzeyi vb. eklenmesi uygun olacaktır. 

169. maddede “Daha kaliteli ve maliyet etkin bir sağlık hizmet sunumu amacıyla 

koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinde, performansa dayalı ek ödeme sisteminde, sevk 

zincirinde, sağlık insan gücünde iyileştirme ihtiyacı devam etmektedir. “Sağlıklı Yaşam” 

bağlamında sağlığı geliştirme, vurgusu koruyucu hizmetlerden önce uygun olacaktır. 

170. maddede “Fiziksel aktivite yetersizliği, obezite ve tütün kullanımı ile mücadele 

gibi sağlıklı hayata yönelik program ve eylem planları uygulanmaya başlanmakla birlikte, bu 

programların geliştirilmesi ve uygulamada etkinliğin artırılması gerekmektedir.” Bu madde 

Kapsamında Onuncu Plan Doğrultusunda Öncelikli Dönüşüm Programlarından biri olarak 

belirlenen “Sağlık Yaşam ve Hareketlilik Programı Eylem Planı 2014-2018 kapsamında 

Program Hedefleri;  

• 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranının %7,8’e düşürülmesi 

• 19 yaş ve üzeri obez nüfus oranının %25’e düşürülmesi 

• Fiziksel olarak yeterince aktif olmayan 12 yaş ve üzeri bireylerin oranının %64,8’e 

düşürülmesi 

• Erişkinler (15 yaş ve üstü) arasında her gün tütün kullanma oranının erkeklerde %28,7’ye 

kadınlarda ise %9,9’a düşürülmesi 

• Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı ölüm oranının azaltılması olarak belirlenmiştir.  
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Bu hedeflere ulaşılma başarılarının planlandığı şekilde 2018 yılı sonunda değerlendirilerek, 

programın süreç ve sonuç değerlendirmelerinin yapılması, ilgili tüm paydaşlar ile 

paylaşılması, programın mali boyutlarının da mutlaka değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

171. maddede “2002 yılında yüzde 3,8 olan kamu sağlık harcamalarının GSYH’ya oranı 

2012 yılında yüzde 4,2 seviyesine yükselmiştir. Yaşlanan nüfus, sağlık teknolojilerindeki 

gelişmeler ve daha kaliteli sağlık hizmeti talebi gibi sebeplerle kamu sağlık harcamalarının 

daha da artabileceği öngörülmektedir.” denilmektedir. “Sağlıklı Yaşam” bağlamında sağlığı 

geliştirici, önleyici hizmetlerin getirisine ilişkin güçlü mali kanıtlar verilerek (erken çocukluk 

eğitimine yapılan her 1 dolarlık yatırım 6-17 dolar olarak geri dönmektedir (Heckman, J, 

Rodrigo P, Savelyev P. 2013, Heckman J. 2008), kamu sağlık harcamaları içinde önleyici, 

sağlığı geliştirici hizmetlerine ayrılacak payın artırılmasına güçlü vurgu yapılmalıdır. Sağlık 

eğitimi, obezite danışmanlığı, fiziksel aktivite reçetesi, sigara bıraktırma, bireye, aileye, 

topluma yönelik stresle başetme, ruhsal-sosyal güçlendirici müdahaleler, hijyen eğitimi, 

sağlık okuryazarlığını ölçme, değerlendirme ve geliştirme müdahalesi, anne sütü ile besleme 

eğitimi, vb SUT’ta karşılığı olan, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe kalemleri içinde yer alan, 

performans ölçütü de olabilecek hizmetlerin tanımlanması uygun olacaktır. 

b. Amaç ve Hedefler

172. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal 

ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması temel amaçtır. 

Bu amaç doğrultusunda veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen, erişilebilir, nitelikli, 

maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu esastır. “Sağlıklı Yaşam” bağlamında 

sağlığı geliştirme stratejileri doğrultusunda hakkaniyete (incinebilir gruplara vurgu), yaşam 

döngüsüne, erken çocukluk gelişimine vurgu yapılması uygun olacaktır. 

c. Politikalar başlığında “Sağlıklı Yaşam” bağlamında yer verilen aşağıda

belirtilen üç politika önerisi ile ilgili yaşanan sorunlar 

173. Bireylerin bedenen ve ruhen (sosyal) tam bir iyilik halinde olması için koruyucu sağlık 

hizmetleri, gerek bireye gerekse sosyal, biyolojik ve fiziki çevreye yönelik çok sektörlü bir 

yaklaşımla geliştirilecektir.  

174. Sağlıklı hayat tarzı teşvik edilecek ve daha erişilebilir, uygun, etkili ve etkin bir sağlık 

hizmeti sunulacaktır.  

181. Tüketiciler yeterli ve dengeli beslenme hakkında bilinçlendirilecek, hayvansal ürünler ve 

su ürünlerinin tüketimi yaygınlaştırılacaktır. 
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2.2.3. Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

 Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar

Sağlığın tüm yasalarda (Health in all policy), politikalarda yer alması, önceliklenmesi 

yaklaşımı Mevzuat çalışmalarında göz önünde bulundurulmamaktadır. 

Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı’nın, Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğu 2017-

2023 Programlarının Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmış olması olumlu karşılanmakla 

birlikte, mevzuat hiyerarşisinde daha güçlü bir metne dönüştürülmesi, “Sağlıklı Yaşam ve 

Hareketlilik Yasası”, “Sağlığın Geliştirilmesi Yasası” veya Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunu’na ek madde olarak yer alması, işleyiş, koordinasyon, izleme ve değerlendirme 

açısından Programın gücünü/etkililiğini artıracaktır. 

Sektörler arası işbirliğinde güçlükler yaşanmaktadır, başarılı örnekler, ödüllendirilerek 

teşvik edilmeli, sektörlerin birlikte çalışması artırılmalıdır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında Sağlıklı Yaşam Etkinliklerinin temel teminat 

paketinde ne ölçüde yer aldığı net değildir. 

Sağlık harcamalarının sağlığı koruma, geliştirme veya iyileştirici hizmetler olarak 

analizi yapılmamaktadır. 

 Kurumsal Yapılanmadan Kaynaklanan Sorunlar

Sağlığın Geliştirilmesi/Sağlıklı Yaşam Programları doğası gereği çok sektörlü olmalıdır. 

Bu bağlamda Koordinasyonu sağlayacak birimin belirlenmesi önemlidir, ancak paydaşlar 

arası koordinasyonun mümkün olan en üst düzey yöneticilerden oluşacak bir “koordinasyon 

kurulu” tarafından desteklenmesi gerekmektedir.  

Kurumların programlara katılımının yönündeki mali engeller, program bütçeleme 

aşamasında önemle ele alınmalıdır.  

Bakanlıkların Merkez ve Taşra yapılanmasındaki farklılıklar paydaşlar arasındaki 

eşgüdümü azaltmaktadır.  

Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, toplumun Programlara katılımı yeterli 

düzeyde değildir.   

 İnsan Kaynaklarından Kaynaklanan Sorunlar

Sağlıklı Yaşam için sunulması gereken hizmetler bir ekip hizmetidir. Ekip 

tanımlanmamıştır. Geniş ekip (hekim, aile hekimi, hemşire, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, 

fizyoterapist, psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

uzmanı, sağlık eğitimcisi, vb) ve çekirdek ekip (hekim, hemşire, beslenme uzmanı) 

belirlenmelidir. 
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İlgili sağlık çalışanlarının gerek mezuniyet öncesi gerekse hizmet içi eğitim 

programlarında sağlığı geliştirme ve sağlıklı yaşam konusunda önemli bir başlık olarak yer 

almamaktadır. 

 Altyapıdan Kaynaklanan Sorunlar

Sağlıklı yaşamı destekleyen tüm kurum ve kuruluşların bu bağlamda bir envanteri 

mevcut değildir, mevcut alt yapı olanaklarının yeterliliğinin de değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Özellikle yerinde, toplum içinde sunulacak etkinliklere yönelik olarak araç ve teknik 

donanımın yetersizliği programın başarısını uygulanabilirliğini azaltmaktadır. 

Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkez’lerinin sağlıklı yaşam konusunda etkinlikleri 

konusunda fiziksel, sosyal çevresel olanak yetersizlikleri söz konusudur. 

 Halkla İlişkilerden Kaynaklanan Sorunlar

Halkın, sağlıklı yaşam ile ilgili etkinliklere katılımı yeterli düzeyde değildir. Bireyin 

güçlendirilmesi sağlıkla ilgili konularda becerilerinin geliştirilmesi, toplum katılımının 

sağlanması için sosyolojik inceleme ve değerlendirmelere koşut olarak yeni katılım stratejileri 

geliştirilmelidir. Mevcut hali ile sağlıklı yaşam yürüyüşleri, özel gün ve haftalarda düzenlenen 

farkındalık etkinlikleri vb katılım yüzdeleri/göstergeleri belirlenmelidir. Sağlık 

okuryazarlığının belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik müdahaleler bireyin toplumun 

katılımını sağlayan yöntemlerle yapılmalıdır (Afişler, broşür vermek, video izletmek yeterli 

davranış değişikliği etkisi yaratmayacaktır).  

 Diğer Sorunlar

Sağlıklı Yaşam konusunda bilgi kirliliği, reklamlar, diziler ve filmlerde verilen olumsuz 

mesajlar bireylerin sağlıkları ile ilgili kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu’nun ceza ve izlemeleri, kamu spotlarının gerek içeriği, gerekse 

yayınlanma saatleri doğru mesajların alınmasında/yayılmasında yetersiz kalmaktadır.  

Özellikle beslenme konusunda uzmanlar arasında farklı görüşlerin/mesajların medyada 

sıkça yer alması sağlıkla ilgili konularda güvensizliğe yol açmaktadır. 

Bana bir şey olmaz yaklaşımı, kronik hastalıklarda uzun kuluçka süresi nedeniyle 

özellikle gençlerde ve genç yetişkinlerde sağlıklı yaşam davranışlarının/alışanlıklarının/ 

tarzının benimsenmesi zorlaştırmaktadır. 

Sağlıklı yaşam ile ilgili endüstrinin (özellikle gıda, tütün) izleme ve 

değerlendirilmesinde yaşanan güçlükler, kayıt dışı üretim ve satışların engellenememesi, 
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Sağlıklı yaşam adı altında sağlığa etkileri bilinmeyen ürün ve yöntemlerin internet 

ortamından, piyasadan kolaylıkla temin edilebilmesi, 

Kentleşme oranlarının %75’in üzerinde olması, sağlıklı yaşam olanaklarını, çevresel 

olanakların azlığı, 

Yoksulluk, işsizlik, fizik çevre koşulları vb. sağlığın sosyal belirleyicileri konusunda 

müdahalelerin yetersizliği sağlıklı yaşamın önündeki en büyük engeldir.  

2.3. İlişkili Temel Alanlarındaki Gelişmelerin Rapor Konusu Alana Yansıması 

1986 yılında tanımlanan Sağlığı Geliştirme yaklaşımı tüm dünyada sağlığın sadece 

sağlık sektörünün sorumluluğunda sağlanamayacağını, sektörler arası işbirliğinin kaçınılmaz 

olduğu ve önemini vurgulanmaktadır. Sağlık tüm politikalarda yer almalıdır. Demografik ve 

epidemiyolojik dönüşüme paralel artan bulaşıcı olmayan hastalık yükü uzun soluklu sağlığı 

koruma ve geliştirme hastalıkları önleme programlarının düzenlenmesini gerektirmiştir. 

Sağlıklı yaşamın Onuncu Plan doğrultusunda belirlenen Öncelikli Dönüşüm Programları 

çerçevesinde ele alınması da bu sürecin doğal bir sonucu olmuştur. Bu noktada Sağlıklı 

Yaşam ve Bağımlılıklar ile Mücadele Çalışma Grubu On Birinci Plan Çalışma Grupları içinde 

ilk kez yer almıştır. 

2.4.Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel Yansımaları 

Ulusal ölçekte, sağlık düzey göstergelerinde yaşanan olumlu gelişmeler, sağlık 

hizmetlerinin sunumunda erişim ve niteliğin öne çıkarılmasının bir sonucudur. Sağlıkla ilgili 

alanlarda Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda pek çok ulusal ve uluslararası işbirlikleri 

sağlanmıştır. Sağlık alanında uluslararası gelişmeler güncel olarak izlenmektedir. Uluslararası 

yükümlülükleri doğrultusunda Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Programı başta olmak üzere 

pek çok ulusal program yürütülmektedir. Programlara birey ve toplumun katılımı sektörler 

arası işbirliği alanlarında yaşanan sorunlar programların sürdürülebilirliği ve başarısında kilit 

öneme sahiptir. 
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Mevcut Durumun Güçlü, Zayıf Yönleri, Fırsat ve Tehlikeleri 

Güçlü Yönler 

 Sağlık alanında bebek-anne ölüm, aşılama hızı başta olmak üzere temel sağlık göstergelerinde çok
önemli olumlu gelişmelerin olması

 Sektörlerarası iş birliği yapılmasına imkân veren mevzuat

 Kamuda yaygın teşkilat ağı (her bireye ulaşma imkanı) olması

 Birçok bakanlık, kurum, kuruluşun sağlığı geliştirme, sağlıklı yaşam konusunda proje, programlar
yürütmesi

 Birçok bakanlık, kurum, kuruluşun bilimsel danışma kurullarının oluşturulmuş olması

 Birçok bakanlık, kurum, kuruluşun, özel sektör, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarının uzun
süredir işbirliği içinde sağlığı geliştirme, sağlıklı yaşam konularında çalışmalar yürütmesi

 Birinci basamak sağlık hizmeti sunan Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerine yönelik sağlığı
geliştirme, sağlık okuryazarlığı, sağlıklı yaşam konularında eğitim, farkındalık çalışmalarının
yürütülmesi

 Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında SHM (Sağlıklı Hayat merkezleri) nin oluşturulmuş
olması

 Okul/kurumlarda, çocuk, ergen ve gençlerin büyük bir kısmına ulaşılabilmesi nedeniyle, okulların
sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi için ideal ortamlardan birisi olması

 Okullarda birçok Sağlığı Geliştirme Programının/Projesinin (Okulda Sağlığın Korunması ve
Geliştirilmesi Programı, Beyaz Bayrak, Okul Sütü, Okul Üzümü, Beslenme Dostu Okul, Okulda Diyabet
Programı, Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programı Sağlıkla İlgili Fiziksel Aktivite Karnesi Programı vb.)
halen yürütülmesi

 Koruyucu ve Temel Sağlık Hizmetleri için ayrılan bütçenin 2002-2017 döneminde 3,5 kat artmış
olması

 Sağlıklı Beslenme, fiziksel aktivitenin öneminin tüm sektörler tarafından benimsenmiş olması

 Kamu kurum ve kuruluşlarının topluma yönelik bilgilendirme, farkındalığı artırmaya yönelik farklı
(web ortamında, yazılı, görsel medyada) çalışmalarının olması

 Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulmuş olması

 İl düzeyinde Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Kurullarının olması

 Kamu kurumları, yerel yönetimler sağlığı geliştirme, sağlıklı yaşam konusunda bisiklet yolu, yürüme
alanları vb fiziksel çevresel düzenlemelerin yapılması

 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların çeşitli ve yaygın olması

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanılması
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Zayıf Yönleri 

 Sağlık hizmetlerinin ülke genelinde dağılımında, hizmete erişimde eşitsizliklerin olması, 

 Temel Sağlık Göstergelerinde kır-kent, bölgesel, eğitim ve gelir düzeyine göre eşitsizliklerin olması, 

 Kurumlar, sektörler arası işbirliğinde koordinasyon güçlükleri 

 Sağlığı geliştirme programlarının sektörler arası işbirliği ile planlanması, koordinatör kurumun belirlenip 

paydaşların daha sonra programa dahil edilmesi 

 Kurumların sağlığı geliştirme, sağlıkla yaşam hizmetleri için bütçesinin olmaması 

 Kurumların merkez ve taşra teşkilat yapılarının farklı olması 

 İl düzeyinde bulunan Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Kurulları’nın her ilde etkili çalışmaması 

 İllerde sağlıklı yaşam ile ilgili farklı kurumlara ait birbirinden bağımsız kurulların olması  

 Mülteciler, sığınmacılar gibi hassas grupların hizmete erişimlerinde yaşanan sorunlar 

 Sosyal sağlık, ruh sağlığına yönelik hizmetlerin fiziksel sağlığın gerisinde kalması 

 Projelerin sürdürülebilirliğinin düşük olması, programa dönüştürülememesi  

 Televizyon, yazılı görsel medyada yetkisiz kişilerin sağlıkla ilgili konularda çelişkili, bilimsel kanıta dayalı 

olmayan mesajlar verilmesi 

 Sağlığı etkileyen ürünlerle ilgili mevzuatta eksikliklerin olması (takviye, supplement gibi ürünler adı altında 

doping, ilaç gibi lanse edilen destek ürünleri vb..) 

 Mesleki, Tıbbi Sosyal Rehabilitasyon gibi tersiyer koruyucu hizmetlerin yetersizliği 

 Birey, aile, toplum temelli sağlığı geliştirme yaklaşımların yetersizliği 

 Şehirleşmede yeşil alanların korunamaması 

 Sağlıklı yaşam hizmetlerinin bileşenlerinin, ekibinin, finansmanın tanımlanmamış olması 

 Kurumların sağlıklı yaşam konusunda verilen yanlış mesajlara karşı yanıt verme sürecinin mevzuat, 

kurumsal işleyiş nedeniyle uzun süreler alması 

 Ulusal düzeyde yürütülen proje ve programların; il düzeyinde ve kurumların taşra teşkilatlarında iyi 

sahiplenilmemesi, koordinasyon ve planlama sorunları ve iletişim ve eksikliği. 

 Merkez ve taşra yöneticilerinden kaynaklanan sorunlar (yürütülen proje ve programlarla ilgili yeterli 

bilgilerinin olmaması, önceliklerinin farklı olması, ilgisizlik, sahiplenmeme) 

 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyinin hem toplumda hem de diğer 

kurumlar arasında yetersiz olması 

 Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının olmaması 

 Eğitim ve öğretime erişimde bölgesel farklılıklar 

 Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yeterli olmaması 

 Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yeterli olmaması 

 İnsan kaynakları yönetim politikalarında yaşanan sorunlar 
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Fırsatlar 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılına ilişkin 2023 vizyonunun tüm kamu kurum

kuruluşları tarafından benimsenmiş olması

 Üst politika belgelerinde eğitimin öncelikli alan olarak yer alması

 Kamuda stratejik planların sektörler arası işbirliğine uygun hazırlanması

 Kamu kurum kuruluşlarının birlikte çalışma konusunda istekli olması

 Sektörlerin sağlıklı yaşam konularına olumlu destekleyici yaklaşımı

 On birinci Kalkınma Planı kapsamında ilk kez Sağlıklı Yaşam Grubu’nun oluşturulması

 Uluslar arası işbirliğinin olması

 Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün kurulmuş olması

 On iki yıllık temel eğitimin zorunlu olması, okullaşma oranının yüksek olması

 Okul, işyeri, çıraklık eğitimleri, askerlik, ibadethane vb toplu yaşam alanlarına erişim olanağı

olması

 Kişi başına sağlık hizmetlerine başvurunun 8,4 olması

 Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen politikaların varlığı

 Ulaşım/iletişim ağının gelişmesi

 Sosyal medyanın geniş kitlelerce kullanılıyor olması

 Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin tanımlanmış olması

 Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı

 Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin talebin artması

 Gelişen teknolojilerin eğitimde kullanılabilirliğinin artması

Tehlikeler 

 Bölgesel savaş ve çatışmalar, siyasi istikrarsızlıklar

 Göçler, nüfus hareketlerinin artması

 Küresel ve/veya bölgesel ekonomik krizler

 Doğal afetler/çevresel tehditler

 Kamu yönetiminde köklü, kısa sürede çok sayıda değişiklik yapılması

 Bütüncül sağlık hizmeti anlayışının karar vericiler ve hizmet sunanlar tarafından

benimsenmemesi Politika, Program ve Projelerde sürdürülebilirlik konusunda yaşanan sorunlar

 Toplumda obezitenin yetersiz fiziksel aktivitenin hem çocuk hem yetişkinlerde artıyor

olması Sağlıklı yaşam ürünleri/hizmetleri ile ilgili hızla büyüyen endüstrinin ulusal/küresel

düzeyde baskısı İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt etme güçlüğü

 Toplumda kitap okuma, spor yapma, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunma

alışkanlığının yetersiz olması Bölgeler arası ekonomik gelişmişlik farkı
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ  

3.1. Uzun Vadeli Hedefler  

Ülkelerin sağlık düzeylerini yükseltirken, başlangıçta sağlık hizmetlerinde hızlı bir ivme 

ve düşük maliyetler karşımıza çıkmaktadır. Ancak belirli bir düzeye geldikten sonra ivme 

azalmakta, plato oluşmakta ve daha yüksek maliyetler karşımıza çıkmaktadır. Sağlık 

hizmetleri geçtiğimiz yüzyılı değerlendirdiğimizde küresel ve ulusal krizlerde bile doğası 

gereği büyümesine devam eden bir sektördür. Bu nedenle önümüzdeki 15 yıllık dönemde 

sağlık hizmetlerinde ilerleme sağlamak için geçmiştekinden çok daha fazla emek ve 

sermayeye gereksinimiz olduğu bilinmelidir. Kronik hastalıkların yükselişine karşın kendini 

hatırlatan/unutturmaya bulaşıcı hastalıklar ve anne çocuk sağlığı sorunları ülke yükünü 

katlamaktadır. Bu bağlamda kronik hastalıklara ağırlık verirken diğer sorunların yeniden acil 

hale gelebileceği bilinerek mücadele/müdahalede aynı kararlılık ve azimle yola devam 

edilmelidir.  

Sağlıklı yaşam önümüzdeki 15 yılın en öne çıkan alanını oluştururken, genel eğitim ve 

sağlık okuryazarlık düzeyi düşük olan bir toplumda medya ve endüstrinin yanlış 

yönlendirmelerine kanıta dayalı, bireysel, toplumsal ve yasal olarak karşı durabilecek 

demokratik çözümler üretilmelidir. Kamunun düzenleyici gücü ve yetkisi e-ticaret ve uluslar 

arası ticaret kuralları gereğince halk sağlığı yararına artırılmalıdır. 

Yeni bir yüzyıl ve dinamikleri ile karşı karşıya olmamız, genç bir nüfusa sahip 

olmamız, bilim ve teknolojiyi iyi yönetebilme ön koşulu ile sağlıklı yaşamda bir fırsat 

penceresi açacaktır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, sağlığı koruma, 

hastalıkları önleme ve sağlığı geliştirme stratejilerinin bütüncül olarak sunulması ile 

toplumsal sağlık ve sağlık hizmeti algısında önümüzdeki 15 yılda köklü ve olumlu gelişmeler 

yaşanacaktır. 

Bireyin sağlığını etkileyen çevresel etmenlerin olumlu hale getirilmesinde, küresel, 

ulusal işbirlikleri, görev ve sorumlulukların olduğu unutulmamalıdır. Suyun, havanın, 

toprağın sağlıklı olmadığı bir dünyada canlıların sağlıklı olması beklenemez.  

Cumhuriyetin 100. Yılında güçlü bir Türkiye için köklü, etkili, güçlü sağlık hizmeti 

sunulabilmesi için tüm politikalarda sağlığa yer verilmelidir. 

“Hiç kimse geride bırakılmamalıdır.” 
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3.2. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedef Önerileri 

Vatandaşlarımızın erken bebeklik çocukluk döneminden başlayarak her yaşta yaşam 

kalitesi ve süresinin yükseltilmesi, incinebilir/kırılgan grupların hakkaniyet ilkeleri 

doğrultusunda desteklenmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı 

bir şekilde katılımlarının sağlanması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda veriye ve kanıta 

dayalı politikalarla desteklenen, erişilebilir, nitelikli, maliyet etkili ve sürdürülebilir, 

koruyucu, önleyici ve geliştirici bir sağlık hizmet sunumu esastır. Sağlık/sağlıklı yaşam tüm 

politikalarda yer alacaktır. 

Kalkınma Planları doğrultusunda önümüzdeki beş yıl için yeni proje/programlar 

üretmekten çok yürütülen mevcut programların izlem ve değerlendirilmesi, sürdürülebilirliği 

önceliklendirilmelidir. 

Kurumlar arası işbirlikleri desteklenmeli, paydaşların tüm süreçlere işbirlikleri 

doğrultusunda etkili katılımı sağlanmalıdır. 

3.3. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

 Tüm politikalarda sağlık yer almalıdır. Herhangi bir konuda politika üretilirken bunun

sağlığa etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

 Sağlıklı yaşam yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan bir konu değildir.

Sosyal devletin, ilgili tüm kurum, kuruluşların, tüm paydaşların ve en temelde bireylerin

sorumluluğundadır.

 Sağlıklı yaşam denildiğinde ilk akla gelen başlıklar sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite

ile ilgili politikalar olmaktadır. Diğer başlıklar, ruh sağlığın geliştirilmesi, güvenli yaşam,

kişisel hijyen, çevresel maruziyetlere ilişkin politikalar sınırlıdır.

 Bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı bütüncül olarak ele alan/değerlendiren bir sağlık

hizmeti sunulmalıdır.

 Birey çevresi ile bir bütün olarak ele alınmalı, fizik, biyolojik, kimyasal, sosyal ve

psikolojik çevrenin sağlığı geliştirmedeki önemi birey, toplum, hizmet sunucular ve karar

vericiler tarafından benimsenmelidir.

 Sağlığı koruma, hastalıkları önleme ve sağlığı geliştirme hizmetleri bütüncül bir şekilde

sunulmalıdır.

 “Her yaşta sağlık”, “yaşam boyu sağlık” (sağlıklı çocukluk, sağlıklı gençlik, sağlıklı

yetişkinlik, sağlıklı yaşlılık) anlayışı benimsenmelidir.

 Erken çocukluk gelişimi, yaşamın “ilk 1000 günü”nü önceleyen politikalar

geliştirilmelidir.
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 Ülkede her il ve ilçe için birer yoksulluk sınırı belirlenerek bu sınırın altına bulunan 

özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı çocuklar için bir eğitim, beslenme ve destek 

programı geliştirilmelidir. Bu program ABD’de yer alan ve etkililiği kanıtlanmış Head 

Start (Kline P, Wallers CP, 2016) programı tarzında bir program olmalıdır. 

 Okullar, sağlığı geliştirme, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasında kilit öneme 

sahip kurumlardır. Okulların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığı koruyacak ve gelişimini 

sağlayacak olumlu ortamlara dönüştürülmesi sağlıklı yaşam kültürünü geliştirecektir. 

 Sağlıklı bir yaşam için engelli bireylerde halk sağlığı aktivitelerine katılımlarının 

sağlanması, hizmetlerin ve zamanında müdahalelerin sağlanması, engelli bireylerin 

çevresinde engelsiz bariyerlerin ve her gün yaşam aktivitelerine katılımda etkileşimin 

sağlanması temel hedefler arasında olmalıdır. 

 Sağlıklı yaşam programlarında toplumsal cinsiyet konusunda duyarlı bir yaklaşım 

izlenmelidir. 

 Toplumdaki herkesin sağlıklı besinlere ulaşılabilirliği sağlamak. 

 Çocuğa, kadına, yaşlıya, engelliye yönelik şiddet önlenmelidir. 

 Sağlıklı yaşam alanında faaliyet gösteren endüstri kamu ve tüketiciler tarafından 

izlenmelidir. 

 Sağlıklı kentlerin desteklenmesi ve sayılarının artırılması, 

3.4. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler 

 Sağlıklı yaşam konusu sağlıkla ilgili tüm politikalarda yer almalıdır. 

 Mevzuat sadeleştirilmelidir. 

 Okul sağlığı hizmetleri, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında 17.05.2016 

tarihinde imzalanan işbirliği protokolü gereği MEB’na bağlı resmi ve özel tüm 

okul/kurumları kapsamaktadır. Protokol yapılması önemlidir, ancak mevzuat hiyerarşisi 

açısından daha güçlü metinlere (yasa, tüzük, yönetmelik vb) gereksinim vardır. 

 Tam gün eğitim veren kurumlarda okulda geçen sürenin uzun olması nedeniyle 

öğrencilere bir öğün Okul Yemeği uygulamasına geçilmelidir (Okul yemeği programı 

olan ülkeler; ABD’de 31milyon çocuk okul yemeği programından yararlanmaktadır, 

Japonya’da 10 milyon çocuğa okulda yemek verilmektedir. İngiltere’de ise 1990’lardan 

buyana okul yemeği verilmektedir, 2008 yılında yapılan revizyon ile, bazı bölgelerde 

sadece ihtiyacı olanların okul yemeği karşılanmaktadır) 
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 Ehil olmayan kişiler tarafından değişik diyet reçeteleri düzenlenmektedir. Mesleğe ilişkin

mevzuatta diyet reçetesi düzenleme yetkisi verilecek meslek grupları tanımlanmalıdır.

Meslek edindirme kursları ile (184-320 saatlik) verilen “sağlıklı beslenme sertifikası”

alan kişiler bebek, çocuk, yetişkin, gebe beslenmesi alanında hizmet vermelerinin önüne

geçilmelidir.

 Özel sektör tarafından son dönemde önemli bir faaliyet alanı olarak belirlenen Sağlıklı

Yaşam Merkezleri’nin (wellness klinik, SPA klinik vb) standartları belirlenmelidir.

 Tamamlayıcı tıp yöntemleri uygun şekilde sistem içerisine entegre edilmeli ve

uygulayıcıların denetimleri yapılmalıdır.

Kurumsal Yapıyı İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler 

 Merkezi ve yerel düzeyde sağlıklı yaşam hizmetleri ile ilgili mevcut yapı

güçlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı’nda Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Genel

Müdürlüğü’nde Sağlıklı Yaşam Daire Başkanlığı kurulmalıdır.

 Sağlık hizmetlerinde tüm tedavi edici basamaklarda sağlığı geliştirme/sağlıklı yaşam

hizmetlerine yer verilmelidir.

 Sağlığı geliştirme, sağlıklı yaşam ilgili bütün sektörlerin işbirliği ve dayanışması ile

yürütülmesi gereken bir hizmettir.

 Birinci basamak aile hekimliği güçlendirilmeli ve aile hekimine başvuru sayısı

artırılmalıdır. Sevk sistemi uygulanmaya geçmelidir.

 Sağlıklı yaşam standartları (hizmet içeriği, ekip, geri ödeme sistemi vb) belirlenmelidir.

Aile hekimlerine pozitif performans getirilmelidir.( sigara bıraktırma, obezitenin

düşürülmesi)

 Sağlık hizmetleri organizasyonu, hizmetlerin etkili ve ulusal hedeflere ulaşılabilmesi ile

ilgili olarak önemli bir etkiye sahiptir. Türkiye’de sağlıklı yaşam hizmetlerinin

organizasyon, sunum ve finansmanınında, önemli koordinasyon sorunları yaşanmaktadır.

Bu sorunlar hem stratejik düzeyde (politika belirleme ve yasal düzenlemeler), hem taktik

düzeyde (Plan ve program oluşturma) ve hem de operasyonel düzeyde (Sağlık

hizmetlerinin sunumu ve desteklenmesi) görülmektedir.

 Ülkede sağlıklı yaşam konusunda hizmet veren kamu ve özel kurum ve kuruluşlar

arasında eşgüdüm sağlanmalıdır. Bunun için farklı kurumlara bağlı olarak çalışan

gençlik, aile, iş danışma merkezleri gibi birimler ile üniversiteler, yerel yönetimler ve

sağlık kurumları arasındaki işbirliği güçlendirilmelidir.
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 Sağlığı geliştirme, sağlıklı yaşam program ve projeleri, işbirliği protokolleri kapsamında 

yürütülmektedir. Ancak protokollerin uygulanmasında koordinasyonu sağlamada üst 

düzey karar vericilerin yer alacağı bir kurulun oluşturulması programların daha etkili 

işbirliği sağlanarak yürütülmesini kolaylaştıracaktır. 

 Sağlıklı yaşamı geliştirmeye ilişkin hizmetlere ulaşmada karşılaşılan güçlüklerin 

giderilmesi. Sağlıklı yaşam ve sağlığın korunmasına yönelik hizmetler genel sağlık 

hizmetleriyle bütünleştirilmelidir. Birinci basamakta sağlıklı yaşam, sağlığın korunması 

ve sağlığın geliştirilmesine yönelik hizmetler sunulmalıdır. Birinci basamağın il sağlık 

müdürlükleri ve bağlı birimlerin yanı sıra, özellikle koruyucu ve önleyici işlevde 

bulunabilecek okul öncesi kurumlar, okul ve üniversiteler, öğrenci yurtları, rehberlik ve 

araştırma merkezleri, işyerleri, emniyet, silahlı kuvvetler, ceza ve tevkif evleri, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yuva, yurt, huzurevleri ve belediyelerde de 

verilmelidir. 

 İl düzeyinde sağlıklı yaşam ile ilgili “Sağlıklı Beslenme Kurulları”nın, “Sektörlerarası 

İşbirliği Kurulları”nın daha etkili çalışması sağlanabilir.  

 Okula devamsızlıkların, okuldan ayrılmaların azaltılması, çocuk ve gençlerin sağlık ve 

güvenliği açısından önemlidir. 

 Okullar, sağlığı geliştirme, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasında kilit öneme 

sahip kurumlardır. Okulların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığı koruyacak ve gelişimini 

sağlayacak olumlu ortamlara dönüştürülmesi sağlıklı yaşam kültürünü geliştirecektir. 

 Milli Eğitim Bakanlığında 18 Milyon öğrenciye hizmet verebilecek Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik Genel Müdürlüğü kurulmalıdır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Hizmetleri ile Özel Eğitim Genel Müdürlüğü ayrılmalıdır.  

 Sağlığın korunması ve sağlıklı yaşam konusunda ülke ihtiyaçlarının izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve bilimsel temelli çözümler üretilmesi için disiplinler arası yapısı olan 

bir “Ulusal Sağlıklı Yaşam Konseyi” kurulmalıdır. Bu konseyle bağlantılı çalışacak il ve 

ile düzeyinde “Sağlıklı Yaşam Kurulları” oluşturulmalıdır.  

 Yerel yönetimler ve özel sektörün sağlıklı yaşam konusunda sunulan hizmetlerdeki rolü 

artırılmalıdır. 

 Çocuklara yönelik aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalar ile ilgili reklamlara ve 

pazarlama yöntemlerine düzenleme getirilmelidir. 

 Gıdalardan trans yağın % 2 nin alına indirilmesi için mevzuat ve sektörel reformülasyon 

çalışmalarının desteklenmelidir. 
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 Gıdalarda şeker, yağ ve tuz oranlarının kademeli olarak düşürülmesi için devlet, sektörel

işbirliği yapılmalıdır.

 Tüm Türkiye de yerel yönetimlerin güvenli yaşam alanları ve fiziksel aktivite alanları

oluşturacak şekilde yapılması için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.

İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler 

 Sağlık personellerinin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerinde sağlığın geliştirilmesi,

sağlıklı yaşam konularına yer verilmelidir.

 Sağlıklı yaşam konusunda hizmet sunumuna yönelik insangücü, fizik altyapı

olanaklarının uygun ve yeterliliği belirlenmelidir.

 Doğal afet, kaza, travmatik yaşantılar, terör, göç ve kriz potansiyeli yüksek olan

ülkemizde bu gibi durumlarda ortaya çıkabilecek özel sağlığın korunması, sağlıklı yaşam

konusunda çalışabilecek ve önemli durumlarda eksikliği hissedilen hekim dışı sağlıklı

yaşam personelinin yetiştirilmesi ve istihdamı sağlanmalıdır.

Altyapıyı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler 

 Ulusal düzeyde yazılım temelli ve kanıta dayalı müdahalelerin de yer aldığı bir “Sağlıklı

Yaşam Karar Destek Sistemi” oluşturulmalıdır.

 Sağlık sisteminde sağlıklı yaşam alanında ne tür hizmetler sunuluyor belirlenmelidir,

 Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM)’nin sayısı, personel sayısı ve hizmet niteliği

artırılmalıdır. Çevresel düzenlemeleri sağlığı geliştirmeye uygun hale getirilmelidir.

 1.,2.,3. Basamak tedavi edici hizmetlerde kamu ve özel kurumlarda sunulan sağlıklı

yaşam hizmetlerinin nicelik ve niteliği artırılmalıdır,

 Sağlıklı yaşam hizmetleri 1., 2. ve 3. Basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinde

otomasyon sistemlerine entegre edilerek ilgili istatistikler oluşturulmalıdır.

 Bireylere sunulan her türlü sağlığı koruma, sağlıklı yaşama ilişkin hizmetler kayıt altına

alınmalı, bu kayıtların etik kurallara uygun erişilebilirliği sağlanmalı ve bu veriler

üzerinde araştırmalar yapılması teşvik edilmelidir. Bunlar arasında epidemiyolojik

araştırmalara ve izleme çalışmalarına özel önem verilmelidir.

 Birinci basamak aile hekimliği güçlendirilmeli ve aile hekimine başvuru sayısı

artırılmalıdır.

 Birinci basamak tedavi edici hizmetlerde periyodik muayenelerin tüm bireyleri, toplumu

içerecek şekilde yürütülmelidir.
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 Kanserlerin erken tanısı için, kanser taramaları (mamografi, smear, dışkıda gizli kan, 

kolonoskopiler vb) algoritmalarına uygun olarak yaygınlaştırılmalıdır 

 Okul sağlığı hizmetleri tüm okullarda tesis edilmelidir. Tüm çocuklar ve gençler okulda 

nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmelidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda halen görev yapmakta olan okul hemşireleri 

sağlığın geliştirilmesi ve okul sağlığı hizmetleri kapsamında çok önemli olmakla birlikte 

okul hemşiresi istihdamının yeterli olmaması sorun teşkil etmekte olup, tüm 

okul/kurumları kapsaması ve okul hemşiresi sayısının artırılması önemlidir.  

 Çocuklar ve gençler arasında anti-sosyal davranışlar, alkol kullanımı, sigara kullanımı, 

intihar eğilimi, beslenme alışkanlıkları ve okul terki gibi riskli davranışların periyodik 

olarak tespit edilmesi ve buna göre kanıta dayalı müdahale programlarının bölge, il, ilçe 

düzeyinde uygulanması ve bu programların etkililiklerine bağlı olarak fonlanmasını 

sağlayan bir örgütlenme oluşturulmalıdır (Ergene T ve ark, 2013). 

 Okullarda okul yemeği programının özellikle ülkede sürekli yetersiz beslenmeden 

kaynaklanacak sağlık sorunlarını ve obeziteyi önleyecektir (Bergman, E. A., Saade, C.  

ve ark, 2014). 

 Özellikle çocuk ve ergenlere yönelik sağlıklı yaşam konusunda okullarda Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin niceliksel ve niteliksel olarak yaygınlaştırılması 

sağlanmalıdır. Çocukların, gençlerin, ebeveyin ve yetişkinler ile yaşlıların özelliklerine 

uygun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır (Carey JC, 

Dimmitt C, 2012) 

 Obezitenin tüm yaş gruplarında artışı önemlidir, ancak çocukluk dönemindeki artışın 

kronik hastalıkların görülme yaşını daha erken yaşlara çekmekte, erken ölümlere yol 

açmaktadır, obezitenin önlenmesinde fiziksel inaktivite ile mücadelede çocukların aileleri 

ile birlikte yürüyebileceği güvenli alanlar, bisiklet yolları fiziksel olanaklar artırılmalıdır. 

Kentleşme planlarında fiziksel aktivite alanları, sağlıklı yaşam alanlarına yer verilmelidir.  

 Rutin kayıt sistemlerinden güvenli verilere ulaşılabilmelidir.  

 Veri analizleri açısından TÜİK veri tabanından veri çekilmesi kolaylaştırılmalı, verilerin 

çeşitlenmesi desteklenmelidir. 

 Sağlıklı yaşam konusunda katkısı olan dil ve konuşma bozuklukları, psikoloji, psikolojik 

danışma ve rehberlik gibi tüm mesleklerin görev ve rol tanımlarındaki belirsizlikler 

toplumsal gereksinimler ışığında uluslararası standartlar da esas alınarak giderilmelidir. 

 Ülkemizde sağlıklı yaşam hizmetlerinin organizasyonunun sadece kamunun görevi 

olmaması özel sektörün de bu sisteme dahil edilmelidir. Özel hastanelerde sağlıklı yaşam 
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hizmet birimlerinin ve özel rehabilitasyon merkezlerinin açılması desteklenmelidir. 

Bunun için gerekli yasal ve idari alt yapı sağlanmalıdır. 

Halkla İlişkiler Alanında Yapılması Gerekenler 

 Toplumun ve sağlık profesyonellerinin sağlık hizmetlerini sadece tedavi edici hizmetler

olarak algılamasına yönelik müdahale programları geliştirilmelidir. Bireylerin sadece

hasta oldukları zaman sağlık kuruluşuna başvurulur, sağlıklı iken gidilmez algısını

değiştirmek için periyodik muayene ve izlemelerin düzenli ve tam yapılması teşvik

edilmelidir.

 Toplumun ve sağlık profesyonellerinin “koruyucu, önleyici sağlık hizmetelerine”

önceliklemesine yönelik çalışmalar yürütülmelidir.

 Sağlıklı yaşamı destekleyen sosyal çevrelerin oluşturulmasında sosyal medyadan

yararlanılmalıdır.

 Toplum ruh sağlığının geliştirilmesi, stresle baş etmeye yönelik programlar

güçlendirilmelidir.

 Bireyin sağlıklı yaşam alışkanlıkları, erken çocukluk döneminde anne babaların, bakım

veren kişilerin sağlıkla ilgili konulardaki bilgi, tutum ve davranışları ile şekillenmektedir.

Öncelikle müdahale noktası çocuğun bakımını üstlenen kişilerin eğitimleridir. Sadece

annelerin değil anne ve babaların birlikte eğitimleri hedeflenmelidir.

 Sağlıklı yaşam konusunda eğitim programları bireyden başlayarak aileye, aileden

topluma ulaşmalıdır.

 Sağlık okuryazarlığı bireylerin sağlıkla ilgili davranışlarını belirleyen geliştiren en önemli

araçtır. Bireylerin, toplumun Sağlık Okuryazarlık düzeyi belirlenmelidir. Sağlık

çalışanlarının sağlık okuryazarlığının değerlendirilmesi ve yükseltilmesi konusunda

güçlendirilmelidir. Özellikle hassas gruplar minör gruplar, göçmen ve mülteciler için özel

ölçme araçları geliştirilmelidir.

 Bireylerin sağlık okuryazarlık düzeylerini değerlendirmeye ve yükseltmeye yönelik

programlar geliştirilmelidir.

 Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık Okur Yazarlığı”, “Tüketicilerin Sağlıklı

Seçimleri” vb. eğitim programları Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılacak

işbirliği kapsamında yaygın eğitim kurumlarında kurs olarak verilebilir.

 Dengeli ve yeterli beslenme kavramı çerçevesinde tek bir besin grubunun öne

çıkarılmadan temel beş besin grubunun ulusal rehberlerce önerilen miktarlarda (Sağlıklı

Tabak Modeli) tüketilmesi desteklenmelidir.
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 Kamu kurumları web sayfalarında daha çok topluma sağlıklı yaşam kültürüne yönelik 

uygulamalara yer vermelidir. E-nabız, E-Okul vb mevcut sistemlere sağlıklı yaşam 

mesajları/uygulamaları entegre edilebilir. 

 Mevcut ulusal rehberlerin (TÜBER, Fiziksel Aktivite Rehberleri vb) tanıtımı ve 

uyulmasının teşvikine yönelik müdahale ve stratejiler belirlenmelidir. 

 Çocukluk çağı aşılama oranlarında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiş olmasına karşın 

son dönemde artan aşı retleri konusuna önem verilmeli ve Genişletilmiş Bağışıklama 

Programı çerçevesinde yeni müdahale yöntemleri, stratejileri geliştirilmelidir. 

 Erişkin aşı programları için hedef kitleler bilgilendirilmeli ve bu hizmet 

yaygınlaştırılmalıdır. 

 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yaygın eğitim kurs programları Spor alanı 

altında yer alan “Bocce” vb. kurs programının özellikle ileri yaş vatandaşlarımız arasında 

yaygınlaştırılmasına yönelik tanıtıcı faaliyetler planlanabilir. (Yapılan araştırmalarda bu 

spor dalı özellikle yetişkin bireylerde fiziksel ve ruhsal yönden olumlu sonuçlara 

ulaşıldığı görülmüştür.) 

 Okul çağı 7- 8 yaş grubu çocuklarda obezite sıklığı araştırması COSI-2016 sonuçlarına 

göre obezitenin oluşumunda önemli bir etmen olan yetersiz olan anne sütü ile beslenme 

konusunda halk sağlığı eğitimlerinin arttırılması ve diyetisyenlerin aktif rol alması 

sağlanmalıdır. 

 Anne sütü ile besleme teşvik edilmeli, mevcut konu ile ilgili programda erken ek gıdaya 

geçiş noktasında yeni müdahale yöntemleri, stratejileri geliştirilmelidir. 

 Sivil toplum kuruluşlarının sağlıklı yaşam etkinliklerinde daha çok yer alması 

sağlanmalıdır. Toplum katılımını sağlamada önemli bir fırsat yaratabilir. 

 Televizyon, internet, cep telefonu, sosyal medya gibi kitle iletişim araçları sağlıklı yaşam 

bilinci oluşturmada daha etkili kullanılmalıdır. 

 Anne baba destek programları başta olmak üzere, çocukların özelliklerine göre 

farklılaştırılmış çocuk gelişim hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. 

Önemli Projeler 

 Obezite, kanserler ve diyabetin ekonomik yükü konusunda yeterli veri araştırma mevcut 

değil. (Örneğin Amerika’da 2008’de obezite ile ilişkili hastalıkların tedavi maliyetleri 

147 milyar $.(Finkelstein EA, Trogdon JG, Cohen JW, Dietz W, 2009). Amerika’da 

2002-2005’de çocukluk çağı obezitesi ayakta bakım hizmeti maliyeti 14,1 milyar $, 

yatarak bakım hizmeti maliyeti 237,6 milyar $’dır (Trasande, L Y. Liu, G.E. Fryer, M. 
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Weitzman. 2009). İrlanda’da 1997- 2004 dönemlerinde obezite nedeniyle hastane 

tedavilerinin maliyeti 4,4 milyon €’dan 13,3 milyon €’ya yükselmiş (Vellinga A, 

O’Donovan D, De La Harpe D. 2008) 

 Sağlığı geliştirme, sağlıklı yaşam konusunda yürütülen proje ve programlarının, çok

boyutlu (süreç, sonuç, sağlık, ekonomik, sosyal vb) boyutları ile değerlendirilmesi,

proje/programların etkililiğinin güçlü kanıtlarla ortaya konulmalıdır.

 Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı tüm paydaşları, bileşenleri ve izlem

ölçütleri ile birlikte değerlendirilmelidir.

 Beslenme, fiziksel aktivite konularında ulusal ölçekte yürütülen çalışmalar

bulunmaktadır, ancak diğer sağlıklı yaşam etkinlikleri (Stresle baş etme, uyku, ruh

sağlığın güçlendirilmesi, güvenli yaşam ve davranışlar, hijyen, sağlık okuryazarlığı vb)

konusunda ulusal veri sınırlıdır. Mevcut çalışmalara modül olarak sağlıklı yaşam

eklenebilir.

 Sağlıklı yaşam konusunda veri tabanı oluşturularak karar destek sistemine dahil

edilmelidir.

 Halk sağlığı müdahalelerinin etkililiği konusunda veri tabanı yapılabilir.

 Rutin yapılan araştırmaların (TÜİK Sağlık Araştırması, TBSA, COSI, TNSA vb.) sağlıklı

yaşam ile ilgili verilerine araştırmacıların erişimine olanak sağlanmalıdır.

 Erken çocukluk gelişimi alanında yeterli araştırma bulunmamaktadır.

 Ulusal ölçekli araştırmaların yürütülmesinde etik, veri güvenliği açısından yaşanan

sıkıntılara çözümler üretilmelidir.

 Uluslar arası karşılaştırmalar yapılabilmesi için veri toplama süreçlerinde kullanılan

standartlar belirlenmelidir.

 Yaygın eğitim kurumlarında sağlıklı yaşamla ilgili eğitim faaliyetlerinden yararlanan

bireylerde kalıcı etkileri olup olmadığı hakkında değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

 GSM operatörlerinin sosyal sorumluluk projeleri sağlıklı yaşam konularını da (tuz şeker

kullanımının azaltılması vb. sağlıklı mesajlar içerecek şekilde topluma erişimi

sağlamalıdır.

Mali Yükü ve Finansmanı 

 Sağlıklı yaşam standartları (hizmet içeriği, ekip, geri ödeme sistemi vb) belirlenmelidir.

 Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Paketi tanımlanmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından

hizmet bileşenleri geri ödeme kapsamında incelenmelidir.
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 Sigara bırakma, fiziksel aktivite reçetesi, sağlık eğitimi vb uygulamalar SGK geri ödeme 

listesine alınmalıdır. 

 Her birey için yılda en az bir kez sağlıklı yaşam hizmet paketinden yararlanması geri 

ödeme kapsamına alınmalıdır. 

 Sağlıklı yaşam hizmetleri 1., 2. ve 3. basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinde 

performans göstergeleri arasına alınmalı  

 Sağlıklı yaşamı geliştiren programlar için bir fon oluşturulmalıdır. 

3.5. Plan Hedef, Amaç ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle 

İlişkisi ve Uyumu 

Sağlıklı Yaşam Alt Çalışma Grubu olarak On Birinci Kalkınma Planı Hedef, Amaç ve 

Politikaları belirlerken Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden  “insanların sağlıklı bir yaşam 

sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak” doğrudan sağlık hedefinin yanı sıra 

sağlığı belirleyen yoksulluk, açlık, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlıklı suya erişim, 

istihdam ve ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve 

topluluklar, sürdürülebilir üretim, barış ve adalet başta olmak üzere 17 ana hedef ve alt 

hedefleri göz önünde bulundurulmuştur (UN, 2015). 

3.6. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

 Obezite, kanserler ve diyabetin ekonomik yükü konusunda araştırma, 

 Sağlığı geliştirme, sağlıklı yaşam konusunda yürütülen proje ve programlarının, çok 

boyutlu (süreç, sonuç, sağlık, ekonomik, sosyal vb) boyutları ile değerlendirilmesi, 

 Uluslar arası Okul Çağı Çocuklarının Sağlık Davranışları Araştırması’nın yapılması 

konusunda kurumlar arası işbirliği sağlanmalıdır. Ancak okul dışında kalan gruplar göz 

önünde bulundurularak tüm gençleri kapsayan sağlık davranışları araştırması 

yapılmalıdır. 

 Erken Çocukluk Gelişim (EÇG) hedef ve göstergeleri Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmaları 

gibi, eğitim, sağlık, beslenme istatistikleri gibi düzenli veri toplama araçları içine 

yerleştirilmelidir. 

 Geliştiren Bakım kavramının ülkemiz için uygulanabilirliği araştırılmalıdır. 

 

  



68 

4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak Sağlıklı Yaşam Alt Çalışma Grubu olarak, On Birinci Kalkınma Planı 

kapsamında yürüttüğümüz bu çalışmanın ulusal politikalarda sağlığın/sağlıklı yaşamın yer 

alması zorunluluğunu olabildiğince kanıta dayalı olarak gözler önüne sermeye çalıştık. Grup 

düzenlenen iki çalıştay sonucunda mevcut durumu belirlerken katılımcıların temsiliyeti ile 

sınırlı kaldığını net bir şekilde hissetmiştir.  

Sağlıklı yaşam konusu bir buzdağı gibi suda görünen kısmının çok ötesindedir, bu 

bağlamda grubumuz en üst düzeyde karar vericilerin yer alacağı bir üst kurul ile ancak tüm 

boyutları ve bileşenleri ile sağlıklı yaşam konusunda ulusal planlama yapılmasının, üretilecek 

politika ve stratejilerin amacına ulaşmasını sağlamada en önemli/en kritik nokta olduğu 

sonucuna varmıştır.  

Tüm katılımcı kurum ve kuruluşlar, kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri coşku 

ile yürüttükleri programları/projeleri dile getirmişlerdir. Her kurum/birim sağlıklı yaşam 

konusunun öneminin farkındadır, kendi kurumsal işleyişleri içinde oldukça çeşitli, etkili 

çalışmalar yürütülmektedir. Yine grubumuzun ortak kanaati bu çalışmaların bir üst 

koordinasyon eli ile ulusal ölçekte ele alınması, birbiri ile örtüşen, çelişen program/projelerin 

kurumlar arası işbirliği ile ortak bir noktada buluşturulması, tüm güçlerin birleştirilerek 

sağlıklı yaşam amacına ulaşma süreçlerinin etkili yönetilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 

kaynakların verimli kullanılması noktasında ciddi sorunlar yaşanırken, çok önemli programlar 

finansman sağlanamadığı için rafa kaldırılma tehlikesi yaşamaktadır. 

Bütüncül bakış açısı ile sağlıklı yaşam konusunda ulusal tüm kaynakların güçlerini 

birleştirmesi gerekmektedir. 
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EK-. Çalışma Grubuna Katılan Kurum ve Kuruluşların Sağlıklı Yaşam Konusunda 

Yürütmekte Olduğu Program ve Projeleri 

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlıklı Yaşam Konusunda Yürütülen Çalışmalar 

Ülkemizde de obezite ile mücadele ulusal sağlık politikasına ilişkin çeşitli yayınlarda 

yer almıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlık 21-Herkes İçin Sağlık” programında 

obezitenin hipertansiyon, diyabet vb. hastalıklar için önemli bir risk faktörü olduğu 

belirtilmiştir.  

“Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı” nda da pek çok 

kronik hastalık için risk faktörü olan obezitenin önlenmesi için ulusal bir programın 

hazırlanması hususu yer almıştır.  

 Sağlık Bakanlığı 2013-2017 yılı Stratejik Planı’nda da “Toplumu sağlıklı beslenme, 

obezite ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, sağlıklı beslenme 

ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak için destekleyici çevrelerle programlar 

oluşturmak” hedefler arasında yer almaktadır. 

2010 yılında başlatılan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı”dır ve 

bu program 2014-2017 yılları için güncellenmiştir. Obezitenin önlenmesine yönelik 

faaliyetlere hız vermek, belirlenen hedeflere ulaşmak, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedef ve 

stratejiler belirlemek ve faaliyetlerin belirli bir çerçevede yürütülmesini sağlamak amacıyla 

“Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı (2010-2014)” hazırlanarak ilk baskısı 

Şubat 2010 tarihinde yayımlanmıştır. Program obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli 

beslenmenin sağlanmasına yönelik önlemlerin yanı sıra toplumda düzenli fiziksel aktivitenin 

teşvik edilmesine dair hususları da kapsadığından adı “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli 

Hayat Programı“ olarak değiştirilerek 29 Eylül 2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete’de 

Başbakanlık Genelgesi olarak Yayımlanmıştır. 

Ayrıca “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında Türkiye 

Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı (2011-2015) hazırlanmış ve uygulamaya 

başlanmıştır.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve gıda sektörü ile paketli ürünlerde tuz 

azaltma 2021 hedefleri belirlenmiştir. 

Obezite diyabet için önemli bir risk faktörüdür. Yürütülmekte olunan diğer bir program 

“Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’dır (2011-2014)”. Türkiye Diyabet Önleme 

ve Kontrol Programı kapsamında da obezite ile mücadele edilmekte, halk farkındalık eğitim 

çalışmaları, uygun tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları (klinik tanı tedavi rehberlerinin 

geliştirilmesi) izleme değerlendirme başlıklarında çalışmalar yürütülmektedir.  
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“Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013 - 2023  “Sağlığın 

Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım” 

http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/dosya/Dokumanlar/CSSSGP-TR_ozet-ISBN.pdf ) 

 Sağlık Bakanlığı tarafından 58 “Sağlıklı Yaşam Merkezi” açılmıştır, bu sayının 

2018’de 100’e ulaşması planlanmaktadır 

(https://sgb.saglik.gov.tr/Shared%20Documents/2018_Yili_Plan_Butce_Sunumu_14_11_201

7.pdf ). Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Sağlıklı Beslenme ve

Obezite Danışma Birimleri oluşturulmuştur. 

“Sağlıklı Yaşam Araçları-Mobil Sağlık Platform Sistemi Projesi” Toplumun ve bireyin 

sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık 

okuryazarlık düzeyinin artırılması, hastalık risklerinin azaltılması, Bakanlığımızın çalışma ve 

kampanyalarından daha fazla bilgilendirilmesi amacı ile hayata geçirilmiştir. “Mobil Sağlık 

Platform Sistemi (Sağlıklı Yaşam Araçları)" ile tüm ilçelerde eğitim-öğretim dönemlerinde 

eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretimin devam etmediği dönemlerde belirlenen stratejik 

noktalar ve pazar yeri, alışveriş merkezi, mesire alanı, iftar çadırı gibi halkın yoğun olarak 

bulunduğu yerlerde Bakanlığımızın dönemsel olarak öncelik verdiği kampanya ve konular ile 

uyumlu şekilde başvuranlara yönelik görevli sağlık çalışanlarımız tarafından hizmet 

verilmektedir. “Mobil Sağlık Platform Sistemi (Sağlıklı Yaşam Araçları)” ile kronik 

hastalıklar, obezite, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, diyabet, kanser hastalıkları ve 

taramaları hakkında bilgilendirmeler yapılarak tansiyon, anlık kan şekeri, boy-kilo ölçümü, 

beden kitle indeksi hesaplanmaktadır. Ölçüm sonuçları sağlık çalışanları tarafından 

değerlendirilerek, risk grubunda yer alan kişilere yönelik gerekli yönlendirmeler 

yapılmaktadır. Ayrıca, bilgilendirici materyaller (Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 

tarafından gönderilen "Diyabet Broşürü", "Yeterli ve Dengeli Beslenme Broşürü", "Sağlıklı 

Çocuk Beslenme Dergisi", "Sağlıklı Çocuk-Sağlıklı Yaşa Sağlıklı Büyü Dergisi" ve "Sağlık 

Günlüğüm" ajandası vb) dağıtılmakta ve eğitici videolar izletilmektedir 

(http://www.thsk.gov.tr/il-faaliyetleri/36-ankara/ankara-saglikli-yasam-araclari-faaliyetleri-

agustos-2016.html ). 

http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/dosya/Dokumanlar/CSSSGP-TR_ozet-ISBN.pdf
https://sgb.saglik.gov.tr/Shared%20Documents/2018_Yili_Plan_Butce_Sunumu_14_11_2017.pdf
https://sgb.saglik.gov.tr/Shared%20Documents/2018_Yili_Plan_Butce_Sunumu_14_11_2017.pdf
http://www.thsk.gov.tr/il-faaliyetleri/36-ankara/ankara-saglikli-yasam-araclari-faaliyetleri-agustos-2016.html
http://www.thsk.gov.tr/il-faaliyetleri/36-ankara/ankara-saglikli-yasam-araclari-faaliyetleri-agustos-2016.html
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 Sağlık Bakanlığı 2006 yılında “Ulusal Ruh Sağlığı Politikası” belgesini yayınlanmıştır. 

Ek.1.Tablo 1. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Politikası (2006) 

Politika Önerileri  

1. Ruh sağlığı hizmetinin toplum temelli bir modele dönüştürülüp, genel sağlık sistemi ve

birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre edilmesi.

2. Toplum temelli sağaltım hizmetlerinin geliştirilmesi

3. Ruh sağlığına ayrılan bütçenin artırılması

4. Ruh sağlığı hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi

5. Ruh sağlığına dair yasaların yürürlüğe sokulması

6. Hasta haklarının savunulması ve damgalamanın azaltılması için çalışılması

7. Ruh sağlığı alanında iş gücü gelişimi, eğitim ve araştırıma faaliyetlerinin teşvik edilmesi

Ulusal Ruh Sağlığı Politikasının ardından 2011 yılında “Ulusal Ruh Sağlığı Eylem 

Planını ve sonrasında da 2011-2023 yıllarını kapsayan Eylem Planını yayımlamıştır. Eylem 

Planında ruh sağlığı hizmetleri bir bütün olarak ele alınmış, bu hizmetlerin diğer sağlık 

hizmetlerine entegre bir şekilde organize edilmesi ve planlanmasına çalışılmıştır 

(http://yeni.thsk.gov.tr/depo/thsk/bulasici-olmayan-by/ruh-sagligi-

db/dokumanlar/kitaplar/Ulusal-Ruh-Sagligi-Eylem-Plani-2011-2023.pdf ). 

Birinci Basamakta Ruh Sağlığını Güçlendirme Programı (RSGÜÇ) 

Güncel psikiyatrik yaklaşımlar konusunda birinci basamak sağlık sistemlerini 

güçlendirip, aile hekimlerinin ruh sağlığına yönelik psikososyal destek ve medikal tedavi 

yöntemleri hakkında farkındalıklarının arttırılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

hazırlanmış olan programın 2. versiyonu ilk defa ülkemiz tarafından kullanılmaktadır. 2017 

yılında başlanan eğitimler ile 397 aile hekimi ve 150 Suriyeli hekime eğitim verilmiştir. 

Programın hedefi;  

 Aile hekimlerinin yaygın görülen ruhsal hastalıkların (Psikozlar, depresyon, çocuk ve

ergenlerde ruhsal ve davranışsal bozukluklar, kendine zarar verme/intihar, demans, madde

kullanımına ilişkin bozukluklar,  strese bağlı hastalıklar ve diğer önemli ruhsal

bozukluklar) tanı, tedavisi ve psikososyal destek sistemlerine yönlendirilmesi konusunda

farkındalığını ve mesleki yeterliliğini arttırmak,

 Ruh sağlığı problemi ya da belirtileri olan çocuk ve yetişkinlere erken müdahale edilerek

ikincil örselenme ve hastalık risklerinin azaltılmasını sağlamak ve sağlık harcamalarını en

aza indirmektir.

2023 Hedefi: Her yıl 1000 aile hekimine daha eğitim verilmesi. 

http://yeni.thsk.gov.tr/depo/thsk/bulasici-olmayan-by/ruh-sagligi-db/dokumanlar/kitaplar/Ulusal-Ruh-Sagligi-Eylem-Plani-2011-2023.pdf
http://yeni.thsk.gov.tr/depo/thsk/bulasici-olmayan-by/ruh-sagligi-db/dokumanlar/kitaplar/Ulusal-Ruh-Sagligi-Eylem-Plani-2011-2023.pdf
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Birinci Basamakta Psikososyal Destek Uygulayıcı Programı (PDUP) 

Birinci basamakta verilen ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerini güçlendirerek 

hizmet kalitesini arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla, birinci basamakta 

koruyucu ruh sağlığı çalışmalarını yürütmekle görevli personelin mesleki bilgi ve becerisini 

arttırmak, psikososyal destek hizmetleri konusunda donanımlarını güçlendirmek üzere 

“Psikososyal Destek Uygulayıcı Programı (PDUP)” hazırlanmıştır. Sağlıklı Hayat 

Merkezlerinde görev yapan/ yapacak olan psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilere 

yönelik iki aşamalı teorik ve süpervizyonu içeren bir eğitim modülü ile eğitimler verilecektir. 

2023 Hedefi: Birinci basamak psikososyal destek personelinin %90’ının eğitimini 

tamamlamış olmak. 

0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı (ÇPGD) 

İnsanın yaşam boyu bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı, beyin gelişimiyle yakından 

ilişkilidir. Beyin gelişimi büyük oranda gebelik döneminde ve yaşamın ilk beş yılında 

tamamlanır. İnsanın yaşam boyu kullanacağı becerileri, öğrenme kapasitesi, çevreyle ilişki 

yetenekleri ve kişiliği de beyin gelişimi ile birlikte büyük ölçüde bu yıllarda gelişir. Bireylerin 

yaşam boyu sağlığını korumak, daha yetenekli, zeki, başarılı ve kapasiteli bireyler 

yetiştirmek, artan şiddet ve suç oranlarını azaltmak için beynin hızlı gelişim döneminin önemi 

fark edilmeli ve bu dönemde çocukların gelişimi desteklenmelidir. 

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı birinci basamak sağlık 

hizmetleri içine çocuğun ruhsal ve sosyal gelişimini izleme ve destekleme boyutlarını entegre 

ederek, gebe ve çocuğun birinci basamakta biyopsikososyal bakış açısı ile bir bütün olarak 

izlenmesini, desteklenmesini, risk faktörü ve patolojileri erken tespit ederek, erken müdahale 

sağlamayı hedeflemektedir.  

2023 Hedefi: 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programına katılan aile 

hekimlerinin oranının %90’a çıkarılması, ÇPGD Programı kapsamında hedef nüfus tarama 

oranının %70’e çıkarılması. 

Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı 

Çocukluk çağı nörogelişimsel bozukluklar içinde yer alan Otizm Spektrum Bozukluğu 

(OSB) yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. En temel bulgusu sosyal etkileşim 

yetersizliği olan, prevalansı giderek artış gösteren Otizm Spektrum Bozukluklarında erken 

teşhis ve rehabilitasyon büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çocuk psikiyatristleri ile 
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birlikte hem pediatristlerin hem de aile hekimlerinin bu konunun farkında olması, erken tanı 

için değerlendirmede kullanılabilecek etkin yöntemlerin geliştirilmesi, gelişimsel sorunu olan 

çocukların izlenmesi ve desteklenmesi, bu çocuklara sahip ailelerin desteklenerek tedavi 

sürecine dahil edilmesi önem arz etmektedir. 

OSB belirtileri her bireyde farklılık göstermekle birlikte, gözlenen temel gelişimsel 

bozukluklar tanı ile ilgili ipuçları verebilmektedir. OSB’nin erken fark edilebilmesi ile erken 

dönemde tanı ve tedavi bireyin var olan potansiyelinin en yüksek düzeyde değerlendirilmesini 

sağlayabilecek ve toplumsal yaşama kabulünü kolaylaştıracaktır. Bu nedenle bireyin 

yaşamının ilk yıllarından itibaren izlemlerinin yapılabildiği birinci basamak sağlık hizmetleri 

kapsamında OSB taramalarının yapılması erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon için önem arz 

etmektedir. Erken tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulması amacıyla birinci, ikinci ve 

üçüncü basamak sağlık kuruluşları işbirliğinde yürütülen “Otizm Spektrum Bozukluğu 

Tarama ve Takip Programı” oluşturulmuştur. 

Program, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında aile sağlığı merkezlerinde 

OSB taraması yapılarak risk tespit edilen bireylerin erken dönemde fark edilebilmesi, gerekli 

yönlendirmenin ve takibinin yapılmasını amaçlamaktadır. 

2023 Hedefi: 18-36 ay arasındaki hedef nüfusta otizm taraması yapılarak tanı, tedavi ve 

rehabilitasyon zincirinin kurulması ve 2023 yılında ülke genelinde uygulanması 

hedeflenmektedir. 

Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) 

0-18 yaş döneminde cinsel istismara uğrayan çocuğun tekrar örselenmesini 

engelleyecek biçimde bütün adli ve tıbbi işlemlerin tek merkezde, tek seferde yapılmasına 

imkân verecek koşullarda ilki 2010 yılında Ankara’da olmak üzere Çocuk İzlem Merkezi 

kurulmuştur. 2010 yılından günümüze kadar 28 ilde 31 ÇİM açılarak yaygınlaştırma 

çalışmalarına devam edilmektedir. 

Söz konusu merkezlerde; “Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı” nı 

başarı ile tamamlayan personel görev yapabilmektedir. Eğitime, hekim, çocuk gelişimcisi, 

psikolog, sosyal çalışmacı ile çocuk gelişimi, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 

sosyal hizmet, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği 

ve adli hemşirelik alanlarında yüksek lisans yapmış hemşireler katılım sağlayabilmektedir. 

2011 yılından günümüze kadar 16 eğitim düzenlenerek 370 sağlık personeline eğitim 

verilmiştir. 
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Çocuk ihmal ve istismarı, ÇİM konularında, çocukla karşılaşan ve karşılaşma ihtimali 

bulunan kamu personeline yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında 2011 yılından 

günümüze kadar 322.358 personele eğitim verilmiştir. 

2023 Hedefi: Çocuk İzlem Merkezi sayısının 42’ye ulaşması hedeflenmektedir. 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) 

2011 yılında yayımlanan Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023) ile birlikte ruh 

sağlığı hizmetlerinde toplum temelli yaklaşıma geçilmiştir. Eylem planıyla birlikte, ruh 

sağlığı hizmetlerinin genel sağlık sistemine ve birinci basamağa entegre edilmesi, ruh sağlığı 

hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi,  fiziki, beşeri ve hukuki altyapının güçlendirilmesi, ruh 

sağlığı alanındaki eğitim, araştırma ve insan gücünün arttırılması ve koruyucu ruh sağlığı 

hizmetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda; toplum temelli sağlık hizmetleri sunmak üzere 78 ilde 163 Toplum 

Ruh Sağlığı Merkezi kurulmuştur ve yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Söz 

konusu merkezlerde psikiyatrist, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, iş uğraşı terapisti 

çalışmakta olup; bu personellerin eğitimleri 2011 yılından beri devam etmektedir. Bugüne 

kadar 1750 TRSM personeline eğitim verilmiştir. 

2023 Hedefi: 2023 yılında 245 merkeze ulaşmak üzere, TRSM sayısı ve kapasitesi 

arttırılacaktır.  

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Programı 

Program kapsamında birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin 

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele konusunda bilgi ve müdahale kapasitesinin 

arttırılması, hizmette standardizasyonun sağlanması ve şiddet mağduru kadınların sistem 

içinde ikincil örselenmelerinin önlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.  

2016-2017 Yıllarında 437 sağlık personeline verilen eğitici eğitimleri ile 81 ilde 

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele konusunda halk eğitimlerinde 221.814 kişiye, 

hizmet içi eğitimler kapsamında 74.711 sağlık personeline farkındalık eğitimleri verilmiştir.  

2023 Hedefi: 2017 yılı itibariyle birinci basamakta eğitim almış personel oranı %48 iken 

2023 hedefi sağlık personelinin %90’ına ulaşmaktır.  
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 Sağlık Bakanlığı tarafından Genişletilmiş Bağışıklama Programı, 15-49 yaş kadın 

izlemleri, Evlilik Öncesi Danışmanlık, Hepatit B, HIV, Sifiliz, Gonore, Tüberküloz, Talasemi 

Tarama Programları, Gebe Okulları, Aile Planlaması hizmetleri de sunulmaktadır. 

Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesince Yürütülen İlgili Programlar 

Bebek Çocuk İzlemleri Programı 

Günümüzde ulaştığımız noktada çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefi 

artık yalnızca ölümleri önlemekten çıkıp, giderek sağlık sorunlarının yarattığı diğer 

olumsuzlukları da önlemek ve gidermek olmaktadır. Bu amaçla sağlık hizmet sunumuna 

eskiye oranla daha farklı bir bakışla ve kapsamlı olarak yaklaşmak gerekmektedir. 

Bu nedenle de Bakanlık ilgili birimlerine ve ilgili derneklerin (Milli Pediatri Derneği, 

Türk Pediatri Kurumu, Türk Neonatoloji Derneği ve Sosyal Pediatri Derneği) katkısı ile 

Bebek-Çocuk İzlem Protokolleri hazırlanmış ve sahada da kullanılmaktadır. 

2015 yılı itibariyle, Bebek, Çocuk, Ergen İzlem protokolleri güncellenerek, basım ve 

dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının güncelleme 

eğitimlerine yapılmıştır. 

Bebek ve çocuk izlemlerinde temel öngörü; hastalık ortaya çıktıktan sonra iyileştirmek 

için uğraşmak yerine, hastalığa zemin hazırlayan koşulların önceden saptanarak önlenmesidir. 

Bu hem daha sağlıklı, hem de daha ekonomik bir yaklaşımdır. İzlemlerde ağırlıklı sorumluluk 

Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri’ndedir.  

Beslenme Programları: 

Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı 

Doğumdan itibaren iki yaşın sonuna kadar devam eden süreç; çocuklarda en uygun 

fiziksel büyüme- gelişme, davranışsal gelişme ve yaşama sağlıklı başlangıç için“kritik 

pencere” dönemidir. Büyümenin ve gelişimin desteklenmesi için bu dönemdeki beslenme çok 

önemlidir. İki yaşından küçük çocuklarda yetersiz beslenmenin erken dönem sonuçları; 

hastalanma ve ölüm oranında artış, fiziksel büyüme ve mental ve motor gelişmede 

gecikmedir. Bu nedenle, süt çocuğu ve küçük çocukların beslenmesi konusunda, anne 

adayları, anneler ve ailelerin bilinçlendirilmesi kritik öneme sahip bir toplum sağlığı 

hizmetidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda “bebeklerin doğumdan hemen 

sonra, ilk bir saat içerisinde emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. 

aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam 
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ettirilmesi”  ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amaçtır. Ayrıca 

bahsi geçen programların tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanması ve tüm sağlık 

çalışanları ve toplum tarafından benimsenmesi sağlanarak, beslenme bozukluklarını önlemek 

ve dolayısıyla bebek ve çocuklarda   morbidite ve mortalite oranlarını düşürmek 

hedeflenmektedir.  

Doğumların % 99’u artık bebek dostu hastanelerde yapılmaktadır. İlk 6 ay sadece anne 

sütü ile beslenme oranı %30,1’dir (Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması-2013).  

Tamamlayıcı Beslenme Programı 

Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programının ilkeleri de 

gözetilerek 2007 yılında bu programa başlanmıştır. Sağlık Personeline yönelik tamamlayıcı 

beslenme danışmanlık eğitimleri, anne sütü ve emzirme eğitimleri ile koordineli olarak 

yürütülmeye devam etmektedir. 

Demir Gibi Türkiye Programı 

Program 2004 yılından bu yana sürmektedir. Bugüne dek 13 milyonun üzerinde bebeğe 

ulaşılmıştır. Ülkemizde bebeklerde demir eksikliğinin %30’ların üzerinde olduğu 

bilinmekteydi. Program kapsamında alınan demir preparatlarının illere dağıtımı 

gerçekleştirilmektedir. 

Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının 

Geliştirilmesi Programı  

Program 2005 yılından beri sürmektedir. Toplamda 13 milyona yakın bebeğe 

ulaşılmıştır.  

Her iki programın değerlendirilmesi amacı ile Gazi Üniversitesi tarafından 2011 yılında 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Buna göre demir eksikliği anemisi bulunma durumu annelerde 

%6,9, çocuklarda %6,3 olarak saptanmıştır. Ayrıca annelerde D vitamin eksikliği (≤19,99 

ng/ml) %80’in üzerinde saptanırken bebeklerde uygulanan program sayesinde bu oran yarı 

yarıya azaltılmıştır. Program kapsamında alınan D vitamini preparatlarının illere dağıtımı 

gerçekleştirilmektedir. 
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Ulusal Tarama Programları 

Ulusal Neonatal Tarama Programı 

Yürütülmekte olan fenilketonüri taramasına, 2006 yılı sonunda “Konjenital 

Hipotiroidi”, 2008 Aralık ayında da Biotidinaz Eksikliği tarama profiline ilave edilmiştir. 

Panele 4. hastalık olarak Kistik Fibrozis taraması 2015 yılı ocak ayı itibariyle başlatılmıştır. 

2018 yılında konjenital adrenal hiperplazinin tarama paneline eklenmesi için çalışma 

başlatılmıştır. Aynı zamanda primer immune yetmezlikler için de çalışma 

başlatılmıştır.Tarama program ile yenidoğanların %98 ine ulaşılmaktadır. Yılda toplamda 5 

bin üzerinde çocuk erken tanılanılarak sekellerden korunabilmektedir. 

İşitme Taraması Programı 

İşitme kaybı insidansı; yenidoğan döneminde 1-3/1000, çocukluk dönemi 6/1000 olarak 

literatürde yer almaktadır, yılda beklenen vaka 1800-2500 olmaktadır. Erken tanı ve 

rehabilitasyon sayesinde işitme kaybı ile doğan çocuklar, psikolojik ve sosyal gelişimlerini 

sağlıklı bir şekilde tamamlayarak kendine yeten, hayata uyumlu ve üretken bireyler haline 

gelebilirler. İşitme taraması yapılan bebek oranı 2007 yılında % 14,2 iken 2016 yılında bu 

oran % 94 olmuştur. 

Ayrıca 2015 yılında ilkokul 1. sınıflara tarama odyometri testi ile işitme taraması 

yapılması konusunda  tarama yapacak 81 ilden personelin eğitimleri, materyal geliştirme, 

cihaz alım çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bu yaş grubu tarama kapsamına alınmıştır..  

Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması Programı 

Gelişimsel kalça displazisi, kalçayı oluşturan yapıların intrauterin oluşumları sırasında 

normal olmalarına karşın, çeşitli nedenlerle sonradan yapısal bozulma gösterdiği dinamik bir 

hastalıktır. GKD için tarama programı 2013 yılında başlatılmıştır. Ortopedi ve radyoloji 

dernekleri ile işbirliği yapılarak eğitim programı ve program altyapısı hazırlanmıştır. Tarama 

oranı 2016 yılında %68 olmuştur.  

Görme Taraması 

Yenidoğanlar döneminde yapılan retinoblastom ve katarakt taramasına 3 yaş çocuklarda 

kırma kusurlarının erken dönemde saptanmasına yönelik tarama eklenmiştir. 2015 yılı 

itibariyle 3 yaş görme taraması için lea eşeli alınarak dağıtımı ve 81 ilin eğitimi 

gerçekleştirilmiş ve tarama başlatılmıştır. 2018 yılında ilkokul 1. Sınıflar da tarama 

kapsamına alınacaktır. 
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Kan Hastalıkları Kontrol Programı 

Bu program ile evlenecek çiftlere tarama testleri yapılarak ortaya çıkabilecek hastalıklar 

öncesinde önlemler alınması amaçlanmıştır. Rutin sağlık hizmetlerine destek olmak üzere, 

hemoglobinopatilere bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılması amacıyla 2000 yılında Ulusal 

Hemoglobinopati Kontrol Programı başlatılmıştır. “Kalıtsal Kan Hastalıklarından 

Hemoglobinopati Kontrol Programı İle Tanı Ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği” 24 Ekim 

2002 tarih ve 24916 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Halen 

talasemi için riskli 41 ilde yürütülmektedir. Tarama oranları 2016 yılında % 87’ye ulaşmıştır. 

Tüm ülkeye yaygınlaştırılması için çalışma yürütülmektedir. 

Bebek ve çocuk ölümlerini azaltma çalışmaları 

Bebek Ölümlerini İzleme Sistemi 

Bebek ölümlerinde bugüne dek elde edilen başarı, ülkemizi bebek ölümlerini son 27 

yılda, %80 in üzerinde bir oranla, en hızlı düşüren 4. ülke (Maldivler, Estonya, Moğolistan) 

konumunu korumaktadır (Levels & Trends in Child Mortality,  Report 2017) Bununla birlikte 

gelinen noktadan itibaren bebek ölümlerini azaltmak için kullanılacak yöntemler giderek daha 

zorlu ve daha maliyetli olmaktadır, ayrıca genellikle insan gücü ve teknoloji transferi gibi alt 

yapı yatırımı gerektiren bu yöntemler uzun vadede sonuç vermektedir, bu nedenle de bir plato 

çizmesi beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerin bebek ölüm hızlarına bakıldığında bu durumun 

benzerlerini görmek mümkündür. Bakanlığımızın verilerine göre bebek ve çocuk 

ölümlerimizde az da olsa düşme eğilimi sürmektedir. 

Yenidoğan Canlandırma Programı 

1998 yılından beri yürütülmektedir. Asfiksiden meydana gelen yenidoğan ölümleri ve 

sekellerini önleme amacıyla yürütülen Yenidoğan canlandırma programında eğitilen personel 

sayıları yıllar içerisinde artmaktadır. 2011 yılı içinde 4309 sağlık personeli eğitime alınarak 

bu yıl için hedeflenen 4000 kişinin üzerine çıkılmıştır. 2016 yılında AAP-AHA tarafından 

programla ilgili güncellemeler yapılmıştır, 2017 yılında bu değişikliklerin ülke adaptasyonu 

ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. 2017 yılı sonunda toplam eğitilmiş çalışan sayısı 58 binin 

üzerine çıkmıştır. 

Yenidoğan Yoğun Bakım Güncelleme Eğitimi 

Sahada yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan çocuk hekimlerine yönelik olarak, 

5 iş günü teorik 30 iş günü pratik olmak üzere Neonatoloji Derneği’nin katkıları ile 
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hazırlanmış, 2010 yılından beri sürdürülmekte olan bir eğitim programıdır. Çocuk 

hekimlerinin yenidoğan yoğun bakım konusunda bilgi ve deneyimlerinin artırılması 

amaçlanmaktadır.  

Çocukluk Acil Tıp Kursu 

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği işbirliğinde çocuk uzmanlarına yönelik 

geliştirilen eğitim programı 2010 yılından beri sürdürülmektedir. Eğitim 2 gün teorik, 18 iş 

günü pratik bölümden oluşmaktadır. Pratik eğitim üniversite ve eğitim araştırma 

hastanelerinde belirlenen kliniklerde yapılmaktadır.  

Çocuk Yoğun Bakım Temel Eğitim Kursu 

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği işbirliğinde çocuk uzmanlarına yönelik 

geliştirilen eğitim programı 2010 yılından beri sürdürülmektedir. Eğitim 2 gün teorik, 18 iş 

günü pratik bölümden oluşmaktadır. Pratik eğitim üniversite ve eğitim araştırma 

hastanelerinde belirlenen kliniklerde yapılmaktadır.  

Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi 

2. basamakta çalışan hekim dışı sağlık personeli için hazırlanmıştır. Sağlıklı doğan

yenidoğanın alması gereken temel bakımı verebilecek şekilde sağlık personelinin donanımını 

artırmak amaçlanmıştır.  

Eğitim içeriği: göbek bakımı, canlandırma ihtiyacını belirleme, olağan bakım, 

hipotermiden koruma, K vitamini uygulaması, göz bakımı, erken emzirme, ulusal programda 

yer alan taramalar, işitme taraması, aşılar, anneye danışmanlıktır. 

2014 yılında prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin standart ve iyileştirilmiş 

takiplerinin sağlanması için Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi hazırlanmış ve sahaya 

sunulmuştur. 

Çocuk Güvenliğinin Sağlanması Programı 

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre kaza; yanlış davranış ve ihmaller sonucunda 

oluşan korunabilir bir olaydır. Kazalar dünyada ölüm nedenleri arasında 4.sırada yer 

almaktadır. Her yıl milyonlarca çocuk ömür boyu sakatlıklara neden olduğu kazalara bağlı 

yaralanmalar nedeniyle hastaneye başvurmaktadır. Ülkemizde ev kazalarının görülme sıklığı 

%25 olup acil servislere müracaat trafik kazalarından sonra 2. sırada yer almaktadır.  
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Bu bağlamda 2015 yılında çocuk yaralanma ve beraberinde gelen sakatlık ile ölümleri 

asgariye indirmek, amacıyla Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneğinin katkılarıyla bir 

program hazırlanmıştır. Program toplum bilgilendirmesi ve bireysel danışmanlık üzerinden 

yürütülmektektir. 

Ergen Sağlığı ve Gelişimi Programı 

Türkiye nüfusunun büyük bölümünü oluşturan, sorunları ve ihtiyaçları nedeni ile 

öncelikler arasında yerini alan ergen ve gençlere yönelik, daha önceden mevcut olmayan 

özgün bir hizmetin sunulabilmesi ihtiyacı ile “Ergen Sağlığı ve Gelişimi Programı” 

hazırlanmıştır. Program kapsamında ergenlere yönelik bir “Ulusal Sağlık Hizmet Sunum 

Modeli” geliştirilmiş ve açılan Gençlik Danışma ve Sağlık Hizmet Merkezlerinde 

uygulanmaya başlanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte değişen 1. Basamak sağlık 

hizmet sunumu ile birlikte çoğunluğu 1. Basamak sağlık kurumlarında yapılandırılan Gençlik 

Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinin daha etkin ve etkili olabilmesi için tekrar ele 

alınmaları zorunlu hale gelmiştir.  

Şu ana kadar gerek altyapı gerekse insan gücü anlamında edinilmiş kazanımları da dâhil 

ederek hizmet sunumunun işlerlikli hale getirilmesi amacıyla 27-28 Mart 2013 tarihlerinde 

Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın ardından aile hekimlerinin toplum 

sağlığı merkezlerinin ve hastanelerin birlikte ve genç dostu bir sağlık hizmetini 

sunabilecekleri bir yapının oluşturulması için çalışmalar başlanmıştır. Ergen ve gençlere 

hizmet sunumunu daha iyi hale getirmek için Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin “Ergen 

Sağlığına ve Sorunlarına Yaklaşım Cep Kitabı” çalışması ve “Ergen İzlem Protokolleri” 

tamamlanmış ve yayımlanmıştır. 

Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı 

Bu Programın, okullarda şu ana kadar okul sağlığı kapsamında yürütülen ve yürütülecek 

olan tüm program ve projelerin çerçevesini oluşturması ve ülkemizin okul sağlığı modelini 

oluşturması hedeflenmiştir.  

Çalışmalar 6 başlık altında toplanmıştır: 

• Sağlık Hizmetleri,  

• Sağlıklı ve Güvenli Okul Çevresi,  

• Sağlıklı Beslenme,  

• Sağlık Eğitimi,  
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• Fiziksel Aktivite,

• Aile/Toplum Katılımı

Okul çalışanlarının sağlığı ile ilgili çalışmalar, “Sağlık Hizmetleri” ve “Sağlık Eğitimi” 

bileşenleri, psikososyal danışmanlık hizmetleri de “Sağlık Hizmetleri” bileşeni altında 

değerlendirilecektir. 2016 yılı sonu itibariyle Aile Hekimliği Birimleri tarafından öğrencilerin 

yıllık periyodik izlem ve muayenelerine başlanmıştır. Okul sağlığı çalışmalarında kullanılmak 

üzere Okul Sağlığı hizmetlerinde yeni mevzuata uygun iş akışları oluşturularak Uygulama 

Kılavuzu hazırlanmış ve bu kapsamda Sağlık Hizmetleri, Sağlıklı ve Güvenli Okul Çevresi, 

Sağlıklı Beslenme bileşenleri için saha çalışmaları 2017 yılı itibariyle başlatılmıştır.  

Sağlık Eğitimi, Fiziksel Aktivite, Aile/Toplum Katılımı bileşenlerinin ise Ankara’da 

pilot okullarda yapılacak çalışmaların ardından hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Halen 

çalışma gruplarında sağlık eğitimde kullanılacak materyalle ilgili çalışmalar da 

sürdürülmektedir. 

Ulusal Kanser Kontrol Programın ilk fazı 2008-2013 yılları arasında yürütülmüş, 2. 

Fazı ise 2013-2018 yıllarını kapsamaktadır. Şekil.1’de Türkiye Kanser Kontrol Programı 

Bileşenleri verilmiştir.  http://kanser.gov.tr/Dosya/NCCP_2013-2018.pdf  

Ek.1.Şekil 1.Türkiye Kanser Kontrol Programı 

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Daire Başkanlığı, 2008 yılında Temel Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuştur. 2011 yılında ise 663 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Genel Müdürlük olmuştur. Sağlığın 

Teşviki ve Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün temel görevleri; “Sağlık Bakanlığı üst 

yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; sağlığın korunması ve 

http://kanser.gov.tr/Dosya/NCCP_2013-2018.pdf
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geliştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri ve sağlık iletişim uygulamaları ile 

ulusal ve uluslararası programların koordinasyon sürecini yönetmek” olarak belirlenmiştir. 

 Sağlık Bakanlığı tarafından “Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi” 2014 yılında, TÜBER 

“Türkiye Beslenme Rehberi” 2016 yılında yayımlanmıştır. Aile Hekimlerine Fiziksel Aktivite 

Reçetesi Yazma Eğitimleri verilmiştir.  

 Sağlık Bakanlığı,  Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte “Beyaz Bayrak” “Beslenme Dostu 

Okul Programı”, “Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi” “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı” 

Programı’nı yürütmektedir. Okullarda egzersizle güne başlama ile ilgili bir program 

başlatılmıştır. Okul yemeği Programı ile ilgili katkılar  

 Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından 

çocuk ve gençlere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılarak sağlıklarının korunması gelecekte 

sağlık sistemimiz üzeride oluşabilecek potansiyel yükün azaltılması amacıyla “Sağlıklı Yaşam 

Kültürünü Teşvik' Projesi” 2015 yılında hayata geçirilmiştir (https://tccb.gov.tr/himaye-

edilen-projeler/372/36026/saglikli-yasam-kulturunu-tesvik-projesi.html) Proje kapsamında 

300.000 bisiklet dağıtımı belediyeler, üniversiteler, STK’lar vb. yapıldı. 

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında ayrıca Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Öncelikli 

Dönüşüm Programı ve buna bağlı olarak bir eylem planı hazırlanmıştır. Koordinatörlüğünü 

Sağlık Bakanlığının yaptığı, ilgili paydaşların katılımı ile altı bileşende on beş gösterge ile 

izlenecek olan eylemler planlanmıştır.  

1. Bileşen: Gıda Güvenilirliğinin Artırılması / Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2. Bileşen: Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Düzeyinin Artırılması / Sağlık Bakanlığı

3. Bileşen: Tütün Kullanımı ile Alkol ve Madde Bağımlılığının Azaltılması / Sağlık

Bakanlığı 

4. Bileşen: Kanser, Kalp ve Damar Hastalıkları Başta Olmak Üzere Bulaşıcı Olmayan

Hastalıkların Görülme Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Azaltılması / Sağlık Bakanlığı 

5. Bileşen: Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi / Sağlık Bakanlığı

6. Bileşen: Spor Yapma Alışkanlığının ve Hareketliliğin Teşviki / Gençlik ve Spor

Bakanlığı 

http://odop.kalkinma.gov.tr/dokumanlar/21Saglikli_%20Yasam_ve_Hareketlilik_Programi.pd f ). 

https://tccb.gov.tr/himaye-edilen-projeler/372/36026/saglikli-yasam-kulturunu-tesvik-projesi.html
https://tccb.gov.tr/himaye-edilen-projeler/372/36026/saglikli-yasam-kulturunu-tesvik-projesi.html
http://odop.kalkinma.gov.tr/dokumanlar/21Saglikli_%20Yasam_ve_Hareketlilik_Programi.pdf
http://odop.kalkinma.gov.tr/dokumanlar/21Saglikli_%20Yasam_ve_Hareketlilik_Programi.pdf
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(2014-2018) ONUNCU KALKINMA PLANINDA GIDA GÜVENİLİRLİĞİ 

“Gıda Güvenilirliğinin Artırılması”  Onuncu Kalkınma Planı kapsamındaki 21. Öncelikli 

Dönüşüm Programı olan “Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı”nın 1. Bileşeni olarak 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

Gıda Güvenilirliğinin Artırılması bileşeni kapsamında 12 adet eylem planlamış ve 

uygulanmaktadır. Ayrıca Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Düzeyinin Arttırılması başlıklı 2. 

Bileşen kapsamında da 2 eylem planlanmış ve uygulanmaktadır.   

Gıda Güvenilirliğinin Artırılması Bileşeni Eylemleri : 

1- Tüketicilerin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık 

oluşturulmasının sağlanması, 

2- Birincil üretim dâhil, gıda arz zincirinde yer alan üreticilerin gıda güvenilirliğine dair 

bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasının sağlanması, 

3- Tarımsal işletmelerle gıda ve yem işletmelerinde yapılan kontrollerin risk esasına dayalı 

olarak sayı ve nitelik bakımından artırılması, 

4- Resmi kontrol görevlilerinin, laboratuvar denetimlerinde ve veteriner kontrol enstitülerinde 

görevli personelin hizmet içi eğitiminin güçlendirilmesi, 

5- Veteriner ilaç ve bitki koruma ürünlerini reçetelendiren, satan ve uygulayan meslek 

mensuplarının eğitiminin sağlanması, 

6- Veterinerlik, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Mevzuatının güncellenmesinin sağlanması, 

7- Tarımsal işletmelerle gıda ve yem işletmelerinde yapılan kontrollerin etkinliğinin 

arttırılması amacıyla teknik altyapının iyileştirilmesi, 

8- Çiğ sütte kalite düzeyinin izlenebilmesi için gerekli analizlerin hızlı test yöntemleriyle 

yapılması konusunda gerekli altyapının oluşturulması, 

9- Gıda Kontrol Laboratuvarlarının bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi, 

10- Fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan riskli ürünlere yönelik risk değerlendirmeye ilişkin 

bilimsel altyapının geliştirilmesi, 

11-Veteriner Sınır Kontrol Noktalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, 

12-İzlenebilirlik ve ürün takip sistemlerinin geliştirilmesi ve etiketleme yönetmeliğinin sürekli 

şekilde güncellenmesi. 
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Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Düzeyinin Arttırılması Bileşeni Eylemleri : 

1- Gıda reklamları ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin yenilenmesi ve 

denetimlerin güçlendirilmesi, 

2- Gıda ürünlerinin etiket ve ambalajlarının tüketicilerin doğru bilgilenmelerini sağlayacak 

şekilde düzenlenmesi, 

Söz konusu eylemler üretici ve tüketicilerin bilinç ve farkındalık düzeyinin arttırılması, 

birincil üretim, gıda ve yem işletmelerinde resmi kontrollerin sayı ve niteliğinin arttırılması, 

üretici, tüketici ve resmi kontrollerde görevli personelin eğitimi ile resmi kontrol altyapısının 

arttırılması amacıyla bina, taşıt, cihaz, alet ve ekipman alınması gibi çok farklı alanlarda 

faaliyetlerin yürütülmesini gerektirmektedir.   

Eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, Resmi Kontrol, Gıda ve Yem Numunesi Alma 

Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi, Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde İzleme Projesi ve 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri İnşaatı ve Modernizasyonu Projeleri 

hazırlanmış ve yürütülmüştür. Ancak bazı eylemler bütçe yetersizlikleri bazı eylemler devam 

eden teknolojik altyapı çalışmaları nedeniyle tamamlanamamıştır. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın asli ve sürekli görevi olan gıda güvenilirliğinin 

arttırılmasının Sağlık Bakanlığı bileşeninin altında yer alması Öncelikli Dönüşüm 

programının sorumlu ve uygulayıcı bakanlıklar tarafından benimsenmesi, sahiplenilmesi ve 

uygulanmasında aksaklıklara neden olmuştur. Eylemler yürütülürken bürokratik iş ve işlemler 

ile teknik ve mevzuattan kaynaklanan konuların karşılıklı izah edilmesi gerekliliği nedeniyle 

zaman ve mesai kaybı yaşanmıştır.  

Açıklanan nedenler ile gıda güvenilirliğinin arttırılması bileşeninin 11. Kalkınma Planında 

Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim başlığı altında yer almasının uygun olacağı 

düşünülmektedir. 
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Ek.1.Tablo 2. Gıda Güvenilirliği 2015 -2017 Eylem Gerçekleşmeleri 

Eylem 2015 (Mart Aralık) 2016 2017 Durumu 

1-Tüketicilerin gıda güvenilirliği 

konusunda bilinçlendirilmesi ve 

farkındalık oluşturulması sağlanacaktır. 

Eylem kapsamında eğitim ve yayım 

faaliyetlerinde kullanılmak ve 

kamuoyunda farkındalık yaratmak 

üzere çeşitli konularda video, kamu 

spotu, broşür, afiş, kitap, kitapçık, 

bülten ve görüntülü yayınlar 

hazırlanmıştır. 

- Şirin Elma, Boyacı Tırmık, Boyacı 

Tırmık Süt Peşinde, Kahraman Sebze 

ve Meyveler Cesur Portakal ,Süt 

Dostum isimli öykü kitaplarından 

30.000 adet , 

-174 Alo Gıda Hattı ile ilgili İngilizce 

afiş 20.000 adet 

 -174 Alo Gıda kitabından 5.000 adet, 

- Güvenilir Gıda broşür ve afişleri 

95.000 adet hazırlanmıştır. 

-Bal, Akrilamid nedir, mantar,gıda 

zehirlenmeleri, AB gıda ve yemde hızlı 

alarm sistemi (RASFF) konularında 5 

adet elektronik doküman hazırlanmıştır 

-81 ilimizde ve Bakanlığımız 

bünyesinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerini 

kapsayan Lider Çocuk Tarım Kampı ve 

Etkinlikleri düzenlenmiştir. 

-Gıda güvenilirliği konularında video 

haberi yapılmıştır. 

-Okul Sütü konusunda afiş 

hazırlanmıştır. 

 -Kahraman Sebze ve Meyve Çizgi 

Kitap Serisinden Neşeli Ispanak, 

Becerikli domatesler hikaye 

kitabından 20.000 adet basılmıştır.  

-Tarladan sofraya güvenilir gıda, 

uygulamalı güvenilir gıda bilinci 

oluşturma gezisi ve Okul kantinleri 

denetim altında konularında web 

sayfası haberi hazırlanmış ve 

yayınlanmıştır 

-Hayvan hareketleri ve 

kimliklendirme, Dünya Gıda Günü 

Kırsalda Kadın kamu spotları 

hazırlanmıştır. 

-Dünya Gıda Günü hakkında 

sinevizyon hazırlanmıştır. 

-Türktarım dergisinin 6 sayısı 

basılmıştır.  

-Gıda güvenilirliği konularında video 

haberleri yapılmıştır. 

Devam ediyor 

16.02.2015 tarih ve 

2015/3 sayılı YPK  

Yer alan  

Eylem Bitiş Tarihi 

      01.12.2018 

2-Birincil üretim dâhil, gıda arz 

zincirinde yer alan üreticilerin gıda 

güvenilirliğine dair bilgilendirilmesi, 

bilinçlendirilmesi ve farkındalık 

oluşturulması sağlanacaktır. 

Gıda Güvenilirliği İle İlgili Çiftçi 

Eğitimi Faaliyetleri 2015 yılı içerisinde 

9 demonstrasyon faaliyetine 111 çiftçi, 

6 adet tarla günü etkinliğine 66 çiftçi 

399 çiftçi toplantısına 8059 çiftçi 

katılmıştır. 

Tarımsal konular ve gıda güvenilirliği 

konusunda yayım çalışmaları yapılarak 

toplamda 8568 kadın çiftçiye eğitim 

verilmiştir. 

Bitkisel ve Hayvansal üretim 

gerçekleştiren çiftçilere yönelik 

eğitimler düzenlenmiş ayrıca basılı ve 

görsel yayınlar hazırlanarak dağıtımı 

yapılmıştır. Gıda arz zincirinde yer 

alan üreticilerin bilgi, bilinç ve 

farkındalık düzeyi arttırılmıştır. Gıda 

Güvenilirliği İle İlgili Çiftçi Eğitimi 

Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 

844 adet çiftçi toplantısına 17.888 

çiftçi katılım sağlamıştır. 

Bitkisel ve Hayvansal üretim 

gerçekleştiren çiftçilere yönelik 

eğitimler düzenlenmiş ayrıca basılı ve 

görsel yayınlar hazırlanarak dağıtımı 

yapılmıştır. Gıda arz zincirinde yer 

alan üreticilerin bilgi, bilinç ve 

farkındalık düzeyi arttırılmıştır. Gıda 

Güvenilirliği İle İlgili Çiftçi Eğitimi 

Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 

1085 çiftçi eğitim faaliyetinde 41.511 

çiftçiye eğitim verilmiştir. 65.088 

adet kitle yayım vasıtası üretilmiştir. 

Devam ediyor 

16.02.2015 tarih ve 

2015/3 sayılı YPK  

Yer alan  

Eylem Bitiş Tarihi 

     01.12.2018 
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3-Tarımsal işletmelerle gıda ve yem 

işletmelerinde yapılan kontroller risk 

esasına dayalı olarak sayı ve nitelik 

bakımından artırılacaktır. 

Gıda işletmelerinde 5151 kontrol 

görevlisi tarafından 734.862 adet gıda 

resmi kontrolü Yem İşletmelerinde 

18.420 adet denetim 

gerçekleştirilmiştir. 

9354 adet numune Hasat Öncesi Pestisit 

Denetim Programı kapsamında 

alınmıştır. 

2015 yılında ari işletmelerde bulunan 

122.346  büyükbaş hayvana tüberküloz, 

95.244 büyükbaş hayvana bruselloz 

hastalıkları yönünden testler 

yapılmıştır. 

 

Gıda işletmelerinde 5610 kontrol 

görevlisi tarafından 619.484 adet gıda 

resmi kontrolü Yem İşletmelerinde 

12.757 adet denetim 

gerçekleştirilmiştir. 

10570 adet numune Hasat Öncesi 

Pestisit Denetim Programı 

kapsamında alınmıştır. 

2016 yılında ari işletmelerde bulunan 

99.847  büyükbaş hayvana 

tüberküloz, 74.630 büyükbaş hayvana 

bruselloz hastalıkları yönünden testler 

yapılmıştır. 

 

Gıda işletmelerinde 6800 kontrol 

görevlisi tarafından 1.013.855 adet 

gıda resmi kontrolü Yem 

İşletmelerinde 22.309 adet denetim 

gerçekleştirilmiştir. 

43 üründe 13805 adet Hasat Öncesi 

Pestisit Denetim Programı 

uygulanmıştır. 

2017 yılında ari işletmelerde bulunan 

60.793 büyükbaş hayvana tüberküloz, 

41.119 büyükbaş hayvana bruselloz 

hastalıkları yönünden testler 

yapılmıştır.( 2017 veri girişi devam 

ediyor) 

Devam ediyor 

16.02.2015 tarih ve 

2015/3 sayılı YPK  

Yer alan  

Eylem Bitiş Tarihi 

     01.12.2016 

 

01.12.2018’e kadar  

uzatımı teklif edildi 

4-Resmi kontrol görevlilerinin, 

laboratuvar denetimlerinde ve veteriner 

kontrol enstitülerinde görevli 

personelin hizmet içi eğitimi 

güçlendirilecektir. 

Resmi kontrollerin etkinliğini arttırmak 

amacıyla; gıda resmi kontrollerinde 

görev alan 3843 personele yem resmi 

kontrollerde görev alan 84 personele, 

Gıda Kontrol Laboratuvarlarında 

görevli 110 personele, hayvan sağlığı 

mücadele hizmetlerinde görevli 400 

personele eğitim verilmiştir.  

Resmi kontrollerin etkinliğini 

arttırmak amacıyla; gıda resmi 

kontrollerinde görev alan 1728 

personele yem resmi kontrollerde 

görev alan 320 personele, Gıda 

Kontrol Laboratuvarlarında görevli 5 

personele, hayvan sağlığı mücadele 

hizmetlerinde görevli personele 

muhtelif eğitimler düzenlenmiştir. 

Resmi kontrollerin etkinliğini 

arttırmak amacıyla; gıda resmi 

kontrollerinde görev alan 2065 

personele, yem resmi kontrollerde 

görev alan 399 personele, Gıda 

Kontrol Laboratuvarlarında görevli 

91 personele, hayvan sağlığı 

mücadele hizmetlerinde görevli 302 

personele, 59 Resmi Veteriner 

Hekim’e eğitim verilmiştir.  

Devam ediyor 

16.02.2015 tarih ve 

2015/3 sayılı YPK  

Yer alan  

Eylem Bitiş Tarihi 

     01.12.2016 

01.12.2018’e kadar  

uzatımı teklif edildi 

5-Veteriner ilaç ve bitki koruma 

ürünlerini reçetelendiren, satan ve 

uygulayan meslek mensuplarının 

eğitimi sağlanacaktır. 

Düzenlenmemiştir. Düzenlenmemiştir. Düzenlenmemiştir. 

Eyleme Kaynak 

sağlanmadığından 

uygulanamamıştır. 

16.02.2015 tarih ve 

2015/3 sayılı YPK  

Yer alan  

Eylem Bitiş Tarihi 

     01.12.2016 

6-Veterinerlik, Bitki Sağlığı, Gıda ve 

Yem Mevzuatının güncellenmesi 

sağlanacaktır. 

Eylem kapsamında 7 adet yönetmelik, 

12 adet tebliğ yayımlanarak mevzuat 

güncellenmiştir. 

Eylem kapsamında 7 adet yönetmelik, 

6 adet tebliğ yayımlanarak mevzuat 

güncellenmiştir. 

Eylem kapsamında 14 adet 

yönetmelik, 8 adet tebliğ 

yayımlanarak mevzuat 

güncellenmiştir. 

Devam ediyor 

16.02.2015 tarih ve 

2015/3 sayılı YPK  

Yer alan  

Eylem Bitiş Tarihi 

    01.12.2018 
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7-Tarımsal işletmelerle gıda ve yem 

işletmelerinde yapılan kontrollerin 

etkinliğinin arttırılması amacıyla teknik 

altyapı iyileştirilecektir. 

(Eylem kapsamında tarımsal 

işletmelerle, gıda ve yem 

işletmelerinde yapılan kontrollerde 

ulaşımın sağlanması, alınan 

numunelerin taşınması ve muhafazası 

amacıyla  +4 °C ve -18 °C’ lik bölme 

donanımı olan 287 adet motorlu araç, 

temin edilecek (100.000 TL araç + 

30.000 TL giydirme bedeli) 

Kontrollerde kullanılmak üzere internet 

erişimli mobil cihazlar(Gıda Güvenliği 

Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak ve 

gıda ve yem işletmecilerine teslim 

edilmesi gereken tutanaklar için mobil 

yazıcılar vb.) temin edilecek, 

Numunelerin ülke genelinde 

laboratuvarlara standart bir biçimde 

nakliyesi sağlanacak, 2000 Adet dijital 

termometre alınacaktır.) 

Gıda numunelerinin alınması ve 

nakliyesi için genel bütçeden 25 adet il 

müdürlükleri döner sermayesinden 24 

adet olmak üzere Toplam 49 adet T9 

araç alımı yapılmıştır. 

İl Müdürlüklerimizce gıda resmi 

kontrollerinde, numune alımında 

kullanılmak üzere 1340 adet infrared 

termometre alınmış ve 81 İl 

Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Gıda kontrollerinde etkinliği arttırmak 

ve laboratuvar altyapısını güçlendirmek 

amacıyla il ve laboratuvar 

müdürlüklerine kaynak aktarılmıştır. 

Gıda numunelerinin alınması ve 

nakliyesi için 50 adet T9 araç 

alınmasına yönelik çalışmalar 

sürdürülmüştür. Ancak araçlar 

alınamamıştır. 

 Gıda kontrollerinde etkinliği 

arttırmak ve laboratuvar altyapısını 

güçlendirmek amacıyla il ve 

laboratuvar müdürlüklerine kaynak 

aktarılmıştır. 

Gıda numunelerinin alınması ve 

nakliyesi için 30 adet T9 araç alınmış 

ve donatılmıştır. Gıda kontrollerinde 

etkinliği arttırmak ve laboratuvar 

altyapısını güçlendirmek amacıyla il 

ve laboratuvar müdürlüklerine kaynak 

aktarılmıştır. 

Devam ediyor 

16.02.2015 tarih ve 

2015/3 sayılı YPK  

Yer alan  

Eylem Bitiş Tarihi 

01.12.2015 

01.12.2018’e a kadar 

Uygulama dönemi 

uzatım önceliği 

bulunduğu Kalkınma 

Bakanlığına bildirildi 

ve mutabakat 

sağlandı.  

8-Çiğ sütte kalite düzeyinin 

izlenebilmesi için gerekli analizlerin 

hızlı test yöntemleriyle yapılması 

konusunda gerekli altyapı 

oluşturulacaktır. 

Gıda Kontrol Laboratuvarlarında çiğ 

sütte koloni sayısı ve somatik hücre 

sayısı analizlerinin klasik metotlar ve 

cihazlarla yapılabilirlik durumu tespit 

edilerek ihtiyaç analizi yapılmıştır.  

Gıda Kontrol Laboratuvarlarına 

alınacak cihazın teknik özellikleri ve 

kullanılacak metodu çalışılmış ve  

tahmini bütçesi hesaplanmıştır. 

Süt üretim ve işleme tesisleri ile toplam 

süt üretim miktarları il bazında 

belirlenerek, cihaz tedarik edilecek 

laboratuvarlar tespit edilmiştir.  

Çiğ sütte koloni sayımı ve somatik 

hücre sayımı için hızlı test cihazlarının 

alımlarını da kapsayan “Canlı Hayvan 

Ankara, Samsun, Trabzon, Kayseri, 

Erzurum, Van, Bolu, Mersin ve 

Diyarbakır Gıda Kontrol 

Müdürlüklerine somatik hücre sayım 

cihazı alınmıştır. Somatik Hücre 

Sayım Cihazı alımları 

tamamlanmıştır. Kurulum ve 

validasyon işlemleri devam 

ettirilmiştir. 

Gerekli çiğ süt analizlerinin 

yapılabilmesi amacıyla Edirne, 

Çanakkale, Sivas, Kastamonu, 

Afyonkarahisar, Hatay, Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüklerine Çiğ 

Sütte Somatik Hücre Sayım Cihazı 

alımı yapılmıştır. 

Tamamlandı 

Toplam 20 adet çiğ 

sütte hızlı test cihazı 

alımı yapılmış ve 

analizlere 

başlanılmıştır. 

16.02.2015 tarih ve 

2015/3 sayılı YPK  

Yer alan  

Eylem Bitiş Tarihi 

     01.12.2016 

31.12.2017 tarihine 

kadar ÖDÖP Eylem 

İzlem Sistemi 

üzerinde 1 yıl 1 ay  

uzatılmıştır 
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ve Hayvansal Ürünlerde İzleme 

Projesi” Kalkınma Bakanlığına 

sunulmuştur. 

 Proje Ulusal Kalıntı İzleme Planı 

kapsamında cihaz alımları ile birlikte 

toplam, 18,070 milyon TL talep 

edilmiş, ancak 6 milyon bütçe ile kabul 

edilmiştir.   

2015, 2016 ve 2017 yılları için 7+7+6 

toplam 20 adet çiğ sütte hızlı test cihazı 

alımı planlanmış, ancak onaylanan 

bütçe ile bunun ancak yarısı 

gerçekleştirilebilecektir. 

2015 yılı için planlanan cihaz 

alımlarının tamamı (İzmir, Tekirdağ, 

Konya, Adana Gıda Kontrol 

Laboratuvarları ve Bursa ve Yem 

Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü) gerçekleşmiştir. 

9-Gıda Kontrol Laboratuvarlarının 

bilgi ve iletişim altyapısı 

güçlendirilecektir. 

Gıda Kontrol Laboratuvar 

Müdürlüklerinin numune kabul 

sistemlerinin ortak tek bir sistem ile 

birleştirilmesi çalışmaları  kapsamında 

Hazırlanan Numune Kabul Sistemi 

laboratuvarlarda deneme çalışmaları 

yapılmıştır. 

Bu sistem tamamlandıktan sonra aynı 

sistem üzerinde Laboratuvarlar Arası 

bilgi paylaşımını sağlayacak bir ağ 

oluşturulması düşünülmektedir. TSE 

standartlarına erişiminde dahil olduğu 

bütçe teklifi Kalkınma Bakanlığına 

sunulmuştur. 

Numune Kabul Sistemi yazılımı 

tamamlandı. Sistemin kullanımı ile 

ilgili eğitim ve test çalışmaları 

başlatıldı. TSE standartları alım 

süreci tamamlandı 

Numune Kabul Sistemi 39 Gıda 

Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, 

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar 

Müdürlüğü, Bursa Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü ve Malatya Kayısı 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde 

sistem kullanılmaya başlanmıştır. 

Tamamlandı 

YPK Kararında 

uygulama süresi 

01.12.2016 
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10-Fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

açıdan riskli ürünlere yönelik risk 

değerlendirmeye ilişkin bilimsel altyapı 

geliştirilecektir. 

Risk değerlendirme konusunda 2 

personelin eğitimi sağlanmıştır. 

Risk değerlendirme konusunda 25 

personelin eğitimi sağlanmıştır. 

Risk değerlendirme konusunda 7 

personelin eğitimi sağlanmıştır. 

Devam ediyor. 

YPK Kararında 

uygulama süresi 

01.12.2016 

01.12.2018 için süre 

uzatım talep edildi. 

11-Veteriner Sınır Kontrol Noktaları 

iyileştirilecek ve geliştirilecektir. 

7 Veteriner Sınır Kontrol Noktası 

Müdürlüğüne (Ankara Esenboğa 

Havalimanı, İzmir Adnan Menderes 

Havalimanı, İstanbul Atatürk 

Havalimanı, Antalya Havalimanı, 

Zonguldak Limanı, Ağrı Gürbulak ve 

Iğdır Dilucu Sınır Kapısı VSKN 

Müdürlükleri) yeni hizmet tesisi inşası, 

2 VSKN Müdürlüğünün (Tekirdağ 

Limanı, Edirne İpsala Sınır Kapısı 

VSKN) büyük onarımı için Veteriner 

Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri 

İnşaatı ve Modernizasyonu Projesi 

hazırlanmış, Kalkınma Bakanlığınca 

proje onaylanmıştır. 

-Kalkınma Bakanlığınca proje 

kapsamında 800.000 TL ödenek 

hazırlanmıştır. 

-Kalkınma Bakanlığınca proje 

kapsamında tahsis edilen 800.000 TL 

ödenek ile sadece bir inşaat 

gerçekleştirilebilecek olması nedeni ile 

Ankara Esenboğa Havalimanı Veteriner 

Sınır Kontrol Noktası (VSKN) proje 

çizimi gerçekleştirilmiştir ve onay 

amacı ile Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne (DHMİ) 

iletilmiştir. 

-Esenboğa Havalimanında yeni arazi 

kiralama işlemi gerçekleşmiş olup proje 

işlemleri tekrar başlatılmıştır. 

Ankara Esenboğa Havalimanı 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası 

Müdürlüğü'nün inşaatı (elektrik ve 

doğalgaz sistemleri hariç) 

tamamlanmıştır. - Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca Sarp Sınır Kapısı 

yenileme çalışmaları kapsamında 

yeniden inşa edilecek olan Sarp 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası 

Müdürlüğü hizmet binası projesi 

onaylanmış olup, yıkım işlemlerinin 

başlatılabilmesi için muvafakat 

verilmiştir. 

- Zonguldak VSKN Müdürlüğü, 

Bakanlığımıza ait bir binaya 

taşınmıştır. 

Ankara Esenboğa Havalimanında inşa 

edilen hizmet binası bitmiştir. 

İzmir Adnan Menderes ve Antalya 

Havalimanı VSKN Müdürlükleri 

hizmet binalarının projeleri çizilmiş, 

onaylanmış ve inşaat ödenekleri 

tahsis edilmiştir. 

Devam ediyor. 

YPK Kararında 

uygulama süresi 

01.12.2016 

01.12.2018 için süre 

uzatım talep edildi. 

12-İzlenebilirlik ve ürün takip 

sistemleri geliştirilecek ve etiketleme 

yönetmeliği sürekli şekilde 

güncellenecektir. 

-TGK Etiketleme Yönetmeliği ile 

izlenebilirliği temin etmek amacıyla 

ürün takip sistemi uygulamasının belirli 

gıda veya gıda gruplarına yönelik 

olarak başlatılabileceği hükme 

bağlanmıştır. 

Ürün Doğrulama Takip Sistemi 

faaliyete geçmiş olmakla birlikte 

zorunlu olarak uygulanması için geçiş 

süresi mevcuttur. Daha önce 

31/12/2016 olan uygulamaya son 

başlama tarihi 30/06/2017 olarak 

TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 

Bilgilendirme Yönetmeliği ile 

belirlenen Ürün Doğrulama Takip 

Sistemi’nin uygulamaya başlama 

tarihi 31.12.2018 olarak 

değiştirilmiştir. 

Devam ediyor. 

YPK Kararında 

uygulama süresi 

01.12.2016 

01.12.2018 için süre 

uzatım talep edildi. 
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-Ürün Doğrulama Takip Sistemi 

faaliyete geçmiş olmakla birlikte 

zorunlu olarak uygulanması için geçiş 

süresi mevcuttur. Daha önce 

31/12/2015 olan uygulamaya son 

başlama tarihi 31/12/2016 olarak 

belirlenmiştir. Geçiş süresinin 

bitmesinin akabinde gerekli resmi 

kontroller gerçekleştirilecektir. 

-Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, 

Uygulanması ve Kayıt İşlemleri 

Hakkında Yönetmelik 03.12.2014 

tarihinde yayımlanmış ve 01.02.2015 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

-"Riskli ürünler başta olmak üzere 

tarladan sofraya bir izleme sisteminin 

kurulabilmesine yönelik mevzuat 

hazırlanması ve uygulama altyapısı 

oluşturulması" ile ilgili olarak 

01.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren 

"Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, 

Uygulanması ve Kayıt İşlemleri 

Hakkında Yönetmelik" kapsamında 

2015 yılı I. 6 aylık dönem içerisinde 

82.997 adet Üretici Kayıt Defteri 

dağıtılmış, ikinci 6 aylık dönem 

içerisinde 91.321 adet Üretici Kayıt 

Defteri dağıtılmış, 33.146 adet Üretici 

Kayıt Defteri kontrol edilmiş, 20.466 

adet Bitki Koruma Ürünü 

uygulayıcılarının denetimi yapılmıştır.  

Bitki koruma ürünlerine reçete 

uygulamasının başladığı 2009 yılından 

2015 yılı sonuna kadar 17.433 kişiye 

reçete yazma yetki belgesi, Bitki 

koruma ürünü uygulayıcı belgesi 

verilmeye başlandığı 2010 yılından, 

2015 yılı sonuna kadar 406.116 kişiye 

bitki koruma ürünü uygulayıcı belgesi 

verilmiştir.  

belirlenmiştir. Geçiş süresinin 

bitmesinin akabinde gerekli resmi 

kontroller gerçekleştirilecektir. 

"Bitki Koruma Ürünlerinin 

Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt 

İşlemleri Hakkında Yönetmelik" 

kapsamında; bitki koruma ürünlerine 

reçete uygulamasının başladığı 2009 

yılından 2016 yılı sonuna kadar  17 

391 kişiye reçete yazma yetki belgesi, 

bitki koruma ürünü uygulayıcı belgesi 

verilmeye başladığı 2010 yılından 

2016 yılı sonuna kadar 421 000 kişiye 

bitki koruma ürünü uygulayıcı belgesi 

verilmiştir. 

 

 

 

 

Bitki koruma ürünlerine reçete 

uygulamasının başladığı 2009 

yılından 2017 yılı sonuna kadar  

17.224 kişiye reçete yazma yetki 

belgesi, Bitki koruma ürünü 

uygulayıcı belgesi verilmeye 

başladığı 2010 yılından, 2017 yılı 

sonuna kadar 446.299 kişiye bitki 

koruma ürünü uygulayıcı belgesi 

verilmiştir. 
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Eylem 2015 (Mart Aralık) 2016 2017 Durumu 
Gıda reklamları ve 

tanıtım faaliyetleri 

ile ilgili yasal 

düzenlemeler 

yenilenecek ve 

denetimler 

güçlendirilecektir. 

- TGK Etiketleme Yönetmeliği revize edilerek TGK Gıda 

Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ve 

TGK Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği adı 

altında 29.12.2015 tarihinde tüm tarafların görüşüne 

açılmıştır. 

TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 

Yönetmeliği taslağında yer alan “reklam” tanımı ile 

konunun 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun kapsamında değerlendirilmesi öngörülmektedir. 

-Genel Müdürlüğümüze ve il müdürlüklerimize gıda 

reklam ve tanıtımları ile ilgili olarak ulaşan ihbar ve 

şikayetler incelenerek mevzuata aykırı olan reklam ve 

tanıtımlar 5996 sayılı Kanun kapsamında gerekli idari 

yaptırımların uygulanması amacıyla Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı'na bildirilmektedir. 

Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki mevzuat hazırlama 

faaliyetleri ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara binaen sürekli 

olarak güncellendiğinden bu eylem için öngörülen tarih 

aşılmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüze ve İl 

Müdürlüklerimize gıda reklam ve 

tanıtımları ile ilgili olarak ulaşan 

ihbar ve şikayetler incelenerek, 

mevzuata aykırı olan reklam ve 

tanıtımlar 5996 sayılı Kanun 

kapsamında gerekli idari 

yaptırımların uygulanması amacıyla 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 

bildirilmiştir. 

Genel müdürlüğümüze ve il 

müdürlüklerimize gıda reklam ve 

tanıtımları ile ilgili olarak ulaşan 

ihbar ve şikayetler incelenerek 

mevzuata aykırı olan reklam ve 

tanıtımlar 5996 sayılı Kanun 

kapsamında gerekli idari 

yaptırımların uygulanması amacıyla 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 

bildirilmiştir. 

YPK Kararında 
uygulama 
süresi 
01.12.2015 
Eylem 
tamamlanmıştı
r. Fiili bitiş
tarihi 
31/12/2016 
olarak 
güncellenmiştir
. 

Gıda ürünlerinin 

etiket ve ambalajları 

tüketicilerin doğru 

bilgilenmelerini 

sağlayacak şekilde 

düzenlenecektir. 

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu (UGKK) kararına 

istinaden TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 

Bilgilendirme Yönetmeliği ve TGK Beslenme ve Sağlık 

Beyanları Yönetmeliği taslakları görüşe açılmıştır. 

Taslaklara ilişkin görüş bildirme süresi bir ay olarak 

belirlenmiştir. Gelen görüşlerin değerlendirilmesi ve 

Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu onayını müteakip yayıma 

gönderilmesi süreci bu eylem için öngörülen tarihi 

aşacaktır. 

- Bu eylem kapsamında yürütülen özellikle Türk Gıda 

Kodeksi kapsamındaki faaliyetlerin tamamlandığına 

ilişkin bilgi açısından yapılacak değerlendirmede, bu 

faaliyetlerin mevzuat hazırlama sürecinden etkilendiğinin 

göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır. Söz konusu 

faaliyetler ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara binaen sürekli 

olarak güncellendiğinden bu eylem için öngörülen tarih 

aşılmaktadır. 

TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 

Bilgilendirme ile TGK Beslenme ve 

Sağlık Beyanları Yönetmelik 

Taslakları yayımlanmak üzere 

19/12/2016 tarihinde Başbakanlığa 

gönderilmiştir. TGK Gıda Etiketleme 

ve Tüketicileri Bilgilendirme 

Yönetmeliği, gıda etiketlerinde 100 g 

veya 100 ml üzerinden enerji ve besin 

öğesi değerlerinin bildirimini zorunlu 

tutmaktadır 

26.01.2017 tarihli ve 29960 mükerrer 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 

Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 

Bilgilendirme Yönetmeliği, gıda 

etiketlerinde 100 g veya 100 ml 

üzerinden enerji ve besin öğesi 

değerlerinin bildirimini zorunlu 

tutmaktadır. Bu Yönetmeliğin 

yayımından önce faaliyet gösteren 

gıda işletmecilerine 31.12.2019 

tarihine kadar geçiş süresi verilmiş 

olup bu tarihten itibaren etiketlerde 

beslenme bildirimi yapılması zorunlu 

olacaktır. 

16.02.2015 
tarih ve 2015/3 
sayılı YPK  
Yer alan  
Bitiş Tarihi 
01.12.2015 
Eylem devam 
ediyor. 
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Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Sağlıklı Yaşam Konusunda Yürütülen 

Çalışmalar 

Mesleki Teknik Eğitim ve Orta Öğretim Genel Müdürlüğü  

Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü ve Okulda Sağlığın Korunması ve 

Geliştirilmesi Programı 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 17.05.2016 tarihinde 5 yıl süre ile 

geçerli olmak üzere güncellenen “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” imzalanmış, 

okul sağlığı yaklaşımının daha geniş kapsamlı ve bütüncül olması için "Okulda Sağlığın 

Korunması ve Geliştirilmesi Programı” hazırlanmıştır. Program çerçevesinde yapılacak 

çalışmalarla, okul çağındaki bütün çocukların bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik 

halinde olmasının sağlanması ve sürdürülmesi,  sağlıklı bir çevrede gelişimi,  ailelerin ve 

toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.   Söz konusu program 

kapsamında,  öğrencilerin yıllık periyodik muayene/izlemleri kayıtlı oldukları aile hekimleri 

tarafından yapılmaya devam edileceği okul çevresi dâhil sağlığı olumsuz olarak etkileyen her 

türlü etmenin denetimi ile okulda çalışanların ve öğrencilerin sağlıklarının en üst düzeye 

çıkarılması amaçlanmaktadır.  

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Sağlığı web Sitesi 

Okul sağlığı konusunda oluşturulan web sayfası aracılığı ile 

(https://okulsagligi.meb.gov.tr/) bilgi ve belgeye erişim kolaylaştırılmıştır.  

Beslenme Dostu Okullar Programı  

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda okul sağlığının geliştirilmesi, 

öğrencilerin sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda 

yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 

arasında 21.01.2010 tarihinde, “Beslenme Dostu Okullar İşbirliği protokolü” imzalanmıştır. 

Süresi dolan protokol,  üç yıl geçerli olmak üzere 20.09.2013 tarihinde yenilenmiştir.  

Beyaz Bayrak Projesi 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen 

konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin 

https://okulsagligi.meb.gov.tr/
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yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla 03.08.2006 

tarihinde Mili Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “Beyaz Bayrak İşbirliği 

Protokolü” imzalanmış olup süresi dolan protokol 10.11.2010 ve 05.06.2015 tarihlerinde 

yeniden imzalanarak uygulamaya konulmuştur.  

Okulda Diyabet Programı 

 Diyabetle ilgi eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında; Bakanlığımız, Sağlık 

Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında 27.04.2010 tarihinde 

“Okullarda Diyabet Eğitim Programı” adıyla protokol imzalanmıştır.    27.04. 2014 yılında 3 

yıl süre ile yenilenmiştir. Süresi dolan protokol 05.10.2017 tarihinde yeniden imzalanarak 3 

yıl daha uzatılmıştır. Okulda Diyabet Programı kapsamında; Diyabet ve obezite’ye yönelik 

öğrenci, öğretmen, veli, kantin çalışanları ve servis şoförlerine eğitimler verilmektedir. Tip 1 

Diyabetli öğrencilerle ilgili gerekli önlem alınmakta ve çalışmalar yürütülmektedir. 

Yeşilay işbirliği ile “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı” yürütülmektedir. 

Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi 

Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Sağlık Bakanlığınca oluşturulmuş olan 

Okul Sağlığı Bilim Kurulunca geliştirilmiş olan öğrencilere yönelik "Sağlıkla İlgili Fiziksel 

Uygunluk Karnesi" Programı 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 15 Nisan-15 Mayıs 

tarihleri arasında başlatılmıştır. 

Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi programı gereği; ortaokul ve liselerde (resmi 

ve özel) öğrenim gören öğrencinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi öğretmeni tarafından eğitim 

ve öğretim yılı başında (15 Eylül- 15 Ekim) ve sonunda (15 Nisan-15 Mayıs) olmak üzere 

yılda 2 kez uygulanacak olup uygulamada mekik, şınav, otur-uzan esneklik ölçümü, vücut 

ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümü değerlendirilecektir. Amaç, öğrencilerde fiziksel aktivite 

alışkanlığı kazandırmak,  beden eğitimi ve spor dersi müfredatında fiziksel etkinliklere 

katılım için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek, etkin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamaya 

yönelik bireysel farkındalık oluşturmaktır. 

“Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi” ana karnedeki beden eğitimi ve spor ders 

notunu etkilemeyecek ve çocuklara ait bilgiler gizli tutulup her çocuğun kendi ailesiyle 

http://okulsagligi.meb.gov.tr/www/ogrencilerimize-yonelik-quotsaglikla-ilgili-fiziksel-uygunluk-karnesiquot-programi-2016-2017-egitim-ogretim-yili-ikinci-donemi-15-nisan-15-mayis-tarihleri-arasinda-basliyor/icerik/53
http://okulsagligi.meb.gov.tr/www/ogrencilerimize-yonelik-quotsaglikla-ilgili-fiziksel-uygunluk-karnesiquot-programi-2016-2017-egitim-ogretim-yili-ikinci-donemi-15-nisan-15-mayis-tarihleri-arasinda-basliyor/icerik/53
http://okulsagligi.meb.gov.tr/www/ogrencilerimize-yonelik-quotsaglikla-ilgili-fiziksel-uygunluk-karnesiquot-programi-2016-2017-egitim-ogretim-yili-ikinci-donemi-15-nisan-15-mayis-tarihleri-arasinda-basliyor/icerik/53
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paylaşılacaktır. e-okul veri tabanından velilerin diğer karne notları gibi "Sağlıkla İlgili 

Fiziksel Uygunluk Karnesi"ne erişimleri de sağlanacaktır. 

Ağız ve Diş Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi  

Millî Eğitim Bakanlığı, COLGATE, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı 

(TOÇEV), işbirliği protokolü ile yürütülen proje 04/02/2013 tarihi itibari ile 5 yıl geçerlidir. 

Projenin amacı; ağız ve diş sağlığını koruma bilincine sahip bir neslin yetiştirilmesine katkıda 

bulunmaktır. Proje kapsamında; ilkokullarının 3. sınıf öğretmenlerinin eğitilmesiyle üçüncü 

sınıf öğrencisine ağız ve diş sağlığı eğitimi verilmektedir. Bu eğitimiler sırasında 

öğrencilerimize Bakanlığımız onaylı çizgi film gösterilmekte, eğitim seti ile birlikte diş fırçası 

ve diş macunu dağıtılmaktadır. 

Obezite ile Mücadele Kapsamında; 

Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

işbirliğinde “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda 

İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi”ne yönelik çalışma yapılmış ve Millî Eğitim 

Bakanlığınca hazırlanan Genelge 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak 

yürürlüğe girmiştir.  

Okul/Kurumlardaki Gıda İşletmeleri İlçe Denetim Ekipleri Tarafından 

Denetlenmesi  

10.03.2016 tarih ve 28552893 sayılı Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim 

Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Konulu Genelgenin 

etkinliğinin artırılması, okullarda sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla; kurumlar arası 

verimli ve eşgüdüm içerisinde hareket edilmesi açısından illerde Valinin onayı ile İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 

temsilcilerinden oluşan İl Denetim Komisyonu ve ilçelerde Kaymakamının onayı ile İlçe 

Millî Eğitim Müdürlüğü, TSM ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 

temsilcilerinden oluşan İlçe Denetim Ekipleri kurulmuştur. İzleme ve değerlendirmesi Millî 

Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

yapılacaktır. 
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2019 yılının sonunda bütün okullarda tam gün eğitime geçilecektir. Bu bağlamda okulda 

geçirilen sürenin uzamasına paralel olarak okul sağlığı hizmetlerinin önemi de daha da 

artacaktır.  

Mevcut öğretim programlarında yer almakla birlikte güncellenen öğretim 

programlarında da sağlıklı yaşamla ilgili kazanımlara yer verilmiş olup, hazırlık çalışmaları 

devam eden ders kitaplarında; anlatım, etkinlik ve görseller ile desteklenmektedir.  

Ders yılı içerisinde; öğrenci, veli, öğretmen, yöneticiler, okul çalışanlarına yönelik sağlıklı 

yaşam konularında “Farkındalık Eğitimleri” yürütülmektedir.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

Fatih Projesi   http://fatihprojesi.meb.gov.tr/ 

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) 

Her öğrencinin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşması ve 

eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitimde teknoloji 

kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir. 

Eğitimde FATİH Projesi dersliklere donanımların sağlanmasını, geniş bant internetin 

bütün dersliklere ulaştırılmasını, derslere ait e-içeriklerin sağlanmasını, öğretmenlerin BT 

teknolojilerine entegrasyonunu ve içerik geliştirilmesi için web platformlarının kurulması ile 

proje uygulama desteği de dâhil olmak üzere faaliyetlerin gerçekleştirilmesini finanse 

edecektir. Eğitimde FATİH Projesinin ana bileşenleri aşağıda verildiği gibidir: 

 Ek-1.Şekil 2. FATİH Projesinin ana bileşenleri 

Eğitimde FATİH Projesi Kapsamında İçerik Hizmetleri EBA tarafından sunulmaktadır. 

http://fatihprojesi.meb.gov.tr/
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Eğitim Bilişim Ağı (EBA)  http://www.eba.gov.tr/ 

Sosyal Eğitim Platformu 

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi 

teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime 

entegrasyonunu sağlamaktır. EBA,  sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler 

sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir. 

Öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için tasarlanan EBA; 

Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak, 

Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak, 

İçerikle ilgili ihtiyaçlara cevap vermek, 

Sosyal ağ yapısıyla kullanıcıların bilgi alışverişinde bulunabilmelerini sağlamak, 

Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak, 

Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek, 

Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip 

öğrencileri de kapsamak, 

Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini 

sağlamak, 

Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir 

eğitim platformudur. 

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) “ALO 147” 

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bütün 

vatandaşlarımızdan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikâyeti, 

etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla hizmet vermektedir. Milli Eğitim 

Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülen İletişim Merkezi hizmetleri 

haftanın 7 günü 24 saat boyunca devam etmektedir. İletişim Merkezine yurt içinden 147 kısa 

numarası ile ulaşılabilirken yurt dışından da +90 312 147 1122 numarası ile 

ulaşılabilmektedir.  

http://www.eba.gov.tr/
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MEBİM 147’ye başvuran vatandaşlarımıza 3 iş günü içinde (72 saat) cevap 

verilmektedir. Bu durum, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşma sürecini hızlandırdığı gibi bilgiye 

ulaşım maliyetini ortadan kaldırmakta ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.

Yaklaşık 6 yılda İletişim Merkezi vatandaşlarımızın 10.4 milyondan fazla başvurusunu 

cevaplamıştır. Bunun yanında binlerce vatandaşımızın acil durum aramalarına yardımcı 

olunmuştur. Özellikle okul çevrelerinde uyuşturucu, bonzai ve alkol gibi çocuklarımıza zarar 

verici maddelerin satıldığına ilişkin vatandaşlarımızın İletişim Merkezimizi aramasının 

ardından emniyet güçlerimiz ile irtibata geçilerek olaya müdahale edilmesi sağlanmıştır. Yine 

İletişim Merkezi aranarak okul bahçelerinde alkol kullanan kişileri ihbar eden 

vatandaşlarımızın başvuruları için emniyet güçlerimizle irtibata geçilerek gerekenin yapılması 

sağlanmıştır. Sağlık sorunları yaşadığını belirten ve iletişim merkezinden yardım bekleyen 

vatandaşlar için de 112 acil çağrı merkezleri ile irtibata geçilerek aksiyon alınması 

sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın taşımalı eğitimde ve okul servis araçları konularında 

trafikte karşılaştıkları sorunları İletişim Merkezine bildirmeleri halinde gerekli tedbirlerin 

alınması sağlanmaktadır. Sel, deprem, heyelan, olumsuz hava şartları, yangın ve yoğun kar 

yağışı gibi hayatı olumsuz etkileyen durumlarda vatandaşlarımızın acil durum başvurularını 

da emniyet güçleri ve sağlık birimleri ile irtibata geçerek aksiyon alınmasını sağlamaktadır. 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

Temel eğitimde, okula yeni başlayan öğrencilere yönelik olarak UNICEF işbirliği ile 

“Uyum Eğitimleri” ne devam edilmektedir. Pansiyonlu ve taşımalı eğitim verilen okullarda 

“Okul Yemeği” hizmeti verilmektedir. “Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersi” kapsamında 

beden eğitimi derslerinin süresi artırılmıştır. Ayrıca  

Millî Eğitim Bakanlığı, DSİ ve TRT Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ve Avrupa 

Birliği tarafından finanse edilen "Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek 

Projesi" (http://suelcileri.org/) yürütülmektedir. 

“Yemekte Denge Eğitimi Projesi” (www.yemektedenge.org) 

“Sağlıklı Adımlar Projesi” (www.saglikliadimlarprojesi.com ), 

Yatılı Bölge Ortaokulları (YBO)’nın ıslak zeminlerinin yenilenmesi amacıyla yapılan 

işbirliği protokolü ile yürütülen “Eczacıbaşı Hijyen Projesi” 

http://suelcileri.org/
http://www.yemektedenge.org/
http://www.saglikliadimlarprojesi.com/
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(http://www.eczacibasi.com.tr/phone/tr/toplumsal-sorumluluk/egitim/eczacibasi-hijyen-

projesi ) 

Trafik güvenliğine yönelik olarak “Can Dostlar Hareketi” 

(http://www.candostlarihareketi.com/ )  

Bakanlığımızın, eğitimde niteliği arttırma çalışmaları kapsamında 21. yüzyıl becerilerini 

kapsayan, millî ve manevi değerleri benimseyen, yaşamla ilişkilendirilebilir sadelikte olacak 

şekilde İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan zorunlu derslerin öğretim 

programları güncelleme çalışmaları tamamlanmış olup 2017-2018 eğitim öğretim yılından 

itibaren uygulanmaya başlanmıştır.  

Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenme 

İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin zorunlu ve 

seçmeli dersler bölümünde yer alan Beden Eğitimi ve Spor, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Fen 

Bilimleri, Hayat Bilgisi, Spor ve Fiziki Etkinlikler derslerinde “Okul çağı, sağlık, beslenme ve 

fiziksel aktivite”, “Fiziksel aktivitenin teşviki” ve “Sağlıklı gıdaların tüketiminin teşviki” 

konulara ilişkin kazanım ve açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu kazanımlar derslerin 

işlenişinde veya ders kitaplarının yazımında dikkate alınmaktadır.    

Bu bağlamda; Okul çağı, sağlık, beslenme ve fiziksel aktivite”, “Fiziksel aktivitenin 

teşviki” ve “ Sağlıklı gıdaların tüketiminin teşviki” konularında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. 

sınıflarda haftada 2 saat olarak uygulanmakta olan Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim 

programı “hareket yetkinliği” ve “aktif ve sağlıklı yaşam” olmak üzere iki ana öğrenme alanı 

üzerinde yapılandırılmıştır.  “Hareket yetkinliği” öğrenme alanındaki kazanımlar “hareket 

becerileri”, “hareket kavramları ve ilkeleri” ve “hareket stratejileri/taktikleri”; “aktif ve 

sağlıklı yaşam” öğrenme alanındaki kazanımlar ise “düzenli fiziksel etkinlik”, “fiziksel 

etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili yaşam becerileri” ve “kültürel birikimlerimiz ve 

değerlerimiz” boyutları altında sıralanmış ve çocukların fiziksel aktivite önemi ve teşviki 

konularında temel becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir. Oyun ve Fiziki Etkinlikler (1-4. 

sınıflar), Spor ve Fiziki Etkinlikler (5-8. sınıflar) dersi öğretim programlarında da sağlıklı 

beslenme ve obeziteye farkındalık oluşturmaya yönelik kazanım ve açıklamalar yer 

verilmiştir. 

http://www.eczacibasi.com.tr/phone/tr/toplumsal-sorumluluk/egitim/eczacibasi-hijyen-projesi
http://www.eczacibasi.com.tr/phone/tr/toplumsal-sorumluluk/egitim/eczacibasi-hijyen-projesi
http://www.candostlarihareketi.com/
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Ayrıca 1, 2 ve 3. sınıflarda uygulanmakta olan Hayat Bilgisi Dersi Öğretim 

Programında da sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark etmesi, sağlığı için 

yararlı yiyecek ve içecekleri seçmesi, gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenmesi 

vb. konularda kazanım ve açıklamalar bulunmaktadır. 

Fiziksel Aktivite Alanlarının Arttırılması: 

İlkokul ve ortaokullarda uygulanan “İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinde:   

Beden Eğitimi ve Spor dersleri 5-8 inci sınıflarda haftada 2’şer saat, Oyun ve Fiziki 

Etkinlikler dersi 1-3 üncü sınıflarda haftada 5’şer saat,  4 üncü sınıfta haftada 2’şer saat;   

seçmeli dersler bölümünün Sanat ve Spor alanı altında yer alan Spor ve Fiziki Etkinlikler 

dersi 5-8 inci sınıflarda haftada 2/4’er saat okutulmaktadır.  Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersi 

Öğretim Programı; Okçuluk, Basketbol, Atletizm, Yüzme, Tenis, Bisiklet modüllerinden 

oluşmaktadır İlkokullarda uygulanan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde (1-4. sınıflar) 

kullanılmak üzere 2012 - 2013 eğitim öğretim yılından itibaren 1. sınıf öğretmenlerimize 

Fiziksel Etkinlik Kartları ve Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı verilmektedir. Söz konusu 

materyaller  2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren tüm  beden eğitimi öğretmenlerimize 

de verilmiştir. 

Diğer taraftan, İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin “Açıklamalar” 

bölümünün; 

6 ncı maddesinde; “Sanat ve Spor grubunda yer alan Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve 

Fizikî Etkinlikler dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati 

olarak seçilebilir.” 

8 nci maddesinde; “İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları 

ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla 

her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve 

kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.)”  

ifadesine yer verilmiştir. 
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Teknoloji Bağımlılığı 

Güncellenen öğretim programlarımızda Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde yer alan 8 

Anahtar Yetkinlikten biri “Dijital Yetkinlik” dir. Söz konusu anahtar yetkinlik ile günlük 

yaşam ve iletişim için bilgi toplumu teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılmasını 

kapsamaktadır. Söz konusu yetkinlik, bilgi iletişim teknolojisi içinde bilgiye erişim ve 

bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi için bilgisayarların 

kullanılması, ayrıca İnternet aracılığıyla ortak ağlara katılım sağlanması ve iletişim kurulması 

gibi temel beceriler yoluyla desteklenmektedir. 

Bu kapsamda “Teknoloji bağımlılığı” konusuna yönelik güncelleme çalışmaları 

kapsamında zorunlu dersler arasında yer alan ve 5 ve 6. sınıflarda okutulan Bilişim 

Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı ile “Dijital vatandaş olarak teknolojik 

kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını, bilişim teknolojilerini etkili 

ve amacına uygun kullanmalarını, internet tabanlı servislere erişmelerini, araştırmalarını ve 

kullanmalarını, bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını, 

problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinmelerini ve geliştirmelerini, akıl 

yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini, internet ortamında öğrenme 

fırsatları aramalarını, programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını, programlama 

dillerinden en az birini iyi düzeyde kullanabilmelerini, yaşam boyu öğrenme konusunda vb. 

konularda öğrencilerimizin bilinç kazanmaları amaçlanmakla birlikte öğretim programında 

siber güvenlik ve güvenli İnternet kullanımı ile çeşitli kazanım ve açıklamalar yer almaktadır. 

Diğer taraftan, ortaokulların 7 veya 8. sınıflarında uygulanan Medya Okuryazarlığı 

dersinde siber güvenliğe ilişkin konuları karşılayan kazanım ve açıklamalar mevcuttur. 

Örneğin; bilgiye ulaşmak için farklı medya araçlarını ve arama stratejilerini kullanmasına 

yönelik; İnternette arama yaparken tırnak işaretinin kullanılması; alan adı uzantılarına dikkat 

edilmesi;  zaman ve tür gibi filtrelemelerin kullanılması; gazetede spor, ekonomi, hava 

durumu konusundaki bilgilerin nerede yer aldığının incelenmesi ya da basılı bir kitapta 

içindekiler ve indeks bölümlerinin kullanılması gibi etkinliklere değinilecek çalışma örnekleri 

bulunmaktadır. 

Ruh Sağlığı ve Bağımlılıkla Mücadele 

Güncellenen öğretim programlarında rehberlik konusunda yer alan açıklama aşağıda 

verilmiştir.  
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Kişide var olan gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitenin ortaya konması, kullanılması ve 

geliştirilmesi amacıyla bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmek öğretim 

programlarında rehberlik çalışmalarının nihai amacını oluşturmaktadır. 

Temel eğitimi tamamlayan öğrencilerden; 

• Okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları,

• Potansiyellerini tam olarak kullanıp eğitsel başarılarını artırmaları,

• Kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve geliştirmeleri,

• Başkalarını anlamaları, kabul etmeleri ve kişiler arası etkileşim becerilerini

geliştirmeleri, 

• Topluma karşı olumlu anlayış ve tutum geliştirmeleri,

• Hayatını güvenli ve sağlıklı sürdürmek için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmeleri,

• Eğitsel ve mesleki gelecekleri için gerekli alt yapıya ulaşmaları

beklenmektedir. 

Öğretim programlarında ele alınacak her türlü rehberlik çalışmalarının içeriği okulun 

özellikleriyle öğrencilerin gelişim dönemleri ve ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir. 

Programlardaki rehberlik çalışmalarının içeriği bu dönemdeki çocukların gelişim özelliklerine 

uygun, akademik başarılarını destekleyici ve eğitim amaçlarıyla uyumlu biçimde 

hazırlanmalıdır. 

Buna göre ortaokulda kişisel ve sosyal rehberlik alanında, öğrencinin kişilik 

bütünlüğünü kazanması, yetişkinler dünyasına hazırlanması, yaşam felsefesini oluşturması, 

kendine güvenen, sosyal ilişkilerde başarılı, iletişim kurabilen, zamanı verimli kullanabilen, iş 

birliği yapabilen ve empati kurabilen güçlü bir birey olarak yaşadığı ortama, değişikliklere 

aktif uyum sağlaması amaçlanır. Eğitsel rehberlik alanında, öğrencinin kendini tanıması, 

çevrede kendine açık eğitim olanaklarını öğrenmesi, gizilgüçlerini geliştirmesi için uygun 

ortam ve fırsatlar sağlanması gerekir. Mesleki rehberlik alanındaysa iş ve çalışma yaşamına 

ilişkin gerçekçi değerlendirmeler yapması, kendine uygun seçenekleri tanıması ve ilgi 

alanlarının farkına varması amaçlanır. 

Kendini gerçekleştirme yolunda vereceği tüm kararlarda kendi özelliklerine ve çevre 

koşullarına duyarlı ve bilinçli olabilmesine çalışılır. 
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Öğretim programı uygulanırken bireysel farklılıklar, bütün öğrenciler için olduğu kadar 

özel gereksinimli öğrenciler için de üzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardan 

biridir. Bu nedenle öğretim programı uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için 

gereken esneklik gösterilmeli, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler 

hazırlanmalı ve planlamalar yapılmalıdır. 

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurum Standartları Sisteminde Yer Alan 

Göstergeler 

Dünyada yaşanan modern ve teknolojik gelişmeler, toplumsal hayatı ve eğitim sistemini 

derinden etkilemiştir. Bu anlayışla şekillenen eğitim sistemimiz, Türkiye’de eğitim 

kurumlarında çocuğa sunulan eğitim hizmetlerinin de belirli bir nitelikte olmasını sağlamayı 

hedeflemektedir. Bu amaçla eğitim kurumlarımızda asgari standartlara sahip nitelikli eğitim 

hizmetlerinin sunulabilmesi için “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurum Standartları 

Sistemi” geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.  

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları (Kurum Standartları) Sistemi; 

ülke genelindeki tüm resmî okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar, imam hatip 

ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarında çocuklara yönelik sunulan her türlü eğitim 

hizmetine ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların 

iyileştirici çalışmalarda kullanılması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.  

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Eğitim Yönetimi, Öğrenme ve 

Öğretim Süreçleri ve Destek Hizmetleri (Sağlık, Güvenlik, Temizlik, Beslenme) olmak üzere 

3 standart alan ve bu standart alanların içerisinde yer alan 9 standart ve 36 alt standarttan 

oluşmaktadır. 

Bu standart alanları içerik olarak; 

1. Eğitim Yönetimi: Okulda veri tabanlı stratejik planlama, eğitim-öğretimin yönetimi,

eğitim-öğretime erişim ve eğitim-öğretime devam ve izleme uygulamalarını; 

2. Öğrenme ve Öğretim Süreçleri: Eğitim ortamında çocukların haklarına, gelişimine,

bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim-öğretim yaşantılarını destekleyici 

uygulamaları; 
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3. Destek Hizmetleri: Okul ve okul çevresinde güvenlik, sağlık, beslenme ve temizlik

alanlarında (aşamalı olarak) önlem alma, koruma ve geliştirme uygulamalarını konu 

almaktadır. Standart Alanı 4. Destek Hizmetler (Güvenlik, Sağlık, Beslenme Ve Temizlik) 

kapsamında 4.2. no’lu standart “okulda sağlıklı ve güvenli bir psikososyal ortam 

sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülür”, 4.3. no’lu “Okulda çocuklara ihtiyaçlarına 

uygun, destekleyici sağlık ve beslenme hizmetleri verilir” ve 4.4. no’lu “Okulda sağlığa 

uygun temizlik hizmetleri verilir” standartları bulunmaktadır.  
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Ek-1. Tablo 3. Kurum Standartları Sisteminde Yer Alan Sağlık ile İlgili Göstergeler 

STANDART 4.2. OKULDA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR PSİKOSOSYAL 

ORTAM SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜR. 

Alt Standart 4.2.1. Kişisel Rehberlik ve Psiko-sosyal Destek Hizmetleri: Çocukların 

sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları yürütülür.  

Alt Standart 4.2.2. Okul ve Yakın Çevresinde Risk Faktörlerini Önlemeye Yönelik 

Çalışmalar: Okul ve yakın çevresinde risk faktörlerini önlemeye yönelik tedbirler alınır. 

STANDART 4.3. OKULDA ÇOCUKLARA İHTİYAÇLARINA UYGUN, 

DESTEKLEYİCİ SAĞLIK VE BESLENME HİZMETLERİ VERİLİR. 

Alt Standart 4.3.1. Okulda Sağlık Hizmetleri: Çocukların sağlıklı gelişimlerini takip 

etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri yürütülür. 

Alt Standart 4.3.2. Okul Beslenme Hizmetleri: Okulda sunulan gıdalar (yiyecek, 

içecek, su) çocuklar için sağlıklı ve yeterlidir. 

STANDART 4.4. OKULDA SAĞLIĞA UYGUN TEMİZLİK HİZMETLERİ 

VERİLİR. 

Alt Standart 4.4.1. Okul Temizlik Hizmetleri: Okuldaki temizlik hizmetleri sağlık 

kurallarına uygun şekilde yürütülür. 

Alt Standart 4.4.2. Pansiyonda Yatakhanelerin Sağlığa Uygunluğu ve Temizliği: 

Çocukların yatakhaneleri temiz ve sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlidir. 

Alt Standart 4.4.3. Pansiyonda Banyoların sağlığa uygunluğu ve temizliği: 

Pansiyonların banyoları temiz ve çocukların yıkanma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

sağlıklı ve düzenlidir. 

Alt Standart 4.4.4: Pansiyonda Kişisel Temizlik ve Bakım Uygulamaları: Pansiyonda 

çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanması için imkan sağlanır. 

Not: Mavi renk ile belirtilen alt standartlara ait göstergeler sadece yatılı bölge 

ortaokulları tarafından doldurulmaktadır. 
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 Okul Sütü Programı

Süresi: 2012-2018 

Amacı/İçeriği: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile 

yapılan iş birliği protokolü kapsamında resmi ve özel okul öncesi ve ilkokul çağındaki 

öğrencilere süt içme alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine 

katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla 2011-2012 

eğitim öğretim yılından itibaren 6 yıl uygulanmıştır.. Programdan yararlanmak isteyen ve 

istemeyen çocuklara ait veli izin formları elektronik ortama işlenmektedir.  

Her yıl yaklaşık 32.000 okulda 6.000.000 öğrenciye haftada 3 gün (Pazartesi, Salı, 

Çarşamba) okul sütü dağıtımı gerçekleştirilmektedir. 

 Program 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde tekrar uygulanacaktır. 

 Okul Üzümü Programı

Süresi: 2014-2017 

Amacı/İçeriği: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile 

yapılan iş birliği protokolü kapsamında resmi ve özel okul öncesi ve ilkokul çağındaki 

öğrencilere kuru meyve tüketme alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli 

beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin desteklenmesi 

amacıyla 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıl uygulanmıştır. Programdan 

yararlanmak isteyen ve istemeyen çocuklara ait veli izin formları elektronik ortama 

işlenmektedir.  

Her yıl yaklaşık 32.000 okulda 6.000.000 öğrenciye haftada 2 gün (Salı, Perşembe) 

okul üzümü dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Program 2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci döneminde uygulanmış olup 

Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. 

 Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi

İş Birliği Yapılan Kurumlar- UNICEF – Doğrudan sözleşme 

Sözleşme Makamı : Merkezî Finans ve İhale Birimi 
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Amacı/içeriği: Projenin temel hedefi kaliteli kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla 

engeli olan çocukların (3-7 yaş arası) erken çocukluk eğitimine ve 1. sınıfa erişimlerini 

artırmaktır. Proje ile engeli olan çocukların erken çocukluktan 1. sınıfın sonuna kadarki 

süreçte kaliteli kapsayıcı eğitim yoluyla sosyal yaşama katılımlarına katkı sağlamak ve 

uzun vadede ise istihdam edilmelerini ve ekonomik ve sosyal yaşama erişimlerini 

kolaylaştırmak hedeflenmektedir.  

Projenin toplam bütçesi 2.950.000 Avro olup proje Antalya, Bursa, Gaziantep, 

İzmir, Konya ve Samsun illerinde uygulanacaktır. 29 Mayıs 2017 tarihinde sözleşme 

imzalanmıştır. Proje ile dört ana sonuca uluşılacaktır. Bu sonuçlar aşağıda belirtildiği 

gibidir. 

Sonuç 1: Kapsayıcı eğitime katılan tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal 

gelişimlerinin iyileştirilmesi.  

Sonuç 2: Engeli olan çocukların (3-7 yaş arası) ailelerinin ve bakıcılarının 

kapsayıcı eğitim hakları, imkânları ve okul-aile işbirliğinin önemi hakkındaki 

farkındalıklarının artırılması.  

Sonuç 3: Karar vericilerin, engeli olmayan çocukların aileleri ve bakıcılarının, 

engeli olan çocukların kaliteli kapsayıcı eğitim alma haklarına ilişkin farkındalıklarının 

artırılması ve bu konuda desteklerinin sağlanması.  

Sonuç 4: Öğretmenlere, tüm çocuklara (3-7 yaş arası) kaliteli kapsayıcı eğitim 

sunabilecekleri şekilde bilgi ve becerilerin kazandırılması. 

21-22 Eylül tarihleri arasında Proje açılış töreni gerçekleştirilmiştir.  

 “Su Elçileri” Eğitimi ve Farkındalığın Artırılması Teknik Destek Projesi 

Süre: 2017 (12 ay)  

Sözleşme Makamı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

İş Birliği Yapılan Kurumlar: Orman ve Su işleri Bakanlığı- DSİ Genel 

Müdürlüğü- TRT   

Amacı/İçeriği: Okul çağındaki çocuklarda çevre koruma ve suyun akılcı bir 

şekilde kullanılmasına yönelik bilincinin kazandırılması, su kaynaklarının korunması ve 

etkili kullanımı için bilinç uyandırılması, su ve çevre konusunda duyarlı bireyler 

yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Proje ile üç ana sonuca ulaşılmıştır. Bu sonuçlar;  
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Sonuç 1. Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, suyun 

sürdürülebilir olarak kullanımı ve çevre koruma konularındaki farkındalıkları 

geliştirilmiştir, 

Sonuç 2. “Eğiticilerin Eğitimi”ni hedefleyen kapsamlı eğitim programlarıyla 

paydaş kurumlar için kurumsal kapasite oluşturma eylemi gerçekleştirilmiştir, 

Sonuç 3. Suyun sürdürülebilir olarak kullanımı ve çevre koruma farkındalığı 

konusunda kamu tutumunun iyileştirilmesi için 3 pilot havzada kampanyalar 

gerçekleştirilmiştir. 

Proje faaliyetlerinden bakanlığımız ile ilgili kısımlarında materyallerin tarafımıza 

teslimi ve kapanış toplantısında yarışmada ödüllerin öğrencilerimize teslimi yapılmıştır. 

TRT Çocuk Dergilerinin pilot okullarımıza ve İl MEM’lere  dağıtımı yapılmıştır. Proje 

kapsamında geliştirilen, kutu oyunları, bilgisayar oyunları, öğrenci- öğretmen kulüp el 

kitapları ve ekolojik yaklaşımlı okul modeli çalışmasının tarafımıza teslim edilmesi 

beklenmektedir. Ayrıca projenin kapanış toplantısı 6 Aralık 2017 günü Ankara Sheraton 

Otelde yapılmıştır. 

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla proje kapsamında okullarda 

kurulan “Su Elçileri Kulubü” faaliyetlerinin yapılmaya devam edilmesi için DSİ Genel 

Müdürlüğü ile protokol hazırlığı yapılmaktadır. Ayrıca Ekolojik yaklaşımlı okulla ilgili 

olarak okulların çevreyle ilgili yaklaşıma dönebilmesi adına Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile hibe görüşmeleri yapılmaktadır. 

SAĞLIKLI ADIMLAR PROJESİ 

“Healthy Kids-Sağlıklı Çocuklar” isimli küresel programın Türkiye’deki uygulamaları 

kapsamında, Genel Müdürlüğümüz ile Nestle Türkiye A.Ş iş birliğinde “Sağlıklı Adımlar” 

projesi yürütülmektedir. Proje ile ilkokul öğrencileri, veliler ve öğretmenlerde yeterli ve 

dengeli beslenme ile fiziksel aktivite konusunda bilinç oluşturmak, sürdürülebilir ve 

yaygınlaştırılabilir bir model geliştirerek sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak 

amaçlanmaktadır. Proje hedeflerine ulaşılması ve kalıcı etki yaratılması için hedef gruplarla 

tek seferlik veya kısa süreli değil, bir eğitim-öğretim yılı boyunca sürekli temas 

kurulmaktadır.  
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Besin öğelerinin her birinin yeterli miktarlarda ve dengeli olarak alınarak, vücutta 

uygun şekilde kullanılması, yeterli ve dengeli beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme 

alışkanlığı ise sağlıklı olmanın temel taşıdır. Proje kapsamında geliştirilen, yeterli ve dengeli 

beslenme alışkanlığını destekleyici materyaller ve etkinliklerle, gelişimin erken döneminde 

kazandırılan sağlıklı beslenme bilinci, sağlıklı nesillerin yetişmesine ve çeşitli hastalıklardan 

korunmasına katkı sağlayacaktır. Bu amaçla yürütülen Sağlıklı Adımlar Projesi hedeflerini;  

• Öğretmenlerin kendi okullarındaki diğer öğretmenlerle bilgi paylaşımında 

bulunarak yeterli ve dengeli beslenme konusunda okul çapında bir farkındalık 

yaratmasını sağlamak. 

• Zincirleme bir davranış ve tutum değişikliği yaratabilmek amacıyla 

öğretmenlerin öğrencilerini ve öğrencilerin de ebeveynlerini etkilemesi için araç ve 

yöntemler sunmak. 

• Çocukların okul dışında bulundukları zamanlarda da yeterli ve dengeli 

beslenme alışkanlıklarını korumalarının öneminden hareketle, velilere sağlıklı beslenme 

alışkanlığı ve bilinci kazandırarak veli ve öğrencilerin birlikte gelişimini teşvik etmek. 

• Yeterli ve dengeli beslenmenin gerekliliğini ve önemini sürekli gündemde 

tutmak, böylece gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesine katkıda bulunmak olarak 

maddelemek mümkündür.  

İlkokul 3. sınıf “Hayat Bilgisi” ile “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” derslerinin 

kazanımlarını destekleyecek şekilde geliştirilen proje materyalleri ve sınıf içi uygulamalarla 

davranış ve tutum değişikliği yaratabilmek için öğrenci ve veliler için birçok araç ve 

yöntemler sunulmaktadır. Öğrenci Kitabı, Öğretmen kitabı, Öğrenci Etkinlik Kartları, 

Beslenebilirim Çarkı, Aileme Mektup,  Veli Bilgilendirme Sunumu, Veli Bilgilendirme 

Mektubu ve Ölçme ve Değerlendirme Araçları proje kapsamında geliştirilen materyallerdir. 

Yüz yüze görüşmeler, mektuplar, projenin web sitesinde yer alan iletişim formu gibi araçlarla 

öğretmenlerden ve velilerden elde edilen geribildirimler, öğrencilerin yakın çevrelerinde 

yeterli ve dengeli beslenmeye ilişkin eksik ve yanlış bilgileri fark ettiğini, özellikle 

ebeveynlerinin ya da kendileri için rol model olabilecek kişilerin davranışlarını gözlemleyerek 

yönlendirdiklerini ortaya koymaktadır. Çocukların ailelerini olumlu yönde etkilemelerini 

sağlamak amacıyla geliştirilen “Aileme Mektup”, “Beslenebilirim Çarkı” gibi proje araçları 
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sayesinde, yetişkinlerin de bu konuda farkındalık kazanmasına ve olumlu davranış değişikliği 

geliştirmelerine katkıda bulunulmaktadır. Ailelerin ve çocuklarının sağlıklı ve dengeli 

beslenmesi için yeme-içme alışkanlıklarını takip etme konusunda girişimci olmaları 

gerektiğiyle ilgili farkındalıkları artmaktadır. Projenin uygulanmasında büyük rol üstlenen 

öğretmenler, velileri proje uygulamalarına dâhil ederek, okul-öğrenci-aile arasında etkileşim 

kurulmasını sağlamaktadır.   

Öğrenciler için kendi içinde devamlılığı olan ve beslenme bilgilerini içeren 10 öykü 

kitabı hazırlanmıştır. Ayrıca alanında uzman akademisyenlerin proje özelinde geliştirdiği, 

beslenme ve fiziksel aktivite bağını pekiştirmek amacıyla Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi ile 

serbest zamanlarda da oynanabilecek eğlenceli ve bilgilendirici bir oyun olan “Sağlıklı 

Adımlar Oyunu” içerik, tasarım ve üretim aşamalarının ardından,  2016-2017 uygulama 

döneminde tüm pilot okullara ve 3. sınıf şubelerine toplam da 509 adet olmak üzere 

dağıtılmıştır. Oyun kapsamında öğretmenlerin öğrencilerine yaptırabilecekleri “Fiziksel 

Aktivite Yönergeleri” ile yine öğretmenler için rehber kitap niteliğinde olan “Beslenme 

Kılavuzu” hazırlanmıştır.  

Proje kapsamında hazırlanan web sitesi (www.beslenebilirim.com.tr) yeterli ve dengeli 

beslenme konusunda kaynak bilgiler içermesinin yanında, isteyen herkesin bütün proje 

materyallerine ulaşmasına da olanak tanımaktadır. Bunun yanında, projenin uygulandığı 

okullardan gelen uygulama örneklerinin, videoların ve görsellerin paylaşılması için de uygun 

bir ortam olma özelliği taşıyan web sitesi, hedef gruplarla iletişim kurulmasında da önemli bir 

işleve sahiptir. 

20 Ekim 2017 tarihinde bu yıl ikincisi düzenlenen, sağlıklı beslenmenin temellerini ve 

çocuklarda yaratıcılık üzerine etkisinin anlatıldığı “Dünya Şefler Günü” kapsamında 70 

öğrenci dünyanın ünlü şefleri tarafından hazırlanan sağlıklı ve lezzetli yemekleri Şef eşliğinde 

hazırlamayı öğrendiler ve eğlenceli vakit geçirdiler. “Tabakta Sanat” kursuna katılan 

çocuklar, yaratıcılıklarını kullanarak sağlıklı ve lezzetli tarifleri görsel bir uyum içinde 

sunmayı da öğrendiler. 

4 Nisan-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında; İstanbul ve Bursa’daki 11 Sağlıklı Adımlar 

proje okulunda 3. sınıf öğrencilerine eğitimler verilmiştir. Su tüketimi ve suyun korunması 

konularını içeren eğitimler sonrasında eğitmenler ve gönüllüler, öğrencilerle birlikte çeşitli 
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eğitici ve eğlenceli oyunlar oynamıştır. Gerçekleştirilen etkinliklerle 11 ilkokulda 1.700 

öğrenciye ve 62 öğretmene ulaşılmıştır. 

Eğitim uygulamalarının sanat yoluyla desteklenmesi, disiplinler arası öğrenme ve 

etkileşim sağlanması, okul ortamında herkese yönelik iletişim çalışmasının yapılması, 

öğrenci, öğretmen ve okulların ödül yoluyla teşvik edilmesi amacıyla her eğitim öğretim 

döneminde yapılmıştır. 4 uygulama döneminde toplam 4.846 başvuru yapılmıştır.  Şu ana 

kadar toplam 13 ilde proje faaliyetleri yürütülmüş ve 1.946 öğretmene, 58.500 öğrenciye ve 

117.000 veliye ulaşılmıştır. Proje kapsamına hedef grupların kazanımlarını ölçmek amacıyla 

ölçme değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ön test-Son test yöntemi ile gerçekleştirilen 

ve bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından değerlendirilen sonuçlar Genel Müdürlüğe 

iletilmektedir.   

Proje kapsamında alınan ödüller; 

Proje faaliyetleri kapsamında; 2015 yılında Nestle Global Sağlıklı Çocuklar (Healthy 

Kids) isimli küresel programının bağımsız kurulu tarafından değerlendirilen uygulamalar, 

toplamda 35 ülkenin yer aldığı, “Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi” kapsamında 

yapılan değerlendirmede en başarılı proje uygulamalarından biri olarak kabul edilmiştir.    

20 Ekim 2016 tarihinde proje faaliyetlerinden biri olarak organize edilen “Dünya Şef 

Etkinliği” sırasında çekilen video, “Global Sağlıklı Çocuklar” programı kapsamında 

değerlendirilmiş, 84 ülkeden gönderilen videolar arasından birinci seçilmiştir. Seçilen video 

görüntüleri İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlenen uluslararası bir diyabet kongresinde 

Nestle Global Healthy Kids Programını temsil etmek üzere seçilen tek film olma özelliğini 

taşımaktadır. 

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ 

Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesine yönelik hazırlanan ve temel eğitim 

çağındaki çocukların fizyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli ve uzun bir yaşam sürdürmeleri 

için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarını amaçlayan  "Yemekte Denge 

Eğitimi" projesi Genel Müdürlüğümüz ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş 

birliğinde yürütülmektedir. Proje faaliyetleri 10 ilde toplam 500 okulda 

gerçekleştirilmektedir.  
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Proje temel eğitim çağındaki tüm çocuklarımızı kapsayacak biçimde; okul öncesinden 

başlayarak 4. sınıfa kadar birinci kademe öğrencilerine yönelik olarak tasarlanmıştır. “Dengeli 

bir şekilde her şeyi yiyebilirsin. Tek yapman gereken dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek” 

prensibi altında, 5 ana mesajdan oluşan Yemekte Denge Eğitim Programı; Sağlıklı Beslenme 

Tabağı’nı esas alarak çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır. Projenin 5 ana mesajı sağlıklı beslenme davranışının öğretilmesi konusunda 

kapsamlı ve yenilikçi bir yaklaşımın sağlanması için geliştirilmiştir. Ana mesajlar sürekliliği 

olan ve okullarda yayılımı amaçlayan bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve kullanılarak 

öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığını günümüzde ve gelecekte kendi yaşamlarında 

uygulayabilmeleri hedeflenmektedir. 

Çocukların beslenme alışkanlıklarının küçük yaşta belirlenmesinden hareketle 

çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Yemekte 

Denge Eğitim Projesi’nin içeriğinde çocukların yeterli ve dengeli beslenmeyi eğlenerek 

öğrenebileceği sunumlar, alıştırmalar, web tabanlı oyunlar, kartlar, posterler yer almaktadır. 

Pilot okullardaki öğretmenlerin proje eğitimi süresince kullanacakları eğitim materyallerini 

içeren eğitim kiti, eğitim öğretim yılı başında tüm öğretmenlerimize dağıtılmaktadır. 

Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında yer alan tüm sınıflar için; öğretmen el 

kitabı, posterler, besin kartları, sunumlar, aktivite kitapları, etkinlik sayfaları proje 

materyalleri olarak sunulmaktadır. 

Çocukların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin takip edebilecekleri, proje ile ilgili tüm 

materyallerin, oyunların ve duyuruların yer aldığı www.yemektedenge.org ve 

www.yemektedenge.com web siteleri hazırlanmıştır. Çocukların sağlıklı beslenmeyi 

oyunlarla öğrenmesine destek olmak amacıyla proje web sitesinde yer alacak şekilde 

interaktif oyunlar geliştirilmiştir.  

Warner Bros karakterleri ile projenin ana mesajlarını öğrencilere daha eğlenceli ve 

görsel olarak aktarımının yapılabilmesi için 10 bölümden oluşan kısa filmler çekilmiştir. 

Warner Bros ile yapılan iş birliği ile Looney Tunes’un sevilen karakterlerinden Bugs Bunny, 

Tweety, Sylvester, DaffyDuck ve Tazmanya Canavarı’nın yer aldığı çizgi filmler yeterli ve 

dengeli beslenme yanında; fiziksel aktivite, gıda güvenliği, diş fırçalama ve hijyen 

konularında da öğretici bilgiler sunmaktadır. 
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Yemekte Denge Eğitim Projesine ait “Lüp Lüp Yememeli” filmi hazırlanmış, kamu 

spotu olarak ulusal kanallarda yayınlanması sağlanmıştır.  

Ayrıca 10 pilot ilde; toplamda 1.000 öğretmene okul sağlığı temelli beslenme eğitimi 

verilerek, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlanmıştır.  

2016-2017 eğitim öğretim döneminde 289.340 öğrenciye, yaklaşık olarak 500.000 

veliye ulaşılmıştır.  

   2014-2015 eğitim-öğretim döneminde İstanbul, İzmir ve Kayseri illerinde Ege ve 

Erciyes üniversitelerinin Beslenme ve Diyetetik bölümlerinin desteği ile Yemekte Denge 

Projesi pilot okullarında öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin yeterli ve dengeli beslenme 

alışkanlığı geliştirme durumları incelenmiş, Yemekte Denge Eğitimi öncesinde ilkokul 

öğrencilerinin besin tüketim sıklığı, miktarı, spor ve fiziksel aktivite düzeyleri ile yaş, beden 

kitle indeksi gibi demografik özellikleri sorgulanmıştır. Bu veriler ve fiziksel aktivite 

düzeyleri istatistiksel olarak değerlendirilmiş, ilk test sonuçları 25-27 Haziran 2015 tarihleri 

arasında Ankara’da gerçekleştirilen Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günlerinde 

sunulmuştur. Ayrıca 9 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen uydu sempozyumunda da 

“Yemekte Denge Tüketim Sıklığı ve Miktarı Araştırması” sunumu yapılmıştır.  

Sabri Ülker Vakfı’nın paydaşlarından olan “İngiliz Beslenme Vakfı tarafından 26-28 

Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Okul Çağındaki Çocuklarda Beslenme” konulu 

konferansta Yemekte Denge Eğitim projesi ve Türkiye’deki uygulamaları ile ilgili olarak 

sunum yapılmıştır.  

Yemekte Denge Eğitimi Projesi kapsamında alınan ödüller; 

Yemekte Denge Eğitim Projesi ile “Sağlık İletişimi Bölümü, İyi Yaşam 

Kategorileri”nde SK23. En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyası kapsamında Felis 

Başarı Ödülü alınmıştır.  

Ayrıca bu yıl 27. kez düzenlenen ve yenilikçi, orijinal, stratejik ve yaratıcı iletişim 

çalışmalarının onurlandırıldığı Mercury Excellence Awards’un Video- DVD/ Online 

kategorisi altında “Toplumsal Farkındalık Kampanyası” dalında Gümüş Mercury ile 

ödüllendirilen “Yemekte Denge Eğitim Projesi” bu vesile ile uluslararası alanda ödül almıştır. 
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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Stratejik Eylem Planı 2014- 2018’de belirtilen 

eylemler listesinde topluma özellikle dezavantajlı gruplara erişim için öne çıkmaktadır (http://

hbogm.meb.gov.tr/str/files/hbo_eylem_plani_2014_2018.pdf ).  

Yürütülmekte olan Anne Baba Eğitimleri (http://aileegitimi.meb.gov.tr/ ) kapsamında  

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sağlık bilgisi eğitim materyallerine yer verilmektedir. 

Okullar Hayat Olsun Projesi,  

Amaç: 13 Aralık 2011 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile 

Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan Protokolle 

yürürlüğe girmiştir. Projeyle, örgün eğitim dışı zamanlarda 

okulların fiziki mekânlarının öğrencilere, yetişkinlere, mahalle sakinlerine açılması; 

okulların öğrenciler, yetişkinler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi”, eğlenme ve 

dinlenme faaliyetlerine imkân veren “yaşayan güvenli alanlar” hâline dönüştürülmesi 

amaçlanmaktadır. 

Başlangıç;13/12/2011- bitiş;13/12/2016  Proje süresinin üç yıl uzatılmıştır. 

Ek-1. Tablo 4. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Okullar Hayat Olsun Projesi 

Kapsamında Açılan Kurs ve Ulaşılan Kişi Sayısı  

Okullar Hayat Olsun 

Projesi Kapsamında 

Ulaşılan  

Kurs Sayısı Erkek 

Kursiyer 

Kadın Kursiyer Toplam 

Kursiyer 

10.667 104.186 112.819 217.005 

Eğitim faaliyetleri: 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı 990 halk eğitim merkezi ve 20 olgunlaşma 

enstitüsü aracılığı ile 3273 alanda eğitimler verilmektedir. 

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/ Kurs programları ihtiyaç ve talep doğrultusunda 

güncellenebilmektedir. 

Verilen bu eğitim faaliyetlerini kurs/kursiyer bazında sayısal verilerinin tutulduğu ve izlendiği  

https://e-yaygin.meb.gov.tr/  sistemi oluşturulmuştur.  

http://hbogm.meb.gov.tr/str/files/hbo_eylem_plani_2014_2018.pdf
http://aileegitimi.meb.gov.tr/
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/
https://e-yaygin.meb.gov.tr/
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Genel  müdürlüğümüz  faaliyetlerini  kapsayan  İzleme  Değerlendirme  Raporu I ve II dönem 

olarak           http://hbogm.meb.gov.tr/www/izleme-degerlendirme-raporlari/ adresinden 

yayınlanmaktadır. 

“Farklılıkların Azaltılması, Sosyal İçerme ve Koruma” başlığı ile örtüşen eğitim faaliyeti: 

Ek-1. Tablo 5. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Farklılıkların Azaltılması, 

Sosyal İçerme ve Koruma kapsamında Suriyeli Öğrenci Sayıları ve Oranları 

YILLAR  Resmî Okul Geçici 

Eğitim 

Merkezi 

Kayıtlı 

TOPLAM 

Öğrenci 

Sayısı 

Çağ 

Nüfusu 

Okullaşma Oranı 

2016-2017 201.505 291.039 492.544 833.039 
59% 

2017-2018 355.970 237.139 610.515 976.200 62% 

Halk Eğitimi Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitülerinde Açılan  “Sağlığın Geliştirilmesi 

Yaklaşımını” Destekleyen Eğitim Programları Sayısal Verileri 

Aile Eğitimi Programı İstatistikleri 

81 ilde 1993-2017 tarihleri arasında 51.189 kurs açılmıştır. Bu kurslarda ulaşılan ebeveyn ve 

çocuk sayısı: 2.291.102 ‘dur.  

Ek-1.Tablo 6. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında düzenlene 

kurslar ve kursiyer sayılarının dağılımı 

Kurs Adı Kurs Sayısı Erkek 

Kursiyer 

Kadın Kursiyer Toplam 

Kursiyer 

Okuma Yazma Kursu 19.602 48.035 98.766 146.801 

Sağlıklı Beslenme     171   520 2.836 3.356 

Spor 33.565 305.054 248.804 553.858 

Veriler e-yaygin@mebgov.tr adresinden alınmıştır. 01/01/2017-31/12/2017 tarih aralığını kapsamaktadır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Sağlıklı Yaşam Konusunda 

Yürütülen Çalışmalar 

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Sosyal ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği 

ile devlet koruması altında bulunan bireylere  yönelik yürütülen sosyal, kültürel, sanatsal ve 

sportif faaliyetler: 

http://hbogm.meb.gov.tr/www/izleme-degerlendirme-raporlari/
mailto:e-yaygin@mebgov.tr
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A-  Mevcut Durum Analizi:

Bakanlık bağlı kuruluşlarında bakım ve korunma altında bulunan engelli, yaşlı, çocuk 

ve genç bireyler ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan ve bu nedenle Bakanlığımızın sosyo-

ekonomik destek (SED) hizmetinden yararlanan ailelerin çocukları ile şehit veya gazi yakını 

olan çocukların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımını arttırmak suretiyle 

fiziksel, psiko-sosyal ve duygusal gelişmelerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak, amatör 

ve profesyonel sporcular yetiştirmek, bu sporcuların yurt içinde ve yurtdışında spor 

müsabakalarına katılmalarını sağlamak ve çeşitli proje ve organizasyonlar düzenlemek 

amacıyla ASP Gençlik ve Spor Kulübü (Eski ismiyle SHÇEK Spor Kulübü) 1986 yılında 

Dernek statüsünde kurulmuştur. 

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor kulübü, Dernekler Kanunu, Türk Medeni 

Kanunu, Spor Genel Müdürlüğünün Gençlik ve Spor Kulüpleri mevzuatlarına uygun ve tabii 

olarak söz konusu tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet yürütmektedir.  

2015 yılında yapılan olağanüstü genel kurul ile kulübün yönetim kadrosu değişmiştir. 

ASP Gençlik ve Spor Kulübü 81 İl’de 85 şube başkanlığı açarak 26 farklı branşta 

faaliyetlerine devam etmekte olup 3540’ı faal olmak üzere tamamı devlet koruması altında 

bulunan 7490 lisanslı sporcusu ile yurtiçinde faaliyetlerine devam etmektedir. 

633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 

ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Bakanlığın görev ve sorumluluklarının çerçevesini 

belirlemiştir.  

Ayrıca Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge ve 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönergeler ile 

“Çocukların yetenekli oldukları spor dallarına yönlendirilerek aktif spor yapmalarının 

sağlanmasına yönelik plan ve programları hazırlamak, yürütülmesini sağlamak, takiplerini 

yapmak” hükmü ile sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yapılmasına yönelik görev ve 

sorumluluklara yer verilmiş, bu amaçla çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde 

ortak projeler ve etkinlikler yapılabileceği belirtilmiştir.  

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Tüzüğü’nün “Kulübün Amacı ve 

Faaliyetleri” başlıklı kısmında da; “Başta sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan bireyler 

olmak üzere, çocuk, engelli, yaşlı ve gençlere yönelik her türlü spor faaliyetleri yapmak, 
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sporcu yetiştirmek, gençlik faaliyetleri düzenlemek, spor müsabakaları düzenlemek ve 

katılmak, böylece bireyleri topluma yararlı bireyler haline getirmek, projeler yapmak, resmi 

ve sivil kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak” hükmüne yer verilmiş olup bu çerçevede 

Bakanlığın hizmet verdiği kesim ile ASP Gençlik ve Spor Kulübünün hizmet verdiği kesim 

birbiriyle örtüşmekte olup Bakanlık ile Kulüp arasında amaç ve hedef birliği sağlanmıştır.  

Bu sebeple, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ASP Gençlik ve Spor Kulübü 

arasında 2015 yılında işbirliği protokolü imzalanmış olup, protokol çerçevesinde Bakanlığın, 

Spor Kulübünün ve ASP İl Müdürlüklerin görevleri ile ortak görevler belirlenmiş olup bu 

çerçevede faaliyetler yürütülmektedir. 

Hem kurumsal hem de toplumsal düzeyde; kamu ve STK’ nın el ele olduğu böyle bir 

yapı, sosyal politika ve uygulanan sosyal hizmet uygulamaları bağlamında “Güçlü Türkiye 

Güçlü Yarınlar” ilkemize karşılık bulmaktadır. 

Bu güçlü işbirliği sayesinde ortaya konulan başarılı uygulamalar sayesinde 

Bakanlığımızın imajı açısından toplumsal düzeyde çarpan etkisi yaratan olumlu bir algı 

oluşmasına katkı sağlamıştır.   

Toplumsal düzeyde artan bu olumlu algının yanı sıra elde edilen bir diğer önemli sonuç 

ise,  kamu kaynakların etkin kullanımı ve verimliliği noktasında yaşanmıştır.  

Bu noktada Gençlik ve Spor Kulübü, STK kimliği ile gönüllülük ve sponsorluk esasına 

göre yürüttüğü çalışmalar ve ortaya koyduğu başarılı uygulamalarla kamu kaynakları 

bakamından da Babalığımız bütçesinde önemli bir tasarruf sağlamıştır. 

Bahsi geçen işbirliği protokolünde; “Bakanlığın Yükümlülükleri” başlıklı 6 ıncı 

maddesinde; “Bakanlıktan hizmet alan çocuk, engelli, yaşlı, şehit ve gazi çocukları, genç 

bireylerin sosyal ve sportif faaliyetlere planlı ve düzenli olarak katılımlarını sağlamak, ASP 

Gençlik ve Spor Kulübü üzerinden düzenlemek yada kulüp ile işbirliği yapmak, düzenlenecek 

etkinlikleri bütçe imkanları ölçüsünde desteklemek,  sportif faaliyetlerin gerektirdiği 

harcamalar için 5018 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesi kapsamında Bakanlık bütçesinde 

öngörülmüş olması kaydıyla yardım yapmak” olarak belirlendiği, 

“Kulübün Yükümlülükleri” başlıklı 6 ıncı maddesinde ise; “Bakanlıktan hizmet alan 

çocuk, engelli, yaşlı, şehit ve gazi çocukları, genç bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

hangi spor dalına uygun olduğunu uzmanlarca tarama yapmak suretiyle belirlemek, bu 
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amaçla üniversite veya federasyonlarla işbirliği yapmak, sosyal ve sportif faaliyetler 

düzenlemek, projeler yürütmek, spor branşlarında lisans belgesi çıkartmak, sportif faaliyetleri 

yürüten bireylerin takibi yaparak istatistiki bilgi toplamak ve bunu ilgili genel müdürlüklerle 

paylaşmak, Bakanlık ve Spor Federasyonlarıyla protokol kapsamında işbirliği yapmak, Genel 

Müdürlükler ve Federasyonlar arasında koordinasyonu sağlamak” olarak belirlendiği, 

“İl Müdürlüklerin Yükümlülükleri” başlıklı 6 ıncı maddesinde;  “İl Müdürlüğü ve 

bağlı kuruluşlarında hizmet alan çocuk, engelli, yaşlı, şehit ve gazi çocukları, genç bireylerin 

sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmek, antrenörlük belgesine sahip kişileri 

imkanlar ölçüsünde ek ders karşılığında veya Halk Eğitim Merkezi vasıtasıyla 

görevlendirilmelerini sağlamak, bu bireylerin sosyal ve sportif faaliyetlere ilişkin giderlerini 

bütçe imkanları ölçüsünde karşılamak, bir kişiyi “Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif İl 

Koordinatörü” olarak kurum içi görevlendirilmesini sağlamak” olarak belirlendiği 

anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte, ASP Gençlik ve Spor Kulübü; Bakanlık ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 

arasında imzalanan 2015 tarihli “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan 

Hizmet Alan Çocukların ve Engellilerin Gençlik ve Spor Faaliyetlerinden 

Yararlandırılması’na İlişkin İşbirliği Protokolü ve Bakanlık ile çeşitli spor dallarına ait 

Federasyonlarla imzalanan işbirliği protokollerindeki faaliyetlerin yürütümünde koordinasyon 

görevi bulunmaktadır.   

Söz konusu işleri yürütmek ve koordine etmek amacıyla, 2015 yılında Müsteşarlık 

içerisinde Müsteşarlık Makam Onayı ile “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal ve 

Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü” adı altında EBYS‘ye tanımlı bir birim kurulmuştur. 

Aile ve Sosyal Politikalar Sosyal ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü ile ASP 

Gençlik ve Spor Kulübü tarafından ülke çapında ya da yerelde Bakanlığın hizmet verdiği 

kesime yönelik olarak yürütülen tüm faaliyet, proje ve organizasyonları Bakanlığın mali 

desteği yanında büyük oranda sporsorluk ve gönüllü maddi destekler ile yürütülmektedir.    

Bununla birlikte, sosyal ve sportif faaliyetlerin hukuki alt yapısını kurmak amacıyla 

Müsteşarlık Makamının 04/06/2015 tarihli ve 87707 sayılı “Bakanlığımız Hizmet Alanına 

Giren Bireylerin Sosyal Kültürel ve Sportif Etkinliklere Katılımları” konulu Genelge 

çıkartılarak 81 İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. 
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Söz konusu genelgede özetle; “…Bireyleri topluma yararlı hale getirmek amacıyla 

kurulmuş olan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü’nün faaliyetlerinin 

Bakanlıkça desteklendiği, İl Müdürlüklerince; Kuruluşlardan hizmet alan her bir çocuk, genç, 

engelli ve yaşlı bireylerin yetenek düzeyine bakılmaksızın ilgileri doğrultusunda sportif, 

sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlik dallarından en az birinde faaliyette bulunması için azami 

çaba gösterilmesi, Bakanlığın hizmet alanına giren bireylerin ilgi ve yeteneklerinin analiz 

edilerek çeşitli spor branşlarında faaliyet göstermeye başlamaları, branşlarda faaliyet gösteren 

bireylere ASP Gençlik ve Spor Kulübü adına lisans çıkarılması, Bakanlığın hizmet alanına 

giren bireylerin ve takımların il içi ve/veya ulusal düzeyde gerçekleştirilecek sportif 

faaliyetlere katılımlarının sağlanması, bu faaliyetler süresince gerekli olacak ulaşım, yemek, 

malzeme vb. ihtiyaçlarının karşılanması” talimatı verilmiştir. 

Öte yandan, 16.03.2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda belirtilen “…Hizmet 

alanlara yönelik psiko-sosyal destek programı, beden eğitimi ve spor çalışmaları ile 

müsabaka, kamp, izcilik, müzik, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda ücretli ders 

görevi alacak kişilerden resmi görevi olmayanlara haftada  (35) saate kadar ek ders 

verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere 657 sayılı Kanunun 176 ıncı maddesi uyarınca ek 

ders ücreti ödenir.” hükmüne dayanarak taşra teşkilatında sosyal ve sportif faaliyetleri 

yürütmek amacıyla Ek-Ders karşılığı personel görevlendirmesi yapılmaktadır. Ancak 

halihazırda bu sayı istenilen ölçüde sağlanamamıştır. 

Sağlıklı Yaşam, Sosyal ve Sportif Faaliyetlere İlişkin Elde Edilen Başarılar: 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ASP Gençlik ve Spor Kulübü arasında 

imzalanan işbirliği protokolü neticesinde ASP Gençlik ve Spor Kulübü tarafından; 

- 81 il’ de Şube açmak suretiyle teşkilatlanma tamamlandı.

- Ülke sathında tüm illerde şube açmak suretiyle teşkilatlanma ve faaliyetleri

yaygınlaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda; 2015 yılı öncesinde 13

ilde şubesi bulunan kulübümüz, yoğun bir çalışmanın ardından 3 ay gibi kısa bir

sürede 81 il ve 4 ilçede olmak üzere, toplamda 85 Şube açmak suretiyle tüm

Türkiye’ de teşkilatlanmıştır.

 Spor Kulübü ile ASP Bakanlığı Arasında Yapılan İşbirliği Protokolü Çalışmalara Hız 

Kazandırdı 
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 26.10.2015 tarihinde Spor Kulübümüz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

arasında ortak işbirliği protokolü imzalanmış ve bu protokol kapsamında çalışmalarda 

önemli bir ivme yakalanmıştır.  

 Bu kapsamda; tüm ASP İl Müdürlüklerinde İl Spor Koordinatörleri belirlenmiş, Spor 

Kulübü Şube Başkanlıkları İle İl Müdürlükleri arasında koordinasyon sağlanmış ve 

son derece olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulüpleri 1.Topaç Turnuvası Yapıldı 

 Kurumsal Rehabilitasyon Sürecinde Sporun Yeri Çalıştayı Yapıldı. 

 Yurdun Çocukları Türkiye’nin Umutları Buluşması Yapıldı ANKARA 

Huzurevlerimizde Sağlıklı Yaşam, Aktif Yaşlanma ve Fiziksel Hareketlilik 

Çalışmaları Başladı. Yaşlılarımız Bocce İle Aktif Yaşama Merhaba Dedi…! Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığının strateji planında yer alan ‘Aktif Yaşlanma’ politikasına 

uygun olarak huzurevlerinde kalmakta olan yaşlı bireylere yönelik fiziksel aktivite çalışmaları 

başlatılmıştır.  

- Türkiye “Yetişkin Gençler” Bocce Şampiyonası Başladı

- Samsun Judo Takımımız Avrupa Şampiyonası’ nda- SIRBİSTAN

- ASP’ de Sporla Hayata Tutunanlar" Sempozyumu Düzenlendi- KONYA

- Tüm Türkiye’yi Kapsayan Bölge Toplantıları Yapıldı

- “Ben Bir Spor Girişimcisiyim. Ya Sen?”  Erasmus+ AB Projesi AVRUPA

Kabul Edildi

- 81 İl’ de 81 Bin TL Şehit Yakınları ve Gazilere Destek Kampanyası Yapıldı

TÜRKİYE

- Avrupa Veteranlar Bocce Şampiyonasına Türk Milli Takımını Temsilen Bursa

Ali Osman Sönmez Huzurevinde kalan “Yetişkin Gençler” Gitti-MONACO

- Dünya’ da bir ilk… ASP Yetişkin Gençler Bocce Ligi Oluşturuldu TÜRKİYE

- “Yürüyelim Oynayalım Hep Birlikte Büyük Aile Olalım”  Yaza Merhaba

Bahar Şenlikleri Yapıldı-TÜRKİYE



127 

- Dezavantajlı Çocuklarda Yetenek Seçimi, Yönlendirme ve Geliştirme Projesi

Hayata Geçirildi

- “Milletin Çocukları 15 Temmuz Ruhunu Yaşatacak” Kayak Projesi Hayata

Geçirildi

- ASPB Personel Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Yapıldı ANTALYA

- Buz Hokeyi Branşında Uluslararası Organizasyonlara Adım Attık

İSTANBUL-İZMİR

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı İle Ortak İşbirliği Yapıldı

- “Sporla Hayata Tutunanlar Sempozyumu” Düzenlendi

- ASP Gençlik ve Spor Kulübü koordinatörlüğünde Dünya ve Avrupa

Şampiyonları ve milli sporcularımızla rol model olma ve başarının sırrı

sempozyumu düzenlendi.

- 26 farklı branşta mücadele eden sporcularım yerel ulusal ve uluslararası bir

çok müsabakada başarı elde etmişlerdir.

- Samsun ASP Judo Takımı Türkiye Süper Liginde 3. Oldu.

- U15 Türkiye Halter Şampiyonasında 69 Kiloda Sporcumuz Cemre ERKMEN

3. Oldu.

- 11 ilde halter branşı tescil edilmiş olup akredite edilen 11 antrenör göreve

başlamıştır. Bayan haltercimiz Avrupa 3. Olmuştur.

- Fatih BAŞKÖY Dünya Üniversiteler arası Greko-Romen 98 Kilo Dünya

Şampiyonu olmuştur. Ankara ilinde U18 bayan basketbol takımı kurulmuş ve

ligde mücadele etmektedir.

- Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Bursa Şubemizin

Şampiyon olan Milli Takım Sporcuları Bocce 3. Ligden 2. Lige yükseldi.

- Antalya ASP Gençlik ve Spor Kulübü Muay Thai Takımı kuruldu. 26 İlin katıldığı

Mai Tai Şehitler Turnuvasında Antalya ASP Gençlik ve Spor Kulübünden 1 Sporcumuz İller 

3.sü oldu.

- Adıyaman ASP Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme ve Voleybol Takımları kuruldu.
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- 26 ilde Teakwondo branşı tescili yapılmıştır. Akredite edilen 26 antrenör göreve

başlamıştır. 

Sağlıklı Yaşam, Fiziksel Aktivite, Sosyal ve Sportif Faaliyetlere İlişkin Projeler: 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ASP Gençlik ve Spor Kulübü arasında 

imzalanan işbirliği protokolü neticesinde Sosyal ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü ile 

ASP Gençlik ve Spor Kulübü tarafından; 

- Veri Takip Sistemi (asp-verta.clup) Yazılım Programı Tamamlandı

- ASPB Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri Projesi

- Çocuk Olimpiyatları İçin Çalışmalar Başladı-SAMSUN

- Yetenek Taraması, Geliştirilmesi, Yönlendirilmesi Ve Performans Ölçümleri Projesi

Başladı

- Engelli Sporları Kampları Projesi TEKİRDAĞ

- Asp Sınırsız Çocuklar Türkiye Bocce Ligi Projesi

2011 yılından bu yana ülkemize göçle gelen ve geçici koruma statüsünde bulunan

Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin, Kilis ve 

Gaziantep illerinde bulunan kamplardaki çocuklar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

koruması altında bulunan çocuk ve gençlerden oluşturulmuş takımlar arası Bocce Ligi 

organizasyonudur. Lige 32 erkek ve 32 kadın olmak üzere 64 takımın katılması 

planlanmaktadır. Proje süresi 8 ay olarak planlanmaktadır.  

Hedeflere Ulaşılması İçin Alınması Gereken Tedbirler: 

1. “Sağlıklı yaşam ve Sosyal ve Sportif faaliyetleri yürütmek amacıyla ihtiyaç

duyulan personelin nicel ve nitel olarak arttırılması,

2. Sağlıklı yaşam ve sporun bireyler üzerindeki olumlu katkısına yönelik farkındalık

arttırıcı çalışmaların yapılması,

3. Bakanlık bünyesi içerisinde sağlıklı yaşam, bağımlılıkla mücadele gibi sosyal ve

sportif faaliyetlere ilişkin projeleri destekleyecek birim oluşturulması, söz konusu

projelere mali kaynak verilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması
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4. Olumsuz haberlere karşı bireysel veya takım halinde elde edilen sosyal ve sportif

başarıların basın ve yayın kuruluşlarında yer alması amacıyla dezavantajlı

bireylere yönelik pozitif ayrımcılık yapılması,

5. Yeni yapılan ya da halihazırda hizmet veren kuruluşların bir kısmının fiziki

koşullarının sosyal ve sportif faaliyetler dikkate alınarak mimarisinin

oluşturulması ve bu şekliyle yatırım programlarına alınması,

6. Kurum bakımında olup lisanslı olarak fiilen spor yapan bireylerin sağlıklı

beslenmeleri için özel menü oluşturulmasının teşvik edilmesi,

7. Kurum bakımındaki bireylerin sağlıklı yaşamaları sağlamak amacıyla sporun

etkisinin akademik düzeyde ölçülebilmesi için akademisyenlerin araştırma

yapmalarının teşvik edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ASP Sosyal ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü 

ile ASP Gençlik ve Spor Kulübü ile Bakanlığımız arasında 2015 tarihinde imzalanan işbirliği 

protokolü neticesinde yaklaşık iki yıllık süreçte, Bakanlığımız bünyesinde hizmet alan 

bireylere yönelik olarak; “sağlıklı yaşam” “bağımlılıkla mücadele”, “aktif yaşlanma 

stratejisi”, ilgili mevzuatı, hükümet programı ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve 

stratejilere uygun olarak yürütülen sosyal ve sportif faaliyetler neticesinde Bakanlıktan hizmet 

alan çocuk, engelli, yaşlı, şehit ve gazi çocukları ve genç bireylerin sosyal ve sportif 

faaliyetlerle sağlıklı yaşamaları için çok önemli ve somut kazanımlar elde edildiği 

değerlendirilmektedir. 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Sağlıklı Yaşam Konusunda 

Yürütülen Çalışmalar 

Gıdaların Etiketinde Enerji ve Besin Öğelerine Yönelik Düzenlemeler; 

Gıda Etiketleme Yönetmeliği, 26 Ocak 2017 tarihli düzenleme ile “Gıda Etiketleme ve 

Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” ve “Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği” adı 

altında ikiye ayrılmıştır. Günlük Karşılama Miktarları (GKM/ Guideline Daily Amounts-

GDAs) uygulaması için kamu kampanyaları ve eğitimler düzenlenmiştir.  

• Mevcut durumda beslenme yönünden isteğe bağlı olarak veya gıdanın belirli koşulları

sağlaması durumunda yapılan etiketleme, yeni düzenleme ile hazır ambalajlı bütün gıdalarda 

zorunlu hale getirilmiştir.  

• Hazır ambalajlı gıdaların etiketlerinde gıdanın 100 gr veya 100 ml’sinde enerji değeri

ile birlikte besin öğeleri miktarının da (yağ, doymuş yağ, trans yağ, karbonhidrat, şeker, 

protein ve tuz) yer alması zorunlu olmuştur.  

Tuz ve Şekerin Azaltılmasına Yönelik Düzenlemeler 

 Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği :Ekmeklerin tuz miktarı en az %25 azaltıldı.

(%2'den %1,5'a düşürüldü.) (1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girdi)

 Et ve Et Ürünleri Tebliği: Pastırmadaki tuz oranı kuru maddede % 8,5'dan %7'ye

düşürüldü. (5 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.)

 Baharat Tebliği: Kırmızı pul biberlerin tuz oranı %22 azaltıldı.(%9'dan %7'ye

düşürüldü.) (10 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girdi.)

 Tuz Tebliği: Tuz etiketlerinde " Tuzu Azaltın, Sağlığınızı Koruyun" ifadesi zorunlu

hale getirildi. (16 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi.)

 Salça ve Püre Tebliği: Salçaların tuz içeriği en az % 64 azaltıldı. ( KM 'de

%14'den  %5'e düşürüldü.) (1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.)

 Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği: "meyve suyu" olarak tanımlanan

ürünlerde ilave şeker kullanımı yasaklandı. (Eski uygulamada meyve sularına 150

gram/ Litre şekere izin verilmekteydi.) (31/12/2014 tarihinde yürürlüğe

girdi. 31/12/2014 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler 31/12/2015 tarihine

kadar piyasada bulunabilecek.)
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 Sofralık Zeytin Tebliği: sofralık zeytinde tuz miktarı yaklaşık % 50 azaltıldı.Tuz

oranı ağırlıkça maksimum % 8 ile sınırlandırıldı. (Eski Tebliğde tuz oranı "minimum

%7, (mevcut durumda piyasada ağırlıkça % 12 tuz içeren zeytin bulunmaktadır.)

(31/12/2014 tarihinde yürürlüğe girdii. 31/12/2014 tarihinden önce piyasaya arz edilen

ürünler 31/12/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilecek.)

Enerji İçecekleri İle İlgili Düzenlemeler; 

• Yeni düzenleme ile enerji içecekleri spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve

hastanelerde piyasaya arz edilemeyecek ve reklamı yapılamayacaktır. 

• 18 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılmayacaktır.

• Enerji içecekleri son tüketiciye ambalaj bütünlüğü korunarak sunulacak, toplu tüketim

yerlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak enerji içeceği reklam ve tanıtımı yapılamayacaktır. 

• Ürünlerin etiketinde en az 3 mm punto karakter olacak şekilde  “Alkol ile

karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir.” ifadesi bulunacaktır. 

Toplu Tüketim Yerlerinde Yeni Uygulamalar; 

• Lokanta, restoran ve kafe gibi gıda toplu tüketim yerlerinde tüketicilere arz edilen

gıdanın adı ve alerjen bileşenlerin belirtilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

• Ayrıca gıdanın bileşiminde etil alkol ve/veya domuzdan elde edilen madde bulunması

durumunda da aynı şekilde tüketiciler net olarak bilgilendirilecektir. 

• Bu bilgiler tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde menüler, yazı tahtaları, broşür

benzeri araçlar vasıtasıyla son tüketiciye sunulacaktır. 

Beslenme ve Sağlık Beyanlarının Kapsamı ve Kısıtlamalar; 

• Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği ile gıdalarda 12 beslenme beyanı ve 203

sağlık beyanı kullanılabilecektir. 

• Beslenme ve sağlık beyanı tanımları yeniden düzenlenmiştir.

• Gıdanın veya bileşiminde bulunan öğelerin sağlıkla ilişkisini belirten sağlık beyanları,

tedavi amaçlı olmayıp vücudun normal fonksiyonlarını devam ettirmesi yönünde olacaktır. 

• Gıdaların etiketinde kullanılmasına izin verilen beslenme ve sağlık beyanları,

mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla gıdanın tanıtımı ve reklâmında da kullanılabilecektir. 
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Ayrıca beyan ve beyan koşuluna ilişkin bilgi, etiket ile aynı görüş alanında ve bir arada yer 

alacaktır.  

• Sağlık beyanlarındaki koşullar ve kısıtlamalar yeniden düzenlenmiştir. Gıdanın

tüketilmemesi durumunda sağlığın olumsuz etkilenebileceğini ileri süren beyanlar, 

kilo/ağırlık kaybının miktarına veya oranına atıfta bulunan beyanlar, bireysel olarak 

doktorların veya sağlık profesyonellerinin tavsiyelerine atıfta bulunan beyanlar 

kullanılamayacaktır. 

Sağlıksız, Taklit ve Tağşiş Yapan Gıda Firmalarının Kamuoyuna İfşası; 

2012 yılında yapılan düzenleme ile sağlığa zararlı gıda üreten, taklit veya tağşiş yapan 

firmalara ilişkin bilgiler  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamuoyuna 

duyurulmaya başlanmıştır.  

ALO 174 Gıda Hattı; 

• ALO 174 Gıda Hattı’na tüketicilerden gelen ihbar, şikayet, öneri ve diğer talepler web

tabanlı yazılım sayesinde anında 81 İl Müdürlüğüne iletilmekte ve gerekli işlemler 

yapılmaktadır. 2009 yılında başlayan uygulama kapsamında 2017 yılı Ekim ayı itibariyle 

toplam 1,9 milyon adet arama yapılmıştır.  

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Çalışmaları 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı 41 kamu gıda kontrol laboratuvarı ve 95 

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı olmak üzere toplam 137 laboratuvarda analizler 

yapılmaktadır. Bu laboratuvarlardan 39’u kamu, 87’si özel olmak üzere toplam 126 gıda 

kontrol laboratuvarı TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup, standartlara uygun olarak 

analizler gerçekleştirilmektedir.  

Okullarda Gıda Denetimleri ve Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Çalışmalar 

Okul Kantinlerinde Gıda Denetimleri 

Çocuklarımızın hijyenik ve güvenilir gıda tüketmesi amacıyla okullar, yaz okulları ve 

kamplarda bulunan kantin ve yemekhaneler etkin bir şekilde denetlenmektedir. 2016-2017 

eğitim-öğretim döneminde 35.840 denetim gerçekleştirilmiş olup, mevzuata uygun olmayan 

156 işletmeye idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Yaz döneminde faaliyet gösteren 

kantinlerde 1.461 denetim yapılmış olup 13 kantine idari para cezası uygulanmıştır  Milli 
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Eğitim Bakanlığı personeli ile ilgili gıda işletmelerinde çalışan personele yönelik olarak 

Bakanlığımız,  Milli Eğitim Bakanlığı ve  Sağlık Bakanlığı işbirliği ile “Okul Kantinlerine 

Dair Özel Hijyen Kuralları” eğitimleri devam etmektedir.  

Okul Sütü Programı; 

Ülkesel ölçekte 2012 yılında ilk defa başlatılan “Okul Sütü Programı” uygulamasına 

2016/2017 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısında da devam edilmiştir.  Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda,  Milli Eğitim Bakanlığı ve  Sağlık Bakanlığı 

tarafından ortaklaşa yürütülen Program kapsamında; bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, 

anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine, süt içme alışkanlığının kazandırılması, dengeli 

beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla, 6 

yıllık dönemde toplam 1,5 milyar adet 200 ml. UHT içme sütü dağıtılmıştır. Okul Sütü 

Programının 7. yılı olan 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde yaklaşık 32 bin 

okulda, 6 milyon öğrenciye, 290 milyon kutu 200 ml. UHT içme sütü dağıtımı planlanmıştır. 

Okullara Kuru Üzüm Dağıtım Programı 

Okullara Kuru Üzüm Dağıtım Programına 2016/2017 eğitim-öğretim döneminde devam 

edilmiştir. Türkiye Malzeme Ofisi koordinasyonunda TC Milli Eğitim Bakanlığı ve TC Sağlık 

Bakanlığının katkılarıyla okullara kuru üzüm dağıtımı yapılmıştır.  

• 2015/2016 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarıyılında; 81 ilimizde yer alan 32.586

okulda öğrenim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye toplam 627 ton kuru üzüm dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir.  

• 2016/2017 eğitim-öğretim döneminin birinci yarıyılında ise; 81 ilimizde yer alan

32.096 okulda öğrenim gören 5,7 milyon öğrenciye yaklaşık 1.980 ton kuru üzüm dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. 

• Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine kuru üzümler 25 gramlık paketler halinde

dağıtılmıştır. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine katkı sağlamayı amaçlayan Kuru Üzüm 

Dağıtım Programı kapsamında, anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve temel eğitimin birinci 

kademesindeki öğrencilerimizin yeterli ve dengeli beslenmesine önemli katkılar sağlanmıştır. 

“Kadın ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesi”: 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim 

Şirketi, Karabuğday Yetiştiricileri ve Sağlıklı Yaşam Derneği, Ankara Üniversitesi Kalkınma 
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Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) arasında imzalanan işbirliği 

protokolü ile Bilecik ilinde çölyak hastaları için önemli bir ürün olan karabuğday (Greçka) 

üretimini yaygınlaştırma projesi yürütülmektedir. Üretilen karabuğdayın işlenmesine ve 

tüketiciyle, pazarla buluşmasına katkıda bulunmak amacıyla proje kapsamında yetiştiricilik 

yapacak 25 kadın çiftçi ve ailesi ile toplamda 300 dekar alanda karabuğday ekimi 

gerçekleştirilmiştir 

(http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/ButceSunumlari/ButceSunumu_2018.pdf ). 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından Sağlıklı Yaşam Konusunda Yürütülen 

Çalışmalar 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik alanında yürüttükleri faaliyet ve sundukları 

hizmetlerle gençlerin hayata daha iyi hazırlanmaları, çocukluk ile erişkinlik arasındaki gelişim 

dönemlerinin en verimli şekilde değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, spor alanında, milletimizin sporla olan ilişkisini geliştirmek, spor kültürünü her 

yaştan vatandaşımızın günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek ve bu 

sayede toplumumuzun fiziksel açıdan daha hareketli, daha sağlıklı olmasını sağlamak konulu 

faaliyetler yürütmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yükseköğrenim öğrenci 

yurtlarında kalan gençlerin barınma ve beslenme imkanları iyileştirilmekte, ihtiyaç sahibi 

öğrencilere karşılıksız burs verilmekte ve yükseköğrenime dahil olan tüm öğrencilere kredi 

imkanı sağlanmıştır. 

Gençlik Merkezleri (http://genclikmerkezi.gsb.gov.tr); 81 ilde 279'a ulaşmıştır, bu 

sayının 2018 yılında 313'e yükselmesi hedeflenmektedir. Bak, Gençlik Merkezi 

çalışmalarında, Sosyal Bilimler, Kişisel Gelişim, İnovasyon, Değerler, Dil Eğitimi ve Dini 

İlimler Atölyeleri olmak üzere 6 başlıkta oluşan programlar yürütülmektedir. Gençlik 

merkezlerinde bağımlılıkla mücadele, dopingle mücadele vb konularına da özel önem 

gösterilmektedir. 

Gençlik Kampları (http://genclikkamplari.gsb.gov.tr/); 12 – 15 yaş grupları için 

"Ücretsiz Deniz Kampları" 16 – 22 Yaş grupları için "Ücretsiz Doğa Kampları" adı altında 

düzenlenmektedir 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okulda sportif etkinliklerin yanı sıra sporcu 

yetiştirmeye yönelik faaliyetlerinin yanı sıra spor tesislerinin nicelik, nitelik ve kullanımının 

artırılmasına yönelik faaliyetler de sunulmaktadır. 

http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/ButceSunumlari/ButceSunumu_2018.pdf
http://genclikmerkezi.gsb.gov.tr/
http://genclikkamplari.gsb.gov.tr/
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Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinden biri olan Damla projesi gönüllülük esaslı 

olup insan odaklı bir çalışmadır (http://www.gsb.gov.tr/Sayfalar/2697/2696/Damla). Proje 

kapsamında gidilen illerde dezavantajlı aile ve çocukların hiç bir din, dil ve etnik köken 

ayrımı yapmadan katılımcı gençlerle bir araya gelmesi; kültürel değerlerin karşılıklı aktarımı 

ile programın yürütüldüğü yörelerdeki insanlarla, katılımcı gençlerin hayata bakış açılarının 

olumlu yönde etkilenmesi amaçlanmaktadır. Damla projesinin her bir programı ülkemiz 

üniversitelerinde eğitim gören yerli ve uluslararası öğrencilerin oluşturduğu 20 ve 40 kişilik 

bir ekipten oluşmaktadır. Bu ekipler projenin yürütüldüğü illerde dezavantajlı bölgelerde 

gönüllülük faaliyetleri yürütmektedir. 

Spor Genel Müdürlüğü olarak öneriler aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

 Önleyici Spor Politikaları kapsamında değerlendirilebilecek İl Spor Merkezleri

faaliyetlerimiz 81 ilimizde herhangi bir yetenek analizi yapmadan amacı spor yapmayı

toplumumuzun vazgeçilmez bir tutkusu ve yaşam biçimi haline getirebilmektir.

Beklenen kazanımlar 05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerimizi düzenli spor

yapmaya teşvik etmek, sporu sevdirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak,

toplumda spor kültürünü oluşturmak, sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak

ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmektir. Bu doğrultuda 2017 yılında 05-18 yaş arası

yaklaşık 1.450.000 gencin il spor merkezlerimizdeki faaliyetlere katılım sağlamıştır.

 Spor eğitiminde; Sporcu Eğitim Merkezleri hakkında spora başlama yaşında bulunan

çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan üst düzey sporcu olarak

yetişmelerini sağlamak amacıyla, 33 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

bünyesinde, 36 sporcu eğitim merkezlerinde Atletizm, Boks, Cimnastik, Eskrim,

Güreş, Halter, Judo, Kano, Kayak, Kürek, Tenis, Yüzme branşlarında 20 Aralık 2017

tarihi itibariyle 1.231 sporcu öğrencinin 589’u gündüzlü ve 649’u yatılı statüde eğitim

almaktadır. Sporcu eğitim merkezlerinde başarılı olan çocuklar şartları sağlamaları

halinde Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerine geçmektedir.

 Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri ise Olimpiyatlara katılacak ve katılması

muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi, performanslarının

geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standart bir

uygulamanın sağlanması için kurulmuş ve amaçları doğrultusunda hizmetlerini devam

ettirmektedir.

http://www.gsb.gov.tr/Sayfalar/2697/2696/Damla
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 Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde yetenek seçimi ve

branşlaşma seçimi için Ankara ili Keçiören ilçesinde pilot uygulama tamamlanmış ve

2018 yılında tüm ülkede Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme

Projesinin başlatıldığı belirtildi.

 Spor Liselerinin yeniden düzenlenerek sayılarının arttırılması gerektiği önerildi.

 Sporcu harçlıklarının sporcuların teşvik edilmesi konusunda önemli olduğu belirtildi.

 Örgün eğitime katılımın desteklenmesi kapsamında spor faaliyetlerinde eğitici rol

üstlenecek antrenör, spor masörü ve spor kondisyoner eğitimleri, çeşitli branşlarda

açılan 65 kurs ve katılan yaklaşık 2000 kişi ile tamamlanmıştır. Bu kişiler belgeleri ile

gerek devlet gerekse özel sektörde yeni iş yerleri açarak genç spor girişimcisi

olmaktadırlar.

 2017 yılı itibarıyla Kademelere göre Antrenör Sayıları aşağıdadır;

o 1. Kademe: 193.490

o 2.Kademe:    31.351

o 3.Kademe:   11.052

o 4.Kademe:     2.245

o 5.Kademe:     1.392

o Toplam Antrenör Sayısı: 239.535’dir.

 2017 yılı itibarıyla Spor Masörü Sayısı 6.556’dır.

 2017 yılı itibarıyla Spor Kondisyoneri Sayısı 270’dir.

 Gençlerin istihdamının sağlaması kapsamında 380 kadrolu ve 880 sözleşmeli spor

elemanı genç Spor Genel Müdürlüğünde çalışmaya başlamıştır.

 Sporda gençlik katılımının sağlanması ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

amacıyla 2011-2017 yılları arasında yatırım programında yer alan toplam 1.160 adet

tesisler;

o 72 adet yüzme havuzu,

o 324 adet futbol sahası,

o 286 adet gençlik merkezi,

o 285 adet spor salonu,

o 30 adet atletizm pisti,

o 32 adet Bakanlığımız bütçesi, TOKİ ve Belediyeler ile protokol

kapsamında yapılan stadyum,
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o 34 adet gençlik, izcilik, kamp eğitim merkezi,

o 8 adet buz pateni ve curling salonu,

o 9 adet kayak tesisi,

o 4 adet güreş alanı,

o 3 adet atıcılık tesisi,

o 73 adet tesisin ise tribün modernizasyonu, çevre düzenlemesi, açık spor

tesis, aydınlatmaları vb. yatırımlarından oluşmaktadır.

2017 yılı itibarı ile; 

o 820 adet proje tamamlanarak hizmete açılmış,

o 188 adet projenin yapımı,

o 48 adet tesisin proje ve ihale çalışmaları,

o 104 adet projenin arsa tahsisi ve proje çalışmaları devam etmektedir.

 Ayrıca 2.200 adet mahalle tipi futbol, voleybol, basketbol sahasından 1.244 adedi

tamamlanarak hizmete sunulmuş olup, 976 adet mahalle tipi spor tesisinin ise yapım

çalışmaları devam etmektedir.

 Okul çağındaki gençlerin spor yoluyla sağlıklı gelişimleri amacıyla 40 branşta okul

sporları faaliyetleri ve 15 branşta Anadolu Ligi faaliyetleri düzenlenmekte olup

yaklaşık 2.240.000 öğrenci bu faaliyetlere katılım sağlamıştır. Ayrıca üniversite

çağındaki gençlerin 12 branşta yarıştığı Ünilig faaliyetine yaklaşık 8500 öğrenci

katılım sağlamıştır.

 Bunun yanında Gençlik Kampları, Tematik Gençlik Kampları vb ve Hareketlilik

Projeleri ile çocuk ve gençlerimizin okul dışı zamanlarını aktif bir şekilde

geçirmesinin sağlandığı belirtilmiştir.

 Eğitimde gönüllülük faaliyetlerinin arttırılmasının gerektiği bildirildi. Bu kapsamda

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünün

koordinesinde “Genç Gönüllüler” web sitesi ve faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiği

önerildi. (http://gencgonulluler.gov.tr/)

 Öğrencilerin okul başarısına ek olmak üzere spor ve gençlik faaliyetlerine

katılımlarından “sosyal faaliyet puanı” almaları gerektiği belirtildi.

 Bu kapsamda “Oyunla Hareket Eğitimi” projesinin hazırlık aşamasında olduğu ve

okul öncesi eğitimde Rekreasyon Bölümü mezunu çalıştırıcıların istihdamını da
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sağlayan, daha önce British Counsil tarafından ülkemizde uygulanan “International 

Inspration” projesinde MEB da kullanılan ancak devam ettirilemeyen Fiziksel Etkinlik 

Kartları(FEK) nı da etkin halde kullanılmasının hedeflendiği bildirilmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Sağlıklı Yaşam Konusunda Yürütülen 

Çalışmalar 

Çoğu Avrupa ülkesinde planlama ve çevre konuları aynı Bakanlık yapılanmasında bir 

araya getirilmiştir. Özellikle Mekânsal Planlama, Altyapı, Ulaşım ve Çevre Bakanlıkları sıkça 

rastlanılan bir durumdur. Çevre ve Şehirciliğin aynı kurumda yapılanması; sürdürülebilir 

kalkınma modelinin tüm sektörlerin birbirleriyle entegre politikalar ile yönetilmesini ve 

yatayda aralarında güçlü bir koordinasyonu sağladığı görülmektedir.  

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmî 

Gazete‘de yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.  Mülga Çevre ve Orman 

Bakanlığının Çevre kanadı ile Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın tek çatı altında bir 

araya getirilmesiyle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları; 

17.08.2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile daha da güçlendirilmiştir.  

Çevre ve şehircilik alanında üst politika belgeleri ile belirlenen öncelikler ve tedbirler 

uyarınca yapılanması öngörülen Bakanlık; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair mevzuatı 

hazırlamak, çevre kirliliğini önlemek, doğanın korunmasını sağlamak, kentsel dönüşüm 

çalışmalarını çevre ve doğa değerlerini de dikkate alarak yürütmek, uygulamaları denetlemek 

ve mesleki hizmetlerin gelişmesini sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, ülkemizin 2023 vizyonunda, gerek çevresel değerlerin korunması, gerekse de 

şehirleşme noktasında büyük rol üstlenmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu vizyon sayesinde; dönüşüm, inşaat yapım teknikleri ve 

mesleki hizmetlere ilişkin düzenlemeler, harita, planlama, uygulama, altyapı, afetlere hazırlık, 

kentsel tasarım, kentsel çevre ve doğal değerlerin korunması, sürdürülebilirlik, iklim 

değişikliği ile mücadele, yaşanabilir, kimlikli ve çevreye duyarlı şehirlerin oluşturulması, 

bilgi teknolojileri ve mekânsal veri altyapısı gibi konularda görev, yetki ve sorumlulukları bu 

işlerin sistemli yürütülmesi noktasında önemli bir fırsat oluşturmaktadır.  
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2023 vizyonunda, çevreyi gelecek nesillere karşı bir 

sorumluluk bilinciyle ele almakta ve bir emanet olarak görmektedir. Bu kapsamda temel 

yaşam alanlarımız olan şehirlerimizin; yaşanabilir, kültürümüzün renklerini yansıtan ve 

yaşadığımız zamanın çizgilerini barındıran, altyapısı sağlam, afetlere dayanıklı ve çevreye 

duyarlı bir biçimde gelişmesi amaçlanmaktadır.  

Yaşam kalitesi yüksek, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre; 64. Hükümet 

Programı’nın önemli bir hedef ve alt başlığını oluşturmaktadır. Bu hedefe uygun olarak, çevre 

ve şehircilik mevzuatının “yaşanabilir mekânlar” ve “sürdürülebilir şehirler” vizyonuna 

hizmet edecek şekilde yenilenmesi, kentsel tasarıma ve estetiğe önem verilirken sağlıklı 

yaşam ortamları oluşturmak için çevrenin ve doğanın korunması da hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda hava kalitesi, atık yönetimi, su kalitesi, doğa koruma, kimyasal yönetimi, 

endüstriyel kirlilik kontrolü ve gürültü yönetimi gibi konuları içine alan Avrupa Birliği çevre 

müktesebatına uyum çalışmalarıyla birlikte büyük bir hızla devam etmektedir. Çevreyi 

koruma amaçlı yapılan çalışmalar sonucunda son yıllarda kanalizasyon şebekesi ve atık su 

arıtma tesisleri ile hizmet verilen nüfusta önemli artışlar olmuştur.  

Dünyada endüstri ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler, hayat 

seviyesinin yükselmesini sağlamış, diğer yandan artan nüfus ve hızlı şehirleşme ile birlikte 

doğal dengeler üzerindeki riskler giderek artmıştır. Artık sürdürülebilir ve dengeli kalkınma 

modelleri olan ekolojik yaklaşımlı politikalar ön plana çıkmaya başlamıştır. Son 12 Yıllık 

dönemde hava, toprak, su ve gürültü kirliliğinin kontrolü konusunda önemli hukuki ve teknik 

düzenlemeler yapılmıştır. Bakanlık tarafından çıkartılan yönetmelik, genelgeler ve tebliğler 

ile hava kalitesinin anlık olarak izlenmesi, kirliliğin kaynağında önlenmesi ve gerekli 

tedbirlerin alınması konusunda gelişme kaydedilmiş, denetim ve uygulamada etkinliğin 

artırılması sağlanmıştır. İklim değişikliği ile mücadele alanında Bakanlık, yol haritası niteliği 

taşıyan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nı (İDEP) ve İDEP Uyum Stratejisini 

tamamlamıştır. Bu kapsamda yer alan eylemlerin uygulanmasını temin etmek üzere 

çalışmalar sürekli olarak yürütülmektedir. 

Onuncu Kalkınma Planında ekonomik amaçların geliştirilmesine paralel olarak, 

bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, özgür, sağlıklı, güvenli ve yüksek standartta yaşam 

sürebilecekleri sosyal ve sağlıklı bir ortamın oluşturulması temel amaç olarak belirlenmiştir. 

Planda kalkınma hedeflerine tam olarak ulaşılabilmesi için insanların bulundukları 
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mekânlarda yaşam kalitesinin ve yaşanabilirlik standartlarının çevreye duyarlı bir şekilde 

yükseltilmesi gerektiği belirtilmektedir.  

Bu çerçevede, şehirlerin ve kırsal alanların kendine özgü koşul ve niteliklerine göre, 

daha iyi iş fırsatlarını ve yaşam ortamlarını sunabilir hale gelmesi önem taşımaktadır. 

Yerleşimlerde temel yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşam standartlarının oluşturulması, 

kapsamında “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında çevreye duyarlı 

yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın şehirlerde ve kırsal 

alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası 

gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmesi 

hedeflenmektedir.  

Sağlıklı ve yapı kalitesi yüksek, kentin siluetine katkı sağlayan, çevreyle dost yaşam 

alanları ve çevre standartlarını yükseltmek, çevre kirliliğini önlemek, iklim değişikliği ile 

mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek  amaçlanmaktadır. 

Sıfır Atık Projesi 2017 yılında başlatılmış olup, önümüzdeki dönemde bu projenin başta 

kamu kurumları olmak üzere tüm ülke geneline yayılması için çalışmalara başlanılmıştır. Atık 

yönetiminin sağladığı katma değer yıllık 3,5 milyar TL’ye, doğrudan istihdam ise 60 bin 

kişiye ulaşmıştır. 2023 yılında ise; katma değerin 10 milyar TL’ye, bu alanda istihdam 

edilecek kişi sayısının ise 100 bin kişiye ulaşacağı öngörülmektedir. 

Bu hedef doğrultusunda;  hava, iklim değişikliği, su ve atık su yönetimi, atık 

kimyasalların yönetimi, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik, arazi kullanımı, kurumsal yapı ve 

gerçekleştirilen çalışmalar, çevresel harcamalar şu şekilde özetlenebilir; 

 Katı atık düzenli depolama tesisi sayısı 2017 yılı sonu itibariyle 87’ye ulaşmıştır.

2018 yılının ilk 6 ayında ise 4 tesisin daha tamamlanarak hizmete girmesi

planlanmaktadır. Bugün itibariyle bu tesisler ile 1.112 Belediyede yaklaşık 53 milyon

nüfusa hizmet verilmektedir.

Atıkları enerji kaynağı olarak kullanan tesis sayımız 44’tür. 29 depolama sahasında

180 MW kapasite ile elektrik enerjisi de elde edilmektedir.

Tıbbi atıklar, 3 adet yakma tesisi ve 58 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisi ile güvenli

bir şekilde yönetilmektedir.

Tehlikeli atık geri kazanım tesisi sayısı bu gün itibariyle 434’e, tehlikeli atık düzenli

depolama tesis sayısı ise 8’e ulaşmıştır.
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 Atık suların arıtılarak alıcı ortama verilmesi çevre kirliliğinin önlenmesi açısından

son derece önemlidir. 2017 yılı itibarıyla belediye nüfusunun % 82’sine atıksu arıtma

hizmeti verilmektedir.

Kurulu kapasitesi günlük 10.000 m3’ün üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkışına

online izleme istasyonu kurulmuştur. 2012 yılında 30 adet tesisle başlanan sürekli

atıksu izleme çalışmalarında entegrasyonu sağlanan tesis sayısı günümüz itibariyle

220’ye yükselmiştir. 2023 yılında, hiçbir atıksu arıtılmadan doğaya deşarj

edilmeyecektir.

 Atıksu arıtma tesisi yönetimlerini teşvik etmek amacıyla son altı yılda, atıksu

arıtma tesislerinin enerji giderlerinin %50’sine tekabül eden 216 milyon TL

Bakanlığımız tarafından karşılanmıştır. 2017 yılına ait 63 milyon TL daha ödeme

yapılacaktır.

 Havza bazında su kalitesinin belirlenmesine yönelik mevsimsel izleme faaliyeti,

Ergene, Küçük Menderes, Gediz, Kuzey Ege, Sakarya ve Susurluk Havzaları olmak

üzere 6 havzada 83 noktada yapılmaktadır.

 Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme çalışması ile tüm denizlerimizde kirlilik,

ekolojik ve kimyasal kalite durumu izleme çalışması yapılmaktadır. Bu kapsamda, 272

noktada denizlerdeki kirliliği izleme altyapısı kurulmuştur.

 Mavi bayraklı plaj sayısı 2017 yılında 454 ‘e ulaşmıştır.

 Gemilerden atık alım hizmeti 2017’de 277 limanda atık alım hizmeti verilmektedir.

 Hava kalitesi izleme ağı 2017 yılı itibariyle 81 il merkezinde 253 istasyona

ulaşmıştır. Hava kalitesi ölçüm sonuçları ve hava kalitesi indeksi hava izleme

internet sayfasında ve LED ekranlar aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

 8 adet Temiz Hava Merkezi bulunmaktadır. İstanbul, Samsun, İzmir, Konya,

Erzurum, Adana ve Ankara merkezli Temiz Hava Müdürlükleri kurulmuş olup, Diğer

iller de de Temiz Hava Müdürlüğü kurulum çalışmaları devam etmektedir.

 Egzoz emisyonlarının kontrol altında tutulması hava kalitesi açısından önem arz

etmektedir. Egzoz gazı ölçümleri 01.01.2018 itibariyle online olarak takip edilecektir.

 Sürekli ölçüm sistemi ile büyük sanayi tesislerinden 270 tesis ve bu tesislere ait 609

baca Bakanlığımız tarafından 7/24 gerçek zamanlı olarak izlenmektedir.

Bakanlıkça hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği gereğince nüfusu 100 bini geçen ve nüfus yoğunluğunun kilometrekare başına 
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bin kişiden fazla olduğu şehirleşmiş alanlar için gürültü haritalarının 66 il için hazırlanması 

zorunluluğu bulunduğu belirlenmiş ve 2017 yılı itibarıyla 25 ilin gürültü haritası hazırlanmış 

ve kalan 41 ilin gürültü haritasının ise 2019 sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca mekânsal strateji planları ile üst ölçekli mekânsal 

planlamaya bütüncül bakış ve stratejik yaklaşım getirilmektedir. Bu çerçevede, fiziksel 

planlama ve yapılaşma konusundaki düzenlemeler ve standartlar geliştirilecek, kalkınma 

politikalarına uygun ulusal ve bölgesel nitelikli mekânsal gelişme stratejileri hazırlanacaktır. 

Ayrıca, kimlikli; çevreye duyarlı; yaşam kalitesi, enerji verimliliği, estetik ve görsel değeri 

yüksek yaşanabilir ve kimlikli şehirler oluşturulacaktır.  

Bakanlığın Çevre ve şehircilik alanındaki uygulamalarının hedefi; “Hayat kalitesi 

yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve 

çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir 

anlayışla yapmak.” tır. 

Çevreyi en üst seviyede korumak, her türlü çevre kirliliğini oluşmadan önlemek ve 

çevresel bilginin yönetimini sağlamak en önemli sorumluluğumuzdur. Etkili bir çevre 

yönetimi için; strateji belgeleri ve eylem planları çerçevesinde, iklim değişikliği ile mücadele 

edilecek ve çevresel standartlar yükseltilecektir. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık 

azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve 

mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin 

geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması 

özendirilecektir. Kalkınma hedefleri doğrultusunda mekânsal gelişme stratejileri gözetilerek 

yapılan planlamalar ile yerleşmelerin daha sağlıklı, güvenli ve yaşam kalitesi yüksek 

çevrelere dönüşümü sağlanacaktır.  

Korunan alanlar, doğal sit alanları, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma 

statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına, buna ilave olarak tabiat varlıkları ve 

doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespitine ilişkin ölçütler geliştirerek 

uygulama birliği sağlanacaktır. Doğal kaynakların ve ekosistem hizmetlerinin değeri 

ölçülerek politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde dikkate alınacaktır.  

Planlı ve sağlıklı yerleşim alanlarında, kentli tarafından erişilebilir olan, sağlığı, 

rekreasyon ve güvenliği, sosyal etkileşimi, kültürel kimliği destekleyici, yaşanabilir ve sağlık 

standartlarına uygun fiziksel bir çevreyi oluşturmak amaçlanmaktadır.  
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Yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için 

yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti gözeten mekânsal 

planlama ve kentsel tasarım uygulamalarının hayata geçirilmesi önem kazanmaktadır.  

Kentsel tasarımlarda şehirlerin çok yönlü ve birbirinden farklı kültürel varlıklarını 

güçlendirmek ve tüm kentlinin güvenlik, erişilebilirlik, konfor ve aktif yaşam konusundaki 

beklentilerini karşılayabilecek kentsel tasarımlar hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 

kapsam da; 

 Herkes için daha iyi barınma koşullarına, sağlığı geliştirici dönüşüm planlarına, fiziksel

aktivite ve rekreasyon amaçlı yeşil ve açık alanlar oluşturulması ve arttırılması.

 Herkes için erişilebilirliğin arttırılması ve alternatif ulaşım türlerinin (toplu taşım, bisiklet

gibi) şehirlerimizde yaygınlaştırılması.

 Şehir ve özellikle mahallelerde sosyal etkileşim ve uyumun; sokak, meydan, yeşil alanlar,

okullar, sosyo- kültürel tesis alanları ile standartlara uygun olarak artırılması.

Kentlinin zehirli ve sağlığa zarar veren salınımlara (hava kirliliği, gürültü gibi) karşı 

iklimsel özellikleri de dikkate alarak korunması hedeflenmektedir. 

Yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli şehirler oluşturmak üzere Bakanlığımızca 

yürütülen çalışmalar şunlardır; 

 Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına

ve Yapımına Dair Yönetmelik 3.11.2015 tarihinde yayınlanmış ve buna göre 01.06.2017

tarihinde Şehiriçi Bisiklet Yolları Kılavuzu hazırlanmıştır.

 Birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir

çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan

eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk

bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara yönelik

standartlar belirlenmiştir. Buna göre açık ve yeşil alanlar;

- ilçe sınırları dahilinde yapılan planlamalarda, çocuk bahçesi, park, meydan, semt spor

alanı, botanik parkı, mesire yeri, rekreasyon kullanımları için kişi başına 10 m2

- il sınırları bütününde yapılan planlamalarda, hayvanat bahçesi, kent ormanı,

ağaçlandırılacak alan, fuar, panayır ve festival alanı, hipodrom kullanımları için kişi

başına 5 m2 olmak üzere toplamda 15 m2 alan ayrılması zorunludur.
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 Eğitim, sağlık ile yeşil alanların hizmet etki alanındaki nüfusun erişme mesafesi

topoğrafya, yapılaşma, yoğunluk, mevcut doku, doğal ve yapay eşikler dikkate alınarak

İmar planlarında yürüme mesafeleri;

- Çocuk bahçesi, oyun alanı, açık semt spor alanı, aile sağlık merkezi, kreş, anaokulu ve

ilkokul kullanımlarına 500 metre, ortaokullara 1.000 metre, liselere ise 2.500 metre

mesafe,

- Dini tesislerden küçük cami takriben 250 metre, orta (semt) cami takriben 400 metre

mesafe,

dikkate alınarak yaya olarak ulaşılması gereken hizmet etki alanında planlanabilir. 

 Türkiye'de kentlerin mimari, doku ve mekânsal özellikleri ile kent kimliğinin tespit

edilmesi, hem dünya standartlarına uygun hem de özgün mimari ve mekânsal

zenginliklerin korunarak kent kimliklerinin geliştirilmesi için Kentsel Tasarım Rehberleri

ve Mekânsal Standartlarının belirlenmesi çalışmaları da yürütülmektedir.

Belediye Türlerine Göre Yaya Bölgesi Uygulaması Bulunma Oranı (%) 

Türkiye’de belediyelerde yaya bölgesi uygulaması bulunma oranı 2011, 2013, 2014 yılları 

arasında artış göstererek, 2014 yılında %30’a ulaşmıştır. 2011 ve 2013 yılları KENTGES 

belediyeler anketi sonuçlarında Büyükşehir Belediyelerinin tamamında yaya bölgesi 

uygulamaları bulunduğu belirlenmiştir. 2014 yılı verilerine göre ise bu oran %92’ye 

gerilemiştir. Bu durumun sebebinin Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan değişiklik ile 

yeni büyükşehir olan illerde yaya bölgesi uygulaması bulunmaması olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca İl ve İlçe Belediyelerinin bir kısmında söz konusu uygulamanın bulunduğu 

görülmektedir.  

Ek-1.Şekil 3. Büyükşehir Belediyelerinde Kent İçi Raylı Toplu Taşıma Sistemi Bulunma Oranı (%) 
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Kaynak: KENTGES Belediyeler Anketi, 2011, 2013, 2014 
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Sadece Büyükşehir Belediyelerine sorulan bu soru soncunda ankete katılan belediyeler 

arasında 2011 yılından 2013 yılına %73’den %81’e artış olduğu görülmektedir. 2014 yılı 

verilerine göre ise bu oran %44’e gerilemiştir. Bu durumun sebebi Büyükşehir Belediyesi 

Kanununda yapılan değişiklik ile yeni büyükşehir belediyesi olan illerin raylı toplu taşım 

sistemlerinin bulunmamasıdır. Belediyelerin beyanlarına göre raylı toplu taşıma sistemi 

uzunluğu açısından en geniş alana hizmet veren 188 km ile İstanbul, 100 km ile İzmir ve 64 

km ile de Ankara takip etmektedir.  

Ek-1.Şekil 4. Belediye Türlerine Göre Atıkların Bertaraf ve/veya Geri Kazanımı Yöntemleri 

Oranı (%)  

Kent İçi Raylı Toplu Taşıma Bulunan Büyükşehir Belediyeleri 
Kaynak: KENTGES Belediyeler Anketi, 2014 

2011 2013 2014
Kaynak: KENTGES Belediyeler Anketi, 2011, 2013, 2014 
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2014 yılı TÜİK Belediye Atık İstatistiklerine göre belediyelerin %99’ü atık hizmeti 

vermiştir. 2014 yılında atık hizmeti verilen belediye nüfusunun Türkiye nüfusu içindeki payı 

%91, toplam belediye nüfusu içindeki payı %97 olarak tespit edilmiştir.  

Lisanslı veya geçici faaliyet belgeli tüm atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile lisansı 

olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen düzenli depolama, yakma ve 

kompost tesislerine TÜİK tarafından uygulanan “Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri 

Anketi” sonuçlarına göre; 2014 yılında 117 atık bertaraf tesisi ve 868 geri kazanım tesisi 

olmak ü zere toplam 985 tesisin faaliyet gösterdiği i tespit edilmiştir.  

KENTGES anketinde belediyelerin en çok kullandığı atık bertaraf yöntemi vahşi 

depolama ve düzenli depolamadır. KENTGES anket sonuçlarından da görüldüğü üzere 

düzenli depolamaya geçişte ülkemizde son yıllarda büyük bir ivme yaşanmıştır ancak AB 

ülkelerinde atık yönetiminde düzenli depolama yöntemi artık terkedilmekte ve hızla geri 

dönüşüme geçilmektedir.  

TÜİK Resmi İstatistik Programı kapsamında yapılan Belediye Atık İstatistikleri aşağıda 

yer almaktadır. 

Ek-1.Tablo 7. Büyükşehir Belediyelerinde Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı (M2/Kişi) 

BELEDİYE ATIK 
GÖSTERGELERİ 

2010 2012 2014 
Toplam belediye sayısı 2.950 2.950 1.396 
Toplam belediye nüfusu 61.571.332 63.743.047 72.505.107 

Atık hizmeti verilen belediye sayısı 2.879 2.894 1.391 

Atık hizmeti verilen belediye nüfusu 60.946.131 63.105.474 70.843.913 
Atık hizmeti verilen nüfusun toplam nüfusa oranı (%) %83 %83 %91 

Atık bertaraf 
yöntemleri ve 
miktarı (bin 
ton/yıl) 

Büyükşehir belediyesi çöplüğü 1.828 1.107 2.226 

Belediye çöplüğü 8.754 8.217 7.522 
Başka belediye çöplüğü 419 448 187 

Düzenli depolama sahalarına götürülen 13.747 15.484 17.807 

Kompost tesisine götürülen  194 155  126 

Açıkta yakarak  134 108  4 

Dereye ve göle dökerek  44 33  16 
Gömerek  34 94  7 
Diğer  122 202  114 

Kaynak: TÜİK Belediye Atık İstatistikleri, 2014 

2014 yılı Haziran ayında yayınlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde kişi 

başına düşen sosyal, açık ve yeşil alan miktarı 2017 itibarıyla 15 m2/kişi olarak 

düzenlenmiştir. Sadece Büyükşehir Belediyelerine sorulan bu soru soncunda ankete katılan 

büyükşehir belediyeleri arasında 2011 yılından 2013 yılına 5m2’den 6,2 m2’ye artış olduğu 

görülmektedir. 2014 yılında kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı tekrar 6,2 m2 olarak 

bildirilmiştir.  
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Ek-1.Şekil 5. Belediye Tahsisli Kent Ormanı Bulunma Oranı (%) 

Son yüzyıldaki hızlı kentleşme büyük kentlerin kurulmasına neden olurken, kent içi ve 

çevresindeki yeşil alanların da azalmasına neden olmuştur. Arazi kullanımındaki bu değişimin 

doğal bir sonucu da büyük kentlerde yaşayan nüfusun yeşil alanlardan beklediği fayda ve 

fonksiyonların çeşitlenmesi ve önem kazanmasıdır. Bu fonksiyonlardan biri olan kent 

ormanları özellikle son 50 yılda ortaya çıkmış ve giderek yaygınlaşmıştır.  

Anket sonuçlarına göre 2014 yılında Türkiye’deki belediyelerin %18’i kent ormanlarına 

sahiptir. Büyükşehir belediyelerinin kent ormanına sahip olma oranının 2013 yılı verilerine 

göre %69’dan %52’ye düşmesinin sebebi Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan 

değişiklik ile yeni büyükşehir olan belediyelerin kent ormanının bulunmamasıdır.  

Ek-1.Şekil 6. Büyükşehir Belediyelerinde Ortalama Bisiklet Yolu Uzunluğu (Km) 

KENTGES’de sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu şehirler oluşturulması hedefine 

yönelik olarak yaya ve bisiklet yollarının geliştirilmesine yönelik eylemler bulunmaktadır. 

6,2 6,2 
5 

  2011 2013 2014

Kaynak: KENTGES Belediyeler Anketi, 2011, 2013, 2014 

Kaynak: KENTGES Belediyeler Anketi, 2011, 2013, 2014 

%60 

%69 

%52 

%31 %31 

%16 

%34 

%44 %44 

%12 %12 %14 

2011 2013 2014
Büyükşehir Belediyeleri Büyükşehir İlçe Belediyeleri İl Belediyeleri İlçe Belediyeleri

%17 %18 %18 
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Ek-1.Şekil 7. Büyükşehir Belediyelerinin Kent İçi Bisiklet Yolu Uzunlukları (Km) 
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Kaynak: KENTGES Belediyeler Anketi, 2011, 2013, 2014 

Doğal kaynaklardan biri olan suyun kullanılmasının iyi yönetilmesi gerekmektedir. 

2014 yılı itibariyle büyükşehir belediyelerinin %75’inde mekânsal planlama çalışmaları 

kapsamında yörenin su kaynak potansiyelleri ve kentsel su ihtiyacının tespitine yönelik 

çalışma yapıldığı görülmüştür. İl belediyelerinde bu oran %84’e yükselmiştir. Yıllar 

içerisinde bu konuda çalışma yapan belediyelerin oranında artış olması olumlu bir gelişme 

olup belediyelerin bu konuya önem verdiğini göstermektedir. 

61% 

75% 75%

Büyükşehir Belediyeleri İl Belediyeleri

2011 2013 2014

71% 84% 
70% 

Kaynak: KENTGES Belediyeler Anketi, 2011, 2013, 2014 

KENTGES anketi kapsamında Büyükşehir belediyelerine kent içi bisiklet yolu 

uzunlukları sorulmuş olup, ankete katılan belediyeler arasında ortalama bisiklet yolu 

uzunluğu 2011 yılında 25 km iken 2013 yılında 57 km olmuştur. Büyükşehir Belediyesi 

Kanununda yapılan değişiklik ile değişen büyükşehir belediyelerinin 2014 yılı beyanına göre 

29 km olarak belirlenmiştir.  

Ek-1.Şekil 8. Mekânsal Planlama Çalışmaları Kapsamında Yörenin Su Kaynak Potansiyelleri ve 

Kentsel Su İhtiyacının Tespitine Yönelik Çalışma Yapan Belediyelerin Oranı (%)  

  50
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi 

Başkanlığı Tarafından Sağlıklı Yaşam Konusunda Yürütülen Çalışmalar 

        Kurum yurtlarında kalan öğrencilerin; ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmek, 

milli, manevi, sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal, zihinsel ve akademik yönden gelişimlerine 

destek olmak, aralarında birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik 

bağlarını güçlendirmek, Bağımlılık, kötü alışkanlıklar ve olumsuz davranışlardan korumak 

amacıyla YURTKUR Kuruluş Kanununun 2. maddesi ve Sosyal, Kültürel ve Sportif 

Faaliyetler Uygulama Statüsü doğrultusunda; Kurslar, Din ve Değerler Eğitimi, Atölye 

Çalışmaları, Zoru Başaranlar, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Önemli Gün ve Haftalar, Gezi Ve 

Kamp Programları, Milli- Dini Gün ve Bayramlar, Kültür ve Sanat Programları, Çınaraltı 

Gençlik Söyleşileri ve KYK Turnuva faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

        Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak; yurtlarımızda kalan öğrencilere 

Bağımlılıkla Mücadele (tütünle mücadele, alkol ve teknoloji) kapsamında koruyucu / önleyici 

çalışmalar olarak Bilgiden Bilince Konferansları ile eğitimler verilmektedir. Bu yıl her yurtta 

(762 yurt) Tütünle Mücadele ve Alkol Bağımlılığı kapsamında eğitimler verilmektedir. 

Eğitimler; Yeşilay veya Sağlık Bakanlığı tarafından KYK'da görev yapan meslek elemanları; 

Sosyal Çalışmacı (Sosyal Hizmet Uzmanı) ve Psikologlara formatör eğitimler verilerek 

gerçekleştirilmelidir. Formatör eğitimi alan Sosyal Çalışmacılar ve Psikologlar çalıştığı ildeki 

Yurt Müdürlüklerinde koruyucu/ önleyici çalışma kapsamında konferanslar 

gerçekleştirmektedir. 

Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Kuruluşlar Ve Özel Sektör Tarafından 

Sağlıklı Yaşam Konusunda Yürütülen Çalışmalar 

Türk Pediatri Kurumu 

Türk Pediatri Kurumu Derneği  2 Mayıs 1930 tarihinde “Çocuk Hekimleri Encümeni” 

adı ile İstanbul’da kurulmuş, 1954 yılında  “Türk Pediatri Kurumu” adını almış ve 1969 

yılında   “Kamu yararına çalışan dernek” statüsü almıştır. Günümüzde İstanbul ili dışında 14 

şubesi bulunmaktadır. International Pediatric Association ve European Pediatric Association 

yönetim kurullarında ülkemiz yönetim kurulu üyeleri tarafından temsil edilmektedir. 
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Derneğin amacına yönelik olarak her yıl Ulusal Pediatri kongresi düzenlenmekte olup, 

ayrıca Anadolu’nun çeşitli illerinde yerel bilimsel toplantılar, Pediatri alanında eğitim gören 

asistan ve yeni uzman hekimlere yönelik olarak her yıl “ Ulusal Genç Pediatristler Kongresi” 

ve istatistik kursları, beslenme okulları düzenlenmektedir. Yılda 4 kez yayınlanan “Türk 

Pediatri Arşivi Dergisi” ile pediatri uzmanlık alanında yürütülen ulusal ve uluslararası 

akademik çalışmalar yayınlanmaktadır.  

Dernek epidemiyolojik çalışmaları desteklemeye öncelik vermektedir. Ayrıca,  klinik 

ve deneysel bilimsel araştırmalar ve genç pediatristlerin yurtdışı deneyimleri de 

desteklenmektedir. 

Dernek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Boğaziçi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi tarafından yürütülmekte olan 11, 13, 15 yaşındaki çocukların sağlık 

durumları ve sağlık davranışlarını inceleyen “Health Behaviour in School-aged Children 

Study” (HBSC) araştırmasına finansal ve akademik destek sağlamaktadır. 

Derneğin ''Türkiye’de 2. ve 3. basamak hastanelerde farklı sağlık sorunlarına bağlı 

olarak yatırılmış çocuklarda beslenme durumu ve hastanede yatışın malnutrisyon riski 

yönünden değerlendirilmesi” (TÜHAMAR) başlıklı, tüm yurtta 37 farklı merkezde yürütülen 

çalışması “Nutrition” dergisinde yayına kabul edilmiştir. 

Türk Pediatri Kurumu ve Pediatrik Gastroenteroloji Derneği ile birlikte ‘Fonksiyonel 

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları’ rehberi hazırlanmış web sitemizde yayınlanmıştır (2017). 

Türk Pediatri Kurumu (TPK) ve Türk Neonatoloji Derneği (TND) olarak, anne ve 

yenidoğanlardaki iyot eksikliğinin gösterilmesi amacı ile Türkiye düzeyinde bir çalışma 

yürütülmektedir (2017). 

Derneğimiz halka yönelik olarak bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da yürütmektedir. 

Çocukların sağlıklı beslenmeleri için atıştırmalıklarla ilgili “Abur cubur yemiyorum, 

sağlıklı besleniyorum” sloganı ile bir kampanya başlatılmıştır. Basın, televizyon ve sosyal 

medyada halka yönelik bilgilendirici yayınlar yapılmaktadır. Web sitesi adresi: 

“http://www.saglikliatistir.com/”  
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Halka yönelik ikinci çalışmamız “Çocuklar sağlıklı beslensin” çalışmasıdır. Web adresi 

“http://cocuklarsagliklibeslensin.com/” ayrıca sosyal medya üzerinden de ulaşılabilmektedir. 

Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) 

Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) alanı ile ilgili özgün konularda kurs, sempozyum, 

eğitim toplantıları ve kongrelere vb faaliyetler düzenleyerek diyetisyenler, beslenme ve 

diyetetik öğrencileri, halk sağlığı alanında hizmet veren kamu ve özel tüm kuruluşlarla iş 

birliği yaparak halkla bir araya gelmekte doğru ve güncel bilgiyi kaynağından aktarmaktadır.  

Derneğin son 2 yıla ait yapmış olduğu çalışmalar aşağıda yer almaktadır. 

Yayınlar 

 TDD yayını olan ve süreli yayınlar sınıfında olan Beslenme ve Diyet Dergisini yılda 3

kez çıkartmaktadır. 

 Besin İlaç Etkileşimleri ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme kitapları

yayınlar arasına katılmıştır. 

Seminerler 

 Nutrisyonda Güncel Konular Sempozyumu

 Besin İlaç Etkileşimleri Sempozyumu

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme Sempozyumu

 Onkoloji ve Beslenme Sempozyumu

 Beslenmede Gıda Güvenliği Sempozyumu (İstanbul, Ankara, İzmir)

 Düşük Kalorili ve Kalorisiz Tatlandırıcılar Konferansı

Bilim Komisyonları ve Diğer Toplantıları 

 Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği Okul Sütü ve Okul Sağlığı ilgili konularda

yapılan çalıştaylar, 

 Diyetisyenin El Kitabı Çalıştayı,

 Çölyak Hastalığına yönelik yapılan çalıştay,

 Yaşlı Sağlığı’na yönelik çalıştaylar,

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gıda konulu

çalıştaylar, 

 Dünya Sağlık Örgütü Çocukluk Çağı Çok Sektörlü toplantısına katılım sağlanmıştır.
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Basın Açıklamaları 

 Basında yer alan ve bilgi kirliliği yer alan beslenme kaynaklı haberlere bakış basın

açıklaması 

 Palm Yağı Basın Açıklaması

 Okul Sütü Basın Açıklaması

 Dünya Gıda Günü Basın Açıklaması

 Dünya Diyabet Günü Basın Açıklaması

 Ramazan Ayında Beslenme Basın Açıklaması

 Dünya Su Günü Basın Açıklaması

 Tuza Dikkat Haftası Basın Açıklaması

 Balık ve Yoğurt konulu Basın Açıklaması

Radyo ve Televizyon Sohbetleri 

 Beslenme ve Diyetetiğin tarihçesi Derneğin çalışma prensipleri,

 Diyetisyenler Günü,

 Engellilerde Beslenme,

 Ramazanda Beslenme vb. konularda

Sağlık Bakanlığı Sosyal Medya Hesaplarından Bilimsel Sohbetlere Katılma 

 Sağlık Bakanlığı Twitter, facebook  hesaplarında beslenme konularında sorulan

sorulara anlık cevap ve ropörtajlara katılmak 

Bakanlıkların gerçekleştirdiği faaliyetlere destek (çok paydaşlı toplantılar dahil) 

 Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi  12 Nuts Eğitimlerinde beden eğitimi ve spor

dersi öğretmenlerine sağlıklı beslenme eğitimleri verme, 

 Dünya Hareket Günü Etkinlikleri (temsilcilikleri ile beraber),

 Sağlıklı Yaşam Etkinliklerine katılım sağlama

Resmi Görüşlere Cevap 

 Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde yer alacak alanına giren konularda yapılacak çalışmalar

konusunda katkı sağlamak, 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gıda konulu resmi yazılarına katkı sağlamak

Farkındalık Çalışmaları 
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 Doğru bilinen yanlışlar hakkında sokak röportajları ve halkı bilinçlendirme çalışmaları

yapma, 

Yeşilay 

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı (TBM)  Sağlıklı Yaşam Modülü: TBM 

Sağlıklı Yaşam modülü kapsamında anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere 

her yaş grubuna uygun eğitim modülleri bulunmaktadır.  Bu eğitimlerde, sağlıklı yaşam 

kavramı, sağlıklı yaşam biçimi, sağlıklı ve dengeli beslenme, hijyenik gıda, kişisel hijyen, 

hijyen testi, fiziksel aktivite, hastalıklardan korunma, vakit geçirilen mekanların sağlıklı 

olması ve kaliteli uyku, sağlıklı ortam oluşturma gibi konularda bireylerin yeterli bilgi ve 

bilinç düzeyine ulaşması amaçlanmaktadır. 

Bu eğitim kapsamında yaş gruplarına göre hazırlanmış, afiş, broşür, el kitapçığı, 

anasınıfı ve ilkokul çocukları için çizgi filme ve videolar, etkinlikler, kitaplar vb. yer 

almaktadır. 

İş Yaşamını İyileştirme (İYİ) Projesi:  Yeşilay, iş yaşamında sağlıklı çalışma ortamını 

oluşturmak, çalışanların motive olmalarına katkıda bulunmak amacıyla İş Yaşamını 

İyileştirme (İYİ) programını hayata geçirmiştir. Ruhsal ve fiziksel olarak insan sağlığına 

zararlı yönde etki eden bağımlılıklar hakkında bilgilendirme çalışmalarının yapıldığı İYİ 

projesi kapsamında, projeye dahil olan firmalar ve çalışanlara yönelik eğitim ve etkinlik 

programı tasarlanmakta, çalışanların performans ve verimliliklerinin artırılması ve daha 

sağlıklı ve mutlu bir işyeri profilinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Ortaya çıkacak olan 

sağlıklı ve mutlu işyeri modeli ile de; çalışanların sağlığı, bağımlılıklar konusunda 

farkındalığı ve mutluluğunun önemli olduğunu vurgulamaya ve bu konuda kuruluşlara bir 

farkındalık oluşturmanın ötesinde, neler yapılması gerektiği konusunda bir kılavuz ve bu 

konuda ne ölçüde başarı sağladıklarını değerlendirmelerine imkân verecek bir çerçeve 

sunulmaktadır. Proje kapsamında çalışanlara Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çalışma Eğitimi 

verilmektedir. 

Sağlık Elçileri Projesi: Sağlık Elçileri projesi toplumumuzda kadim bir gelenek olan 

ahilikten gelen esnaflarımızın, bağımlılıkla mücadeleye katkılarını sağlamak ve toplumsal 

duyarlılığı artırmak ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak üzere hayata geçmiştir. Proje ile 

esnafın,  uyuşturucu ve alkol bağımlılığı hakkında bilgi düzeylerini artırmayı ve onlar 
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vasıtasıyla yerel alanda toplumsal farkındalığı oluşturmayı, tehlike arz eden durumlara karşı 

önlem almayı ve toplumda sağlıklı yaşamın önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. 

Hayat Dışarıda Güzel Projesi: Projenin amacı mevcut çocuk parklarının yenilenerek 

cazip hale getirilmesi, modern bir görünüme kavuşturulması, çocukların güvenli bir şekilde 

oynamalarını mümkün kılacak önlemlerin alınması ile sağlıklı yaşam alanları oluşturarak 

çocukların evden dışarı çıkmalarına, sosyalleşmelerine ve oyunlar vasıtası ile yeni beceriler 

edinmelerine destek olmaktır. 

İlkokul düzeyindeki tüm çocuklara ve engelli gruplara da uygun olarak tasarlanan park 

konsepti, her bölgenin kültürel değerlerini yansıtacak şekilde tasarlanmaktadır. Parklarda yer 

alacak olan etkinlik araçları, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini olumlu olarak 

etkileyecek düzeyde çocukların pratikte yeni beceriler geliştirmesine doğrudan katkı 

sağlayacak düzeyde kurgulanmaktadır. 

Proje, Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturarak çevreye duyarlı, fiziksel ve zihinsel 

acıdan da sağlıklı bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktadır. 

STK ve Yerel Yönetimler İşbirliği: Uyuşturucu ile mücadelede STK’lar ile işbirliği 

yapılarak toplumsal desteğin sağlanması, sürecin kamuoyunca benimsenmesi ve mücadele 

faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu noktada toplum ile doğrudan ilişkili olan 

yerel yönetimlerin STK’lar ile işbirliği halinde uygulayacağı faaliyetlerin sistematik bir model 

içerisinde ele alınması kaynak etkinliğini sağlayacaktır. 

Yerel yönetimlerle Yeşilay arasında tesis edilen işbirlikleri ile gerçekleştirilen 

faaliyetler, toplumun sağlıklı yaşam konusunda farkındalığının artması, bağımlılıklar 

konusunda bilinçlenmesi ve sosyal refah düzeyinin artmasını sağlayacaktır. Bu sayede yerel 

yönetimler stratejik hedeflerini gerçekleştirirken topluma daha etkin ve bilimsel temelli ve 

sağlıklı yaşamı destekleyen bir hizmet sunmuş olacaktır. 

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi: 2011 yılında İstanbul’da başlatılan, 2015’te 

Yeşilay şubelerinin bulunduğu 24 ilde uygulanan ve 2017’de ise 81 ilde uygulanan Sağlıklı 

Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması bu yıl da  Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliğiyle 81 ilde 

uygulanmaya devam etmektedir. İlkokul, ortaokul ve liselerde, "bağımlılık" konulu edebi ve 

görsel 2 kategoride; kompozisyon, şiir, afiş, resim, karikatür ve kısa video gibi alanlarda 

düzenlenen yarışmada öğrencilerin sağlıklı yaşamın önemini kavraması, zararlı alışkanlıklara 

karşı bilinçli bir şekilde yetişmeleri, sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar 
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bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkileri konusunda kendilerinde ve çevrelerinde farkındalık 

oluşturmaları amaçlanmaktadır. 

Sağlıklı Fikirler Yarışması: Yeşilay, gerçekleştirdiği projelerle kültür sanat 

faaliyetlerine de destek vermektedir. Sinema sektörü çalışanları, iletişim fakültesi ve edebiyat 

fakültesi öğrencileri başta olmak üzere bu alana ilgi duyan herkes için sağlıklı yaşam 

konusunda farkındalık yaratıcı,  tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı 

konusunda  “Sağlıklı Fikirler” kısa film senaryo yarışması düzenlemektedir.  

Mali Destek Programları: Yeşilay bağımlılıklar alanında çalışmalar yapan paydaşlarla 

daha yakın işbirliği stratejisi çerçevesinde bağımlılık riski taşıyan dezavantajlı gruplara 

yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri gibi 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla etkin işbirliği gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda; 

mali destek programları ile projelere destek vermektedir. 

Destek verilen proje faaliyetlerinde ise, çocukların ve gençlerin, risk altında bulunan 

bireylerin bağımlılıktan uzak, koruyucu ve önleyici faaliyetleri içeren, bireyleri sağlıklı bir 

yaşam sürmeye özendiren faaliyetler yer almaktadır. 

Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği 

Türkiye’de daha sağlıklı bir toplum ve yaşam hedefiyle 2013 yılında kurulmuş olan 

derneğimiz, toplumun sağlık sorunlarının belirlenmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin 

verimliliğinin sağlanması, sağlığı olumsuz yönde etkileyen etkenlerin ortadan kaldırılması 

için projeler üretmekte ve yürütmekte, araştırmalar yapmakta ve etkinlikler düzenlemektedir. 

Derneğimizin faaliyet alanları içerisinde; toplumun öncelikli sağlık sorunlarının 

belirlenmesi için araştırmalar yapmak, koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğini ve 

verimliliğini sağlamaya yönelik projeler üretmek ve yürütmek, toplumun sağlık bilgi düzeyini 

artırmak için eğitim programları düzenlemek, sağlık politikalarının oluşumunda toplum 

ihtiyaçlarının gözetilmesi için aktif rol almak ve karar vericilere destek olmak, toplumun her 

kesiminin hareketli bir hayat sürmelerini sağlamak için gerekli faaliyetleri yürütmek, sağlıklı 

yaşamı teşvik etmek amacıyla, ulusal ve lokal kampanyalar yürütmek, kronik hastalıkların 

etkin yönetilmesini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sağlık enformasyonu projeleri 

tasarlamak ve uygulamak yer almaktadır. 
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Projelerimiz : 

 Hareketli Hayatı Teşvik projesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve derneğimiz 

arasında 2013 yılında, üç yıllık bir süre için imzalanan protokole dayanan projenin amacı; 

obezite ile mücadele kapsamında, ülke genelinde 76 milyon nüfusun tamamını hareketli 

hayata teşvik etmek ve hareketli hayatı yaygınlaştırmaktır. 

Proje ile; Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlanan, Sağlıklı 

Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ile ülke genelinde yürütülen obezite ile mücadele 

kapsamında, aile hekimleri kanalıyla ülke nüfusunda fiziksel aktivitenin önemi konusunda 

farkındalık yaratılması, fiziksel aktiviteye ilgi çekilmesi, aile hekimlerinin fiziksel aktiviteye 

ilişkin önerilerini hastalarıyla paylaşmalarının sağlanması ve aile hekimlerinin fiziksel 

aktivite liderleri olarak konumlanarak fiziksel aktivitenin sözcüleri haline getirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 Sağlıklı Yaşlanma Projesi

Kanıta Dayalı Tıp Derneği (KDTD) tarafından Türkiye’nin sağlık statüsünü yükseltmeye 

katkıda bulunmak amacıyla yürütülen projeye Derneğimiz tarafından destek verilmiştir. 

Proje kapsamında, Sağlıklı Yaşlanma ve Kronik Hastalıklar Raporu geliştirilmiş ve Kanıta 

Dayalı Tıp Derneği ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortaklığında Sağlıklı 

Yaşlanma Türkiye Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Sağlıklı Yaşlanma ve Kronik Hastalıklar Raporu ile sağlıklı yaşlanma ve kronik hastalıklarla 

mücadeleye yönelik olarak ülkemizde atılmakta olan adımlardan bazıları ve gelişim alanları 

ortaya konmuştur. 

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara 

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi ve Kanıta Dayalı Tıp Derneği’nden 75 kişinin katılımıyla gerçekleşen 

Sağlıklı Yaşlanma Türkiye Toplantısı’nda; toplumun sağlıklı olma durumu, sağlıklı yaşlanma 

kavramı, Türkiye’de sağlıklı yaşlanma kavramıyla ilgili alınan önlemler, nüfusun sağlıklı 

yaşlanması için atılması gereken adımlar, geri ödeme sisteminin kronik hastalıkların etkin 

yönetilmesi üzerindeki etkileri, sağlıklı yaşlanma ve etkin kronik hastalık yönetimi 

perspektifinin Türkiye Sağlık ve Sigortacılık Sistemi’nde kaydettiği gelişmeler gibi konu 

başlıkları tartışılmıştır. 
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 Beslenme Standartlarının Yükseltilmesi Projesi

Sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenmek gerek. Sağlıklı ve çeşitli besinlerden oluşan 

beslenme tarzı; beden ağırlığının ve sağlığın korunmasını ve böylece kalp hastalıkları, inme, 

şeker hastalığı ve kemik zayıflaması (osteoporoz) gibi hastalıkların engellenmesini 

sağlayabilir. 

Bu sebeplerden ötürü, derneğimiz, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklarla mücadele konusunda 

toplumda beslenme bilincinin artırılması için harekete geçmiştir. Lifli gıdaların doğru 

tüketimine yönelik başlattığımız Beslenme Standartlarının Yükseltilmesi Projesi ile, bu 

konuda viral, etkileyici ve didaktik olmayan bilinçlendirme videoları hazırlaması ve bu 

videoların hedef kitleye etkin bir şekilde ulaştırılması hedeflenmiştir. 

Düzenlenen Eğitim ve Organizasyonlar 

a) Fiziksel Aktivite Uygunluk Karnesi Eğitimi ve Fiziksel Aktivite Reçetesi Liderlik

Programı

2016 yılı içerisinde Hareketli Hayatı Teşvik Projesi kapsamında Türkiye İstatistiki Bölge 

Birimleri Sınıflandırması NUTS-I düzeyinde Türkiye genelinde 12 adet eğitim programı 

düzenlenmiştir. 

Eğitim İçeriği Hakkında ; 

Dünyanın ve ülkemizin en büyük halk sağlık problemleri arasında yer alan Fiziksel 

İnaktivite’nin önlenmesi amacıyla  T.C Sağlık Bakanlığı ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı'nın 

ortak çalışması ve Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’nin desteğiyle 

"Fiziksel Aktivite Uygunluk Karnesi Eğitimi ve Fiziksel Aktivite Reçetesi Liderlik 

Programı”na başlandı. 

Eğitimler sonrasında, Beden Eğitim Öğretmenleri ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri 

için fiziksel aktivite karnesi dolduracak ve Aile Hekimleri  fiziksel aktivite için reçete 

yazacak. 

Katılımcı Sayıları ; 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni : 7.413 

Aile Hekimi : 1.889 
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b) Beslenmede Gıda Güvenliği Eğitimleri

Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği ikili iş 

birliği protokolü kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde beslenme ve diyetetik 

öğrencilerine yönelik soru- cevap şeklinde interaktif eğitimler gerçekleştirildi.  

Katılımcı sayısı : 1026 Beslenme ve Diyeyetik Bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri 

c) Düşük Kalorili ve Kalorisiz Tatlandırıcılar Konferansları

Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği ikili iş 

birliği protokolü kapsamında Ankara ve İstanbul klinisyen diyetisyenlere yönelik yerli ve 

yabancı akademisyenlerin katılımlarıyla Düşük Kalorili ve Kalorisiz Tatlandırıcılar 

Konferanslarını düzenledi.  

Katılımcı sayısı : 332 Klinisyen Diyetsiyen 

Özel Sektör 

Türkiye’de mevcut hastanelerin üçte biri özel hastanelerdir. 

Şekil 9. Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Sayısı, Türkiye 

Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2016 

Özel hastaneler tarafından farklı içerikte “Sağlıklı Yaşam Hizmetleri” yürütülmektedir. 

Sağlıklı Yaşam Hizmetleri kapsamında yapılan, fizik muayene ve laboratuvar incelemelerinin 

herhangi bir standardı söz konusu değildir. Sağlıklı Yaşam Hizmeti sunan ekip üyeleri 

farklılıklar içermektedir. Bazı özel hastanelerde sadece hekim, hemşire yer alırken bazı 



159 

hastanelerde daha kapsamlı bir ekip (ek olarak dahiliye uzmanı, psikiyatrist, psikolog, 

diyetisyen, fizyoterapist, güzellik uzmanı vb) tanımlanmaktadır. Sunulan hizmetlerin bileşimi 

de oldukça farklıdır. Sadece Check-up, muayene ve tetkik yapılan uygulamalar yaygındır. 

Bazı hastanelerde ise Beslenme Danışmanlığı hatta özel diyet/yemek servisleri, Fiziksel 

Aktivite, Fizik Tedavi, Ruhsal, Sosyal Destek Programı, Kozmetik Uygulamalarla 

desteklenmektedir. Topluma yönelik farkındalık ve sağlık eğitimleri özellikle gebelere, 

yaşlılara, kronik hastalığı olanlara yönelik olarak yapılmaktadır. 

Özel ve tamamlayıcı sigorta kapsamında sağlıklı yaşam kapsamında sunulan hizmetler 

net olarak tanımlanmamıştır. Bu bağlamda hizmetlerin büyük bölümü cepten ödemelerle 

sunulmaktadır. 

Sağlıklı Yaşam Kampüsü Örneği 

Sağlık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren bir özel sağlık grubu tarafından, doğumdan 

ölüme kadar sağlıklı olma halini bir üst seviyeye çıkartmak ve korumak amacı ile yeni 

jenerasyon bir hizmet şekline adım atılmış ve 2015 yılında şehrin ilk Sağlıklı Yaşam Kampüsü 

projesi hayata geçirilmiştir. Akıl, ruh ve beden sağlığı bütünlüğünün korunması amacı ile 

sağlık, spor ve sanatın buluştuğu bir yaşam merkezi olan kampüste bilim ve teknolojinin 

sunulduğu hemen her türlü imkânın kullanıldığı görülmekte, çalışanlar bireysel olduğu kadar 

toplum sağlığına da yönelik hizmetlere imza atmaktadırlar. 

On bin metrekare kapalı alana sahip Sağlıklı Yaşam Kampüsünde; günübirlik cerrahi 

operasyonların da yapıldığı bir Tıp Merkezi, Spor Merkezi, Medikal Estetik, Güzellik ve Spa 

Merkezi, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Klinik Konukevi, Evde Bakım Merkezi ve 

Yaşam Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca kampüste konukların yürüyüş, spor vb. aktivitelerini 

yapabileceği bir park ile çocuklara ait bir oyun parkı ve açık oturma alanları bulunan bir 

bahçe yer almaktadır. 

Kampüste Hizmet Veren Merkezler 

Cerrahi Tıp Merkezi: Modern tıbbın getirdiği çözümlerin yeni jenerasyon bir sağlık 

hizmeti anlayışı ile sunulduğu yatay yapılanma ile hastanelerin kalabalık ve ışık almayan 

koridorlarının aksine geniş yerleşimli, kullanım kolaylığı sağlayan, modern ve ferah 

mekânları ile kolay ulaşılabilir, kısa zamanda sonuçlanabilir ayaktan teşhis ve tedavi 

hizmetleri ile daha konforlu günübirlik cerrahi operasyonların da yapılabildiği Tıp Merkezi, 
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Sağlıklı Yaşam Kampüsünün çekirdeğini oluşturmaktadır. Amaç, kişilerin basit sağlık 

sorunlarına, hastane algısından uzak, kendisini evinde hissedeceği ortam koşulları sağlayarak 

çözümler sunmaktır. Kanıta dayalı tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin modern tıp ile 

harmanlanarak sunulduğu merkezde 25 uzmanlık dalında yaklaşık 80 uzman hekim ve iyi 

yetişmiş sağlık ve idari destek personeli hizmet vermektedir. 

Sağlıklı Spor Merkezi: Spora başlamak isteyen kişilerin öncelikle uzman sağlık 

profesyonellerinden oluşan bir konseye (iç hastalıkları uzmanı, fizik tedavi uzmanı, psikolog, 

fizyoterapist, diyetisyen ve spor merkezi uzmanları) çıkarılarak, gerekli check up 

düzenlemeleri yapılarak, kişiye özel egzersiz programlarının oluşturulduğu bir merkezdir. 

Check up sonucunda çıkan rahatsızlıklar tedavi edilirken, kişinin rahatsızlığı göz önünde 

bulundurularak egzersiz planı yapılmakta ve eğer herhangi bir rahatsızlık saptanmış ise, 

program, fizyoterapistler aracılığı ile sunulmaktadır. 

SPA, Estetik ve Güzellik Merkezi: SPA ve estetik hizmetlerinin yanı sıra medikal ayak 

bakımından antiaging uygulamalarına kadar pek çok hizmet sağlık profesyonelleri ve ilgili 

uzmanlar tarafından sağlanmaktadır. Özellikle diabetik ayak gibi, kişilerin günlük yaşantısını 

olumsuz yönde etkileyebilecek durumlar, merkezin içindeki “ayak bakım merkezi”nde 

düzenli olarak takip edilmektedir. 

Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi: 55 yaş üzeri sağlıklı ya da sağlık hizmetine gerek 

duyan misafirlerine hem sağlık hem de sosyal hizmetler sunan merkezin, yaşlı kreşi ile 

günlük/saatlik kalışlarla, geriatrik gruba sosyal, psikolojik destek sağlanmaktadır. 

Evde Bakım Merkezi: Hekim, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist vb. sağlık 

profesyonelleri ile evde sağlık hizmetinin yanısıra bakım ihtiyacı olan hastalara evde bakım 

hizmeti de sunulmaktadır. 

Yaşam Merkezi: Resim ve heykel atölyeleri, çocuk kulübü, el uğraşı, zihin, nefes 

terapisi, yoga gibi birçok etkinliğin yapılabildiği alanlar, sergi ve eğitim/ söyleşi salonları,  

diyetisyen eşliğinde misafirlerle sağlıklı yemek alışkanlıklarının tartışıldığı, hatta birlikte 

sağlıklı yemeklerin yapılabildiği, misafirlerinin günlük beslenme ihtiyacına özel hazırlanan 

menülerin eve ve işyerlerine de gönderilebildiği bir mutfak bulunmaktadır. 

Doğum öncesinden yaşamın son anına kadar ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak 

sağlıklı olma ve sağlıklı kalabilme adına bütüncül bir yaklaşımın hâkim olduğu Sağlıklı 
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Yaşam Kampüsü modeli, ülkede yaygınlaştırılarak, toplumun her yaş grubundan ve her 

kesiminden insanın faydalanabileceği, gerek koruyucu hekimlik, gerekse günübirlik tedavi 

edici hizmetlerin sunulabileceği ideal bir sistem olarak düzenlenmelidir. 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF ) 

UNICEF’in Türkiye’deki ana ortağı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü gibi çok sayıda bakanlığı ve kurumu da içerecek şekilde Türkiye Hükümeti’dir. 

UNICEF aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi, yerel yönetimler, üniversiteler, 

araştırma kurumları, sivil toplum, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası dahil diğer uluslararası 

kuruluşlar, medya ve çocuk ve ergenlerle de ortaklıklar kurmaktadır. Program faaliyetleriyle 

ilgilenen Ülke Ofisi’ne ek olarak, Türkiye’de ayrıca kaynak (fon) toplamaya yoğunlaşan bir 

UNICEF Milli Komitesi de bulunmaktadır. UNICEF’in çalıştığı 150 ülke içinde, Türkiye hem 

bir ülke ofisi hem de bir milli komitesi olan tek ülkedir. 

UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuğun hayatta kalımı ve 

sağlığı, eğitimi, korunması ve katılımı alanlarında hükümetle birlikte çalışmaya devam 

edecektir. Ancak, çocuk yoksulluğunun ele alınması, ilkokul öncesi eğitim ve 14-18 yaş 

grubundaki çocukların (ortaöğretimde olanlar ve olmayanlar) ihtiyaçlarının karşılanması, 

Ülke Programı’nın yeni vurgusu olacaktır. 

Ülke Programı iki başlıca amaç akılda tutularak hazırlanmıştır: 

1. Farklılıkların Azaltılması, Sosyal İçerme ve Koruma;

2. Gençlerin Güçlendirilmesi ve Koruma.

I. Farklılıkların Azaltılması, Sosyal İçerme ve Koruma

Çocuk yoksulluğu ve sosyal içerme: UNICEF, hükümet ortakları ile çocuk 

yoksulluğuyla mücadele için ulusal politika ve stratejiler uygulanması ve çocuklar ve aileler 

için daha büyük bir mali alan yaratılması yönünde çalışacaktır. Ulusal ve yerel yetkililer 

çocuk yoksulluğu ve sosyal içermeyi hedefleyen kaynak tahsislerinin etkililiğini planlamak, 

bütçelemek ve izlemek için çocuk yoksulluğu, mevcut sosyal koruma sistemi ve çocuklar için 

yapılan bütçe tahsisi ve giderler konusundaki araştırmalardan elde edilen sonuçlardan 

yararlanacaktır. 

http://unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=5&mnid=2&d=1&dil=tr
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Kaliteli ilköğretim: Türkiye ilköğretimde kayıt oranları ve cinsiyet eşitliğinde büyük bir 

ilerleme kaydetmiştir; ancak ilköğretimde devamsızlık özellikle kız çocuklar arasında bir 

sorun olmaya devam etmektedir. Kaliteli ilköğretimin tamamlanması ve ortaöğretime geçiş 

UNICEF’in önceliklerinden biridir. 

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi: UNICEF nitelikli okul öncesi eğitime katılan 

kız ve erkek çocukların sayısını arttırmak için ihtiyaç duyulan davranış ve sistem 

değişikliklerini (çeşitlendirilmiş ve nitelikli gündüz bakım ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin 

ve programlarının sağlanması dahil) destekleyecektir. AB fonlarının desteğiyle ve MEB 

işbirliğiyle yürütülen proje, dezavantajlı çocuklar ve aileleri için çocuk gündüz bakım ve okul 

öncesi eğitim programlarına kayıt ve devam oranlarının arttırılmasına katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. 

Çocuğun korunması: UNICEF, (a) hizmetlerin birleştirilmesi ve entegre edilmesi için 

bir model geliştirilmesi ve (b) çocuk bakım standartlarının geliştirilmesi ve izlenmesi de dahil 

olmak üzere ebeveynlerinden uzakta yaşayan çocuklar için sağlanan çocuk bakım 

hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunda hükümete destek vermeye devam edecektir. Amaç, 

her türlü ayrımcılık, şiddet, istismar ve sömürü riski altında olan çocuklar için işleyen bir 

önleme ve koruma sistemi yönünde ilerlemektir. 

Erken Çocukluk Gelişimi ve Bakımı (EÇGB): Dezavantajlı aile ve topluluklara doğan 

çocukların yaşamdan beklentilerinin arttırılmasında EÇGB’nin oynadığı önemli rolü göz 

önüne alarak, UNICEF EÇGB’nin (gelişim zorluklarının ve engelliliklerin erken evrede 

belirlenmesi dahil) sağlık sistemine entegre edilmesini ve böylece tüm çocukların erken 

çocukluk gelişimiyle ilişkili tüm risk faktörlerinden korunmasını destekleyecektir. 

Çocuk haklarının izlenmesi: Meclis çocuk hakları izleme komitesi ve oluşturulması 

muhtemel bir çocuk ombudsmanlığı makamı da dahil olmak üzere, çocuk hakları izleme 

sistemleri güçlendirilecektir. 

II. Gençliğin Güçlendirilmesi ve Koruma

Ulusal gençlik politikası: Nüfusunun %17,5’i 10-19 yaş arasında olan Türkiye, 

kapsamlı bir ulusal geçlik stratejisine ihtiyaç duymaktadır. UNICEF, kişisel ve sosyal 

gelişimleri dahil olmak üzere gençlerin haklarını güvenceye almak ve ihtiyaçlarını karşılamak 

için bir ulusal gençlik politikası hazırlanmasında hükümete yardımcı olacak ve stratejinin bir 

http://unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=6&mnid=2&d=1&dil=tr
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ulusal gençlik kurumu yoluyla etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışacaktır. 

Gençlerin kendilerini etkileyen kararlara katılımı, bu çabaların yol gösterici ilke ve amacı 

olacaktır. 

Ortaöğretim: UNICEF eğitim alanında hükümete verdiği desteği ortaöğretim düzeyini 

de içine alacak şekilde genişletecektir. Kızlar, dezavantajlı çocuklar ve ortaöğretime kayıt 

oranlarının düşük olduğu illerdeki çocuklar için ortaöğretime erişimin sağlanması başlıca 

amaçlardan biri olacaktır. Kayıt oranlarının artırılmasının yanında devamsızlık ve okul 

terklerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ortaöğretimin işgücü piyasasının 

ihtiyaçlarıyla daha uyumlu olması hedeflerden biridir. Bunun hem ortaöğretime katılımı 

arttırması hem de gençleri çalışma hayatına hazırlaması beklenmektedir (http://

www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=2&mnid=2 ). 

http://www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=2&mnid=2
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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