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GELİŞİMİ 
• 1970 öncesi dönemde halk sağlığının öncelikli ilgi alanları bulaşıcı 

hastalıklar ve yaralanmalar idi. 

• Bunlara yönelik «uygun sağlık davranışlarının» kazandırılması adına 
sağlık eğitimi birimleri kurulmuştur. 

• Sağlık eğitimi, bireylerin, grupların kendi sağlıkları ile ilgili konularda 
karar verme ve sorumluluk almalarını sağlasa da toplumsal önem 
taşıyan sorunların çözümünde bireysel sorumluluk yeterli 
olamayabilir. 

• Bu durumlar için yasal, politik, sosyal değişiklikler daha etkili 
olabilecektir. 

• Bu nedenle sağlık eğitimini de içine alan daha kapsamlı ve bütüncül 
bir yaklaşım olan sağlığı geliştirme kavramına ihtiyaç duyulmuştur.  

 

 
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme, Prof. Şevkat Bahar Özvarış, Hacettepe Üniversitesi Y.,2011 



• Eylül 1978’de Alma-Ata’da Temel Sağlık Hizmetleri 
Deklarasyonu ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO);  

• sağlığın temel insan haklarından biri olduğunu,  

• bu nedenle “Herkes için sağlık” kavramının hedeflenmesi 
gerektiğini,  

• bu amacın gerçekleştirilebilmesi için de sağlık sektörüne ek 
olarak diğer bir çok sosyal ve ekonomik sektörün bu konuda 
çabalarına ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştır. 

 

 

 

Milestones in Health Promotion; Statements from Global Conferences World Health Organization 2009 

 



• Bu süreçten sonra dünyada halk sağlığı hareketi yeni bir 
boyut kazanmış ve sağlığı geliştirme kavramı bu amaçlara 
ulaşmada temel konulardan biri haline gelmiştir. 

• Bu konudaki artan beklentileri karşılamak için Ottowa’da 
1986 yılında sağlığı geliştirme konusunda uluslararası bir 
konferans düzenlenmiştir. 

 

 

Milestones in Health Promotion; Statements from Global Conferences World Health Organization 2009 

 



TANIMLAR 
• Ottawa ‘da sağlığı geliştirme, kişilerin kendi sağlıkları 

üzerinde kontrollerini artırmayı ve sağlıklarını 
geliştirmelerini olanaklı kılan bir süreç olarak 
tanımlanmıştır. 

• Bir birey ya da grup fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam 
iyilik haline ulaşabilmek için; isteklerini tanımlayabilmeli ve 
farkına varabilmeli, ihtiyaçları giderebilmeli, çevre ile 
birlikte değişebilmeli ya da onunla başa çıkabilmelidir. 

 

 

The Ottawa Charter for Health Promotion First International Conference on Health Promotion Ottawa, 17-21 November 1986 

 

 



• O’Donnel American Journal of Health Promotion dergisinde 
sağlığı geliştirmeyi, «insanlara kişisel arzu ve istekleri ile ideal 
sağlıkları arasındaki sinerjiyi keşfetmelerine yardım eden, optimal 
sağlıkları için uğraşılarında motivasyonlarını arttıran, optimal 
sağlığa ilerlemede yaşam tarzı değişikliklerini destekleyen sanat 
ve bilimdir» şeklinde tanımlamıştır. 
• Optimal sağlık, fiziksel, emosyonel, sosyal, spiritüel ve entelektüel 

sağlığın dinamik bir denge halinde olması durumudur. 

• Yaşam tarzı değişiklikleri, farkındalığı geliştiren, motivasyonu arttıran, 
beceriler oluşturan ve en önemlisi fırsatlar yaratmak suretiyle olumlu 
sağlık uygulamalarını en kolay seçenek haline getiren ortamlara 
ulaşmayı sağlayan öğrenme deneyimlerinin birarada kullanımıyla 
kolaylaştırılabilir. 
 

Michael P. O'Donnell (2009) Definition of Health Promotion 2.0: Embracing Passion, Enhancing Motivation, Recognizing Dynamic Balance, and 
Creating Opportunities. American Journal of Health Promotion: September/October 2009, Vol. 24, No. 1, pp. iv-iv. 



ÖLÜM NEDENLERİ 
WHO- The World Health Report 2008 

 



• Green sağlığı geliştirmeyi, «sağlığı geliştirmeye yönelik 
çevresel ve davranış değişikliklerini kolaylaştıran sağlık 
eğitimi ve politik, ekonomik, örgütsel programların 
bileşimi» olarak tanımlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Health Promotion as a Public Health Strategy for the 1990s Annual Review of Public Health, Green, 1980 



DÜNYADA SAĞLIĞI GELİŞTİRME ÇABALARI 

•1986’da Ottowa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi, 

•1988’de Adelaide Konferansı, 

•1991’de Sundsvall Beyanatı 

•1997’de Jakarta Bildirgesi 

•2000’de Meksika Bakanlık Raporu 

•2005’te Bangkok Bildirgesi 



Ottowa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi 

• Sağlığı geliştirme kişilerin kendi sağlıkları üzerinde 
kontrollerini artırmayı ve sağlıklarını geliştirmelerini 
olanaklı kılan bir süreçtir. 

• Sağlığı geliştirme yaklaşımının uygulanması için 
yapılacak girişimlerin güçlendirici, toplum katılımlı, 
eşitlik ve hakkaniyeti sağlayıcı, sektörler arası, 
ulaşılabilir ve çok stratejili olması gereklidir. 
 



Ottowa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi 

• Sağlığın geliştirilmesi sosyal ve politik bir süreçtir. 

• Ana amaç bireylerin becerilerini ve yeterliliklerini 
arttırmaktır. 

• Bu amaçla kişilerin sosyal, çevresel ve ekonomik koşullarını 
değiştirmeye yönelik eylemler yapılmalıdır. 

• Kişilerin sağlığın belirleyicileri üzerindeki kontrollerini 
arttırmak ve dolayısıyla sağlıklarını geliştirmelerini olanaklı 
hale getirmek önemlidir. 

• Sağlığı geliştirme eylemlerinin yürütülmesinde toplum 
katılımı zorunludur.  



Ottowa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi 
    Sağlık için önkoşullar  

•Barış 
•Barınma 
• Eğitim 
•Beslenme 
•Gelir 
• Stabil bir ekosistem 
• Sürdürülebilir kaynaklar 
• Sosyal adalet ve eşitlik 



Ottowa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi 

3 TEMEL STRATEJİ 
• SAVUN 

• Sağlık sosyal, ekonomik ve kişisel gelişim için başlıca kaynaktır.  
• Sağlık yaşam kalitesinin önemli bir boyutudur. 
• Politik, ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel, davranışsal ve biyolojik faktörler sağlığı olumlu veya olumsuz etkileyebilir. 

• SAĞLA 
• Sağlığı geliştirme sağlıkta eşitliği gerçekleştirmeye odaklanır. 

• Sağlığı geliştirme uygulamaları tüm insanların sağlık potansiyelinin tamamını elde etmelerine olanak tanımak için 
mevcut sağlık durumundaki farklılıkları azaltmayı ve eşit fırsatlar ile eşit kaynakları sağlamayı hedefler. 

• ARACILIK ET 
• Sağlık için öncelikler ve sağlıktan beklentiler yalnızca sağlık sektörü ile sağlanamaz. 

• Profesyoneller, sosyal gruplar ve sağlık personelinin önemli bir sorumluluğu sağlık arayışında olan 
toplumun farklı ilgi alanlarına aracılık etmektir. 

 
 



• Sağlığı geliştirme ilgili tüm taraflardan koordine bir eylem 
talep eder. 
• Hükümetler 
• Sağlık sektörü ile diğer sosyal ve ekonomik sektörler 
• Hükümet dışı gönüllü organizasyonlar 
• Yerel otoriteler 
• Endüstri 
• Medya 
• Ayrıca birey, aile ve toplum bazında yaşamın her alanındaki 

insanlar 



Ottowa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi 

Öncelikli eylemler 
• Sağlıklı kamu politikalarının oluşturulması 

•Destekleyici çevrelerin meydana getirilmesi 

• Toplumsal hareketlerin güçlendirilmesi 

•Kişisel becerilerin geliştirilmesi 

• Sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması 



Adelaide Konferansı 

 Dört öncelikli alan 
•Kadın sağlığının geliştirilmesi 
•Gıda ve beslenme 
•Tütün ve alkol  
•Destekleyici çevrelerin sağlanması 



Sundsvall Sağlık için Destekleyici Çevreler 
Beyanatı 

Destekleyici çevrelerin dört boyutu 

• Sosyal boyut 

• Politik boyut 

• Ekonomik boyut 

• Tüm sektörlerde kadınların katılımı 

Eylem planları iki prensip üzerinde 

• Eşitlik öncelikli olmalı. 

• Yaşayan tüm canlıların birbirine bağlı olduğu fark edilmeli.  



Jakarta Bildirgesi 
Sağlığı geliştirmede çekirdek unsurlar 

• Kapsamlı yaklaşımların uygulanmasında belirli durumlar 
pratik fırsatlar sağlayabilir. Bunlar; mega kentler, adalar, 
şehirler, belediyeler, yerel toplumlar, marketler, okullar, 
işyerleri, sağlık birimleri olabilir. 

• Çabaların başarılı olması için toplum katılımı şarttır.  

• Etkili toplumsal katılım için eğitime ve bilgiye ulaşma şarttır. 
Sağlık eğitimi toplumsal katılımı teşvik eder. 



21. yüzyıla girerken sağlığı geliştirmede öncelikler 
• Sağlık için sosyal sorumluluğun geliştirilmesi 
• Sağlığın geliştirilmesi için yatırımların arttırılması 
• Sağlık için işbirliğinin sağlamlaştırılması ve 

yaygınlaştırılması 
• Toplumun kapasitesinin arttırılması bireyin 

güçlendirilmesi 
• Sağlığı geliştirme için altyapının sağlanması 

Jakarta Bildirgesi 



Meksika - Bakanlar Raporu 
• Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası politika ve programlarda sağlığı 

geliştirmenin temel önceliği almasını sağlamak. 

• Sağlık için birlikteliği kuvvetlendiren ve genişleten sağlığı geliştirme 
hareketlerinin yerleşmesinde tüm sektörlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının öncü rol almasını ve aktif katılımını sağlamak. 

• Ülke genelinde sağlığı geliştirme hareketlerini desteklemek. 

• Sağlık önceliklerini tespit ederek 

• Bilgileri arttırmak için çalışmalar yaparak 

• Finansal ve operasyonel kaynak desteği sağlayarak 

• Sağlığı geliştirmede ulusal ve uluslararası bağlantılar kurmak. 

• Birleşmiş Milletlerin gelişme takvimlerinin sağlık etkileri konusunda 
farkında olması gerektiğini savunmak. 



Bangkok Bildirgesi 

• Sağlığı geliştirme küresel gelişim takviminin merkezine 
konulmalı 

• Tüm hükümetler için sağlığı geliştirme temel bir sorumluluk 
olmalı 

• Toplumlar ve sivil toplum kuruluşları için sağlığı geliştirme 
odak noktası olmalı 

• İyi kolektif uygulamalar için sağlığı geliştirme bir gereklilik 
olmalı 



 


