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Sağlıklı Yaşam ve Sağlık Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Çerçeve 

Bu kısa yazının amacı, sağlıklı yaşam ile sağlık okur-

yazarlığı ilişkisine ilişkin bir çerçeve ortaya koymaktır 

(Şekil 1). 

Sadece hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, aynı 

zamanda bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyi-

lik hali olarak ele alınan sağlık (WHO 1978); genetik 

faktörler, sosyal/çevresel faktörler ve sağlık hizmetleri 

faktörlerine ek olarak yaşam tarzı faktörlerinin de bir 

fonksiyonudur (Lalonde 1974). Hastalık ve sakatlık-

tan beri olmak veya tam bir iyilik hali içinde olmak 

aynı zamanda sağlıklı bir yaşam sürmeyi de gerektirir. 

Bireyin sağlığını etkileyebilecek davranışlarını kont-

rol edebilmesi olarak ele alınan sağlıklı yaşam (Boz-

hüyük vd. 2012); hastalık, sakatlık veya iyilik halinden 

sapma risklerini azaltan bir yaşam biçimidir. Bu ya-

şam biçimi ise yeterli bir sağlık okuryazarlığı ile 

mümkündür. Sağlık okuryazarlığı; bireyin sağlığını 

koruyucu, geliştirici ve bozulan sağlığını iyileştirici 

şekilde temel sağlık ve ilişkili bilgileri ve hizmetleri 

edinebilme, yorumlayabilme, anlayabilme ve bunlara 

ilişkin olarak harekete geçebilme kapasitesi olarak ele 

alınmaktadır (IOM 2004; Durusu-Tanrıöver vd. 

2014).  

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için yüksek düzeyde 

sağlık okuryazarlığı seviyesine sahip olmak gerek-

mektedir. Sağlık insanoğlunun en değerli sermayesi-

dir ve bu sermaye elverdiği ölçüde de diğer sermaye-

ler elde edilebilir ve söz konusu sermayeler anlamlı-

dır. Yeterli düzeyde sağlık sermayesine sahip olmak, 

bunu geliştirmek ve korumak için diğerlerine ek ola-

rak sağlık dostu bir yaşam tarzı sürmek, yani sağlıklı 

bir yaşam sürmek gerekir. Sağlıklı bir yaşam sürmek 

ise bilinçli olmayı gerektirir. Bilinçli olmak ise iyi bir 

sağlık okuryazarlığı düzeyi ile mümkündür. Yeterli 

bir sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip olmak ise pay-

daşlar arasında koordineli bir biçimde bütün bağlam-

larda sağlık okuryazarlığının yaşamın bir parçası ha-

line getirilmesi ve ele alınması ile mümkündür. 

 

Şekil 1. Sağlıklı Yaşam ve Sağlık Okuryazarlığı İliş-
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