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TÜRKİYE SAĞLIK ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA 
 

 
 

İlk defa 2008 yılında gerçekleştirilen Türkiye Sağlık Araştırması iki yılda bir düzenli olarak yapılmaktadır. 
Araştırma ile, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip 
olan sağlık göstergelerine yönelik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, ülke genelini yansıtan 
bir çalışma olmasının yanı sıra hem uluslar arası karşılaştırmalara imkan veren hem de ulusal ihtiyaçlara ışık 
tutan bir çalışma olması açısından da önemlidir.  
 
Araştırmada; Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından üye ve aday ülkelere önerilen modüllerin yanı 
sıra, ulusal ihtiyaçları da karşılamak amacıyla özellikle veri eksikliği bulunan 0-14 yaş grubundaki bireylere 
ait sorulara da yer verilmiştir. Araştırma yüz yüze görüşme ile hanehalklarına dört farklı anket (“hanehalkı 
bireylerinin temel özellikleri”, “0-6 yaş grubu”, “7-14 yaş grubu” ve “15+ yaş grubu”) bazında 
uygulanmaktadır. 
 
Sağlık Araştırması, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ilk defa 2008 yılında uygulandıktan sonra 2013 yılına 
kadar ara verilmiştir. AB, ikinci uygulama dönemi olarak 2013-2015 dönemini belirlemiştir. Eurostat 
metodolojisi gereği, hem uygulama döneminde hem de soru kağıdında değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu 
sebeple, sonuçların önceki yıllarla karşılaştırılmasında ortaya çıkan farklılıkların dikkate alınması 
gerekmektedir.  

 
 

Kapsanan kitle: Türkiye sınırları içerisindeki tüm yerleşim yerlerinde bulunan hanehalklarıdır. Kurumsal 
olarak nitelendirilen nüfus (asker, yurtlarda, hapishanede, hastanede sürekli olarak kalan, huzurevleri vb.)  
kapsam dışıdır. 

 

Tahmin boyutu: Araştırma; Türkiye toplam tahmini verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Tasarım gereği toplam 
örnek hacmi 9 740 hane olarak belirlenmiştir.  

 

Örneklem dağılımı: Örneğe seçilen 9 740 haneden 8 634 hane ile anket sonuçlandırılmıştır. Toplam 26 075 
birey ile anket yapılmıştır.  

 
Uygulama dönemi: Araştırma, 2008 yılında Nisan ayında, 2010 ve 2012 yıllarında Mayıs-Haziran döneminde 

bir ay uygulanmıştır. 2014 yılında ise metodoloji gereği Ağustos-Ekim dönemindeki 3 ayda çalışma 

gerçekleştirilmiştir. 

Tanım: 
 

Vücut Kitle İndeksi (VKİ): Vücut kitle indeksi, vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden 
karesine bölünmesiyle hesaplanır. 
Düşük Kilolu : VKİ < 18,50 
Normal Kilolu : 18.50 ≤ VKİ < 25,00 
Fazla Kilolu : 25,00 ≤VKİ < 30,00 
Obez : VKİ ≥ 30,00 

 

 

 


