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Halk Sağlığı Yaklaşımı

Halk Sağlığı Temel Stratejisi : Karşılaştırma

Neler karşılaştırılır? : Veriler

Veriler nereden elde edilir? : Kanıtlar

Kanıtların doğruluğu nasıl belirlenir? : Epidemiyoloji

Epidemiyoloji nedir? : Karar verme sanatı



Fiziksel Aktiviteye Halk Sağlığı Yaklaşımı-1

Karşılaştırma: Fiziksel açıdan aktif bir yaşamın olmaması Dünya çapında 
3.2 milyon ölümden sorumlu 4. risk faktörü

Türkiye’de nasıl? Aradaki fark neden oluyor? 

Veriler: …. hekim önerisi doğrultusunda hastaların mutlaka fiziksel etkinliğe 
zaman ayırması gerektiğini belirterek "KOAH riski taşıyanların ve tanı konulan 
hastaların, hekim önerisi doğrultusunda en az haftada üç gün 45 dakika hızlı 
tempoda yürüyüş yapması önerilmektedir" dedi. 

Hangi veriler bunu desteklemektedir? Hangi bilimsel çalışma sonuçları?



Fiziksel Aktiviteye Halk Sağlığı Yaklaşımı-2
Kanıtlar: 

Yaklaşık 25 veri tabanı 
incelenmiş
Değerlendirmeye uygun 33 
çalışma alınmış
25 çalışma yüksek gelir 
seviyesindeki toplumlara yönelik
267 farklı şehre ait (500-1.9 
milyon nüfus)

Dünya çapında bu kadar 
fiziksel aktivite programı var 
ama topluma yararını ortaya 
koyacak raporlama, kanıt 
ortaya koyma çok zayıf

Fiziksel aktivite popular 

ancak halk tarafından 
ulaşılabilirliği, benimsenmesi 
ve 

halkın sağlığına etkisi 

ile ilgili değerlendirme 
yapılamamıştır



Fiziksel Aktiviteye Halk Sağlığı Yaklaşımı-3

Epidemiyoloji:
Spor (amatör ve profesyonel), yürüme, bisiklete binme ve her tür hareketlilik 
sağlayan faaliyetler 
Geçmeyen, sürekli var olan ve hayatın bir parçası haline gelen hastalıkları önler, bu 
hastalıklardan ölüm riskini azaltır, yaşam kalitesini arttırır.

Nasıl kanıtlayacağız?

Araştırma yöntemlerini kullanalım. 
Örnek:
Belli bir özelliğe sahip grupları izleme (KOHORT Araştırması)
2000 doğumlu, hayatı boyunca sporu sürekli ve düzenli yapan ve hiç sigara içmemiş  
erkekler
Akciğer kanseri olup olmamalarını izleme
10 yıl izlem
Kaç kişi Akciğer kanseri oldu?



Fiziksel Aktiviteye Halk Sağlığı Yaklaşımı-4

Karar verme sanatı- ELİNDEKİ ARAÇLARI KULLANMAYI ÖĞREN



Yürüme ve Bisiklete Binme İçin  

Sağlık Ekonomisi Değerlendirme Aracı

Eğer şu kadar kişi düzenli olarak şu kadar miktarda 

yürüme veya bisiklete binme aktivitesi yaparsa

Fiziksel aktivite nedeniyle 

ölümlerde azalmaya katkı sağlar

Sadece bununla kalmaz, 

sağlık yararının bir ekonomik değeri de vardır

KİMİN İŞİNE YARAR?

-Şehirde ulaşımı planlayanlar  

-Şehirde trafiği planlayanlar

-Yürüme, bisiklete binme gibi fiziksel aktivitelerle ilgilenen özel 

gruplar

-Sağlığı geliştirmede görev ve sorumluluk alanlar

-sağlık ekonomistleri

-Fiziksel aktivite, spor uzmanları



Yürüme ve Bisiklete Binme İçin  

Sağlık Ekonomisi Değerlendirme Aracı

2017 yılında yeni eklemeler olmuştur

*Yol kazaları

*Hava kirliliği

*Karbon emisyonu

sağlık etkileri formüle eklenmiştir

Hangi yürüme yolu ve/veya bisiklet 

yolu projeme ayırdığım bütçenin veya 

yaptığım harcamanın sağlık yararı 

yüksektir?





Türkçeye çevrilmiş dil geçerliliği 

yapılmıştır (Prof.Dr.E.Didem Evci Kiraz)



Dünya’da

2025’e kadar

fiziksel açıdan aktif olmama oranını %10 azaltmak için 

ilgili uzmanlar, akademisyenler, kurum ve kuruluşlar, bireyler

Uluslararası Fiziksel Aktivite ve Sağlık Birliği (ISPAH)

6.Uluslararası Fiziksel Aktivite ve Halk Sağlığı Kongresi, 2016, Tayland

Bangkok Bildirgesi





Bangkok Bildirgesi
*hareketli bir yaşam tarzının halk sağlığı açısından önemi
*2025’e kadar istenen sonucu sağlayacak model örnekleri ve önerileri

Herkesin aktif bir yaşama ulaşabilmesi için öncelikle insanların yaşam alışkanlıklarına 

fiziksel aktiviteleri yerleştirmeleri gerekmektedir

Fiziksel aktivitelerin gerçekleşeceği mekânlar sağlanmalıdır 

Bütün bunlar için aktif yaşamı destekleyen politikalara ihtiyaç vardır



Spor, boş zaman değerlendirme, fit kalma, moda aktiviteler vb. anlamlar yüklenen

hareketli yaşam standardına ulaşmak için neden bu kadar uğraşı gösterilmektedir? 

• Dünya Sağlık Örgütü’nün aktif yaşam standartlarına göre 

yetişkinlerin %23’ü yetersiz düzeyde aktiftir

• Bu sonucun tüm ölümlerin %6-10’nuna yol açtığı saptanmıştır

En çok görülen

En çok öldüren

En çok sakat bırakan

En çok iş ve güç kaybına neden olan sorun 

EN ÖNEMLİ HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR



Aktif olmama 

-en önemli halk sağlığı sorunu

-pandemi

Çözüm:

“Herkes İçin Aktif Yaşam: 

Aktif İnsanlar, Aktif Mekanlar, Aktif Politika”



Bangkok Bildirgesi



Bangkok Bildirgesi

Bangkok Bildirgesi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin (SKH) sekizine 

hitap eden faaliyetler önerisi ile tüm tarafları pandemiyle mücadeleye 

davet etmektedir

• SKH3: Sağlıklı Bireyler

• SKH4: Nitelikli Eğitim

• SKH5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

• SKH10: Eşitsizliklerin Azaltılması

• SKH11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları

• SKH13: İklim Eylemi

• SKH15:Karasal Yaşam

• SKH16: Barış ve Adalet



Son Söz……………….

Halk sağlığının temel stratejisi karşılaştırma

Karşılaştırmalar veriler ve kanıtlarla yapılabilir

Bu amaçla, izleme ve surveyans sistemlerinin geliştirilmesi gerekmekte

Ortak veri tabanları ve ortak bilimsel analizlerin bir havuzda toplanması

karar verme, planlama ve yeniden geliştirmeyi kolaylaştıracaktır

Aktif yaşamın arttırılması çok disiplinli ve çok sektörlü yaklaşım ile

çözümlenebilir

İlgili disiplinler ve sektörlerde yetişmiş insan gücü arttırılmalıdır



Aktif bir Konferans dileğiyle
Erzurum’a selamlar


