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Teşekkür 

Bu çalışma Avrupa Komisyonunun Altıncı Çerçeve Programı (Proje no. 044291) tarafından 
fonlanan EURO-PREVOB projesinden köken almıştır. Bu belge sadece yazarlarının görüşlerini 
yansıtmaktadır; Komisyon bu nedenle burada bulunan bilginin herhangi bir kullanımı 
nedeniyle sorumluluk taşımaz. EURO-PREVOB Danışma Kurulu üyelerine destekleri ve yol 
gösterdikleri için teşekkürlerimizi sunarız: Tim Lobstein (Uluslararası Obezite Özel Görev 
Komitesi / HOPE projesi), Susanne Løgstrup (Avrupa Kalp Ağı), Brian Martin (Sosyal ve 
Koruyucu Tıp Enstitüsü, Zürih Üniversitesi), Francesca Racioppi (DSÖ Avrupa Çevre ve Sağlık 
Merkezi, Roma) ve Liselotte Schäfer Elinder (Stockholm Kamu Sağlığı Merkezi). 

 

Kısaltmalar listesi 

Bu raporda aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır: 

ADELF Association des Epidémiologistes de Langue Française (Fransızca Konuşan 
Epidemiyologlar Derneği) 

BFHI Baby Friendly Hospital Initiative (Bebek Dostu Hastane Girişimi) 

AB Avrupa Birliği 

EURO-PREVOB Prevention of Obesity in Europe – Consortium for the prevention of obesity 

through effective nutrition and physical activity actions (Avrupa'da Obezitenin 
Önlenmesi – Etkin beslenme ve fiziksel aktivite eylemleri yoluyla obezitenin 

önlenmesi konsorsiyumu) 

HOPE projesi  Health Promotion through Obesity Prevention across Europe Project (Avrupa 

Çapında Obezite Önleme Yoluyla Sağlığı Destekleme Projesi)  

IBFAN International Baby Food Action Network (Uluslararası Bebek Gıdası Eylem 

Ağı)  

SED Sosyo-ekonomik Durum 
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DSÖ Dünya Sağlık Örgütü 
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EURO-PREVOB Nedir? 

Avrupa'nın vatandaşlarının sağlığı son birkaç on yılda önemli ölçüde iyileşmiş olsa da bu 
ilerlemeler eşit dağıtılmamıştır ve bu durum özellikle obezite için geçerlidir. Obezite 
konusunda eşitsizlikler düşük gelir ve gıda tercihleri konusunda zayıf eğitimin sonuçları, 
eğlence amaçlı egzersiz fırsatları ve sağlığı destekleme mesajlarının farklı şekilde alınması 
yüzünden oluşan sınırlamalar nedeniyle ortaya çıkmıştır ve devam etmektedir. Uluslararası ve 
ulusal kilit kişiler Avrupa'da obezite ve ayrıca obezite konusundaki eşitsizliklere 
bağlanabilecek sağlık yükünü azaltma gereksinimini vurgulamıştır ve obezite belirleyicilerini 
daha iyi anlama ve bunlarla başa çıkma için girişimlerin etkinliği konusuna önemli bir 
araştırma çabası yönlendirilmiştir. Ancak ülkeler arasında tutarsız bilgi paylaşımı ve sağlık 
koruma politikalarına mevcut bilimsel bilgilerin yetersiz entegrasyonu vardır ve bu nedenle 
beslenme ve fiziksel aktivite konusundaki eylemler obezite ve obezite konusundaki 
eşitsizliklerle başa çıkamamaktadır. 

EURO-PREVOB, Avrupa düzeyinde kamu sağlığı açısından beslenme ve fiziksel aktivite 
konuları dahilindeki ve bunun ötesindeki kaynakları ve uzmanlıkları, ülkelerin alt bölge 
gruplandırmalarının spesifik özelliklerini dikkate alarak Avrupa'da obezitenin sosyal ve 
ekonomik belirleyicileriyle başa çıkmak üzere entegre ederek bu konuyu ele almaya çalışan 
ve AB tarafından fonlanan bir Koordinasyon Eylemi projesiydi. Proje 1 Nisan 2007 ile 31 Mart 
2010 arasında devam etti. Konsorsiyumun lideri Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okuluydu ve 
buna temel disiplinlerden multidisipliner bir ekiple birlikte 10 ülkeden 15 partner dahildi. 

 

EURO-PREVOB Hedefleri 

EURO-PREVOB projesinin hedefleri şunlardır: 

Hedef 1. Özellikle farklı yaş gruplarında beslenme ve fiziksel aktiviteyle ilgili olarak obezite 
belirleyicileri konusunda bilinenleri ve ayrıca AB Üye Devletleri ve daha geniş Avrupa 
düzeyinde obezite konusunda eşitsizlikleri gözden geçirmek.  

Hedef 2. Avrupa'da beslenme, fiziksel aktivite, obezite ve obezite eşitsizlikleri konusunda 
mevcut kamu sağlığı politikası ortamını beslenme ve fiziksel aktivite konusunda olası bir 
etkisi olan mevcut politika girişimlerini (örn. kamu sağlığı açısından beslenme, tarımsal, 
ekonomik, sevkıyat, sosyal ve okul politikaları) makro ve mikro düzeylerde gözden geçirip 
analiz ederek değerlendirmek. 

Hedef 3. Kamu sağlığı araştırmacıları ve karar vericilere Avrupa'da obezite ile başa çıkmak 
için neler yapılması gerektiğini değerlendirmeleri konusunda yardımcı olabilecek bir alet 
portfolyosunu geliştirmek ve bunun pilot denemelerini yapmak.  

Hedef 4. AB ve daha geniş Avrupa düzeyinde beslenme, fiziksel aktivite, obezite ve obezite 
eşitsizlikleri konusunda planlanmış ve devam eden politikalarla ilgili politika geliştirme ve 
değerlendirmesi stratejisi oluşturmak.  

Hedef 5. Avrupa'da beslenme, fiziksel aktivite, obezite ve obezite eşitsizlikleri konusunda 
bilimsel bilgi ve politika geliştirme ile ilgili konular üzerine araştırma ve yenilikçi faaliyetlerin 
kısa ve uzun dönemli koordinasyonu ve ağ oluşturulmasını desteklemek ve tanıtmak. 
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Proje sonuçları 

EURO-PREVOB projesi Avrupa'da obezite ve obezite eşitsizlikleri konusunda belirleyiciler ve 
deneyimimiz üzerine bilgimizi ve değerlendirmemizi geliştirmek ve ağ oluşturmayı 
desteklemek konusundaki hedeflerini başarıyla yerine getirmiştir.  

EURO-PREVOB projesi verilenler dahil geniş bir tamamlayıcı orta ila uzun dönemli faaliyeti 
entegre etmiştir: Avrupa'da obezite probleminin ölçeği ve tabiatı ve fark yaratabilecek 
politikalar konusunda literatürün hedeflenmiş derlemelerini oluşturmak; politika yapıcıların 
neler yapılması gerektiğini tanımlamalarına yardımcı olabilecek araçlar yani obezite önleme 
politikalarının ekonomik etkisini değerlendirmek üzere bir kılavuz ve seçili Avrupa ülkelerinde 
pilot denemesi yapılmış bir politika analiz aracı oluşturmak; Avrupa'da obeziteyi önleme 
konusunda eyleme referans görevi yapacak temel prensipler ve ilgili öneriler oluşturmak; ve 
bu bileşenlerden bulguları konsültasyonlar, konferanslar ve politikaya katılımın diğer yolları 
ile politika ve araştırma topluluklarından temel kişilere geri sunmak. Bu faaliyetlerin her biri 
sonraki alt kısımlarda ayrıntılarıyla tanımlanmıştır. 

Literatür Gözden Geçirmeleri 

Projenin sonraki aşamaları için gerekli bilimsel ve politika konulu bulguları aydınlatmak üzere, 
projenin erken aşamalarında iki literatür derlemesi yapılmıştır. Her ikisi proje web sitesinde 
bulunabilir. Birinci derleme obezite prevalansı, obezitenin sağlık ve ekonomik konulardaki 
yükü, Avrupa'da obezite konusunda sosyo-ekonomik eşitsizlikler ve obezite belirleyicileri ve 
obezite eşitsizlikleri üzerine bilimsel bilgileri özetlemiştir. Bu, Avrupa'da obezite epidemisinin 
kapsamını doğrulamış ve Avrupa popülasyonlarında görüldüğü şekliyle obezite eşitsizlikleri ve 
obezite risk faktörlerini vurgulamıştır. İkinci derleme Avrupa'da obezite ve obezite 
eşitsizliklerinin belirleyicileri olarak beslenme ve fiziksel aktiviteyle ilgili mevcut kamu sağlığı 
politikası durumunu gözden geçirmiştir. Burada obeziteyi önlemek ve yakın ve uzak risk 
faktörlerini ele almak üzere mevcut politika ve girişim aralığı derinlemesine 
değerlendirilmiştir.  

Literatür derlemesinin yanı sıra EURO-PREVOB çalışmalarına kılavuzluk yapmak, projede 
incelenecek temel politika konularını değerlendirmek için mantıksal bir çerçeve oluşturmak ve 
spesifik olarak aşağıda tanımlanan politika analiz aracını geliştirmeye yardımcı olmak üzere 
kavramsal bir model de geliştirilmiştir (Şekil 1). Bu model yakın zamanlı Foresight projesinin 
[ 1 ] ve obezitenin çevresel göstergelerinin çalışılması için diğer kavramsal modellerin 
bulgularını kullanır [2]. Bu model bireylerin (ve intrensek obezite risklerinin), gıda ortamı ve 
doğal ve yapılı ortam (fiziksel aktiviteyi etkiler) tarafından oluşturulan ve her ikisi de okullar 
gibi çeşitli durumlarda etkileşime giren belirli bir kapsam dahilinde bulunduğunu 
vurgulamaktadır. Bu çevreler daha geniş ve çapraz geçişli bir kapsam, sosyo-ekonomik 
ortam ve eşitsizlikler ve psikososyal ve kültürel belirleyiciler tarafından etkilenmektedir. 
Hükümetler, mali uygulayıcılar ve sivil toplumun bu çevreler ve belirleyicileri üzerinde önemli 
bir etkisi vardır. 

                                           

1  Butland B, Jebb S, Kopelman P, Lobstein T. Foresight: Tackling obesities: Future choices – Project report. London: 

Government Office for Science, 2007.  

2 Knai C, Branca F, Pomerleau J, Robertson A, Brunner E, Rutter H et al. D4.1 Report on the development of policy analysis 

tools. EURO-PREVOB Project. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2008.  
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Şekil 1. EURO-PREVOB kavramsal çerçeve 

 

EURO-PREVOB Araçları 

I. EURO-PREVOB Politika Analiz aracı 

EURO-PREVOB projesinde temel bir adım Avrupa çapında kamu sağlığı araştırıcıları ve karar 
vericiler için ortak bir metodoloji kullanarak diyetle gıda alımı, fiziksel aktivite düzeyi ve 
obezite konusunda önerilen politikaların potansiyel etkilerini değerlendirmelerine yardımcı 
olabilecek bir araç portfolyosunu geliştirme ve pilot testinin yapılmasından oluşuyordu.  

Politika Analiz Aracının Geliştirilmesi 

Literatürün geniş bir derlemesi ve ayrıca EURO-PREVOB bağlamında politika analizi 
çerçevesi, politika analizi yöntemleri ve politika analizi araçlarının geliştirilmesine kılavuzluk 
yapan prensipleri öneren bir politika analizi kavram yazısının hazırlanması sonrasında bir 
politika analiz aracı ve standardize yöntemler geliştirilmiştir. Temel bir hedef, Aracı tüm 
Avrupa ülkeleri için geçerli kılmaktı.  

Politika Analiz Aracı, proje ortakları ve uzmanlar tarafından iki ana gözden geçirme seansıyla 
basamaklardan oluşan bir süreçle hazırlandı. Birinci taslak 25 Avrupa Ülkesinden 52 uzman 
ve konuyla ilgili kişilerin toplandığı birinci EURO-PREVOB Genel Kurul toplantısında (Nisan 
2008) sunuldu ve tartışıldı. Gözden geçirilen aletler sonra 2008 yazında beş pilot ülkede ön 
testten geçirildi ve sonuçlar Eylül 2008'de pilot çalışma liderleri ve proje koordinatörlerini 
toplayan bir toplantıda konuşuldu. Bu pilot çalışmaların başlamasından önce araçlarda başka 
değişiklikler yapıldı (aşağıya bakınız). 

Son Araç iki ana kısımdan oluşmaktadır: 

1) Bir Politika Kontrol Listesi: bir ülkede besin, fiziksel aktivite ve obeziteyi ele almak ve 
giderilebilecek eksiklikleri tanımlamak için mevcut mevzuata genel bir bakış sağlamak 
üzere tasarlanmış bir soru formu. Bu soru formu daha spesifik olarak ulusal gıda ortamı 
(gıda üretimi, gıda imalatı, gıda ticareti, yiyecek ve içeceklerin etiketlenmesi, yiyecek ve 
içecek pazarlama ve reklamcılığı, sosyal güvenlik politikası ve sağlık eşitsizlikleri 

Bireyler: 

Enerji 
dengesi ve 
obezite 
eşitsizlikleri 

Gıda 
ortamı 

Doğal ve yapılı 
ortam 

Sosyoekonomi
k çevre ve 
eşitsizlikler 

Psikososyal ve 
kültürel 
belirleyiciler 

Sivil toplum 

Ekonomik 
uygulayıcılar 

Hükümet 

EURO-PREVOB  

model 

Etkin beslenme ve fiziksel 
aktivite eylemleri yoluyla 
obezitenin önlenmesi 
konsorsiyumu 
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politikası), yapılı ortamı (çevre planlama, ulaşım ve yol güvenliği, aktif ulaşım, spor 
kurumları ve eğlence kurumları), ana çocuk sağlığı hizmetleri (kadınlar için hamilelik 
sırasında/sonrasında ve süt çocuğu ve küçük çocuk besleme ve emzirme sırasında uygun 
kilo alma/verme), ve okullar (beslenme ve fiziksel aktivite konusunda okul politikaları) 
konularını ele alan mevcut politikalar konusunda bilgi toplamaktadır. Politika Kontrol 
Listesi eğitimli saha çalışanları tarafından masada yapılan araştırmalar ve gerektiğinde 
seçilen uzmanlar ve ilgili kişilerle kurulacak irtibat sonrasında tamamlanacaktır; ve  

2) Bir Toplum Soru Formu: gıda ortamı (yiyecek ve içecek satan mevcut dükkanlar 
açısından belirli bir bölgenin gıda ortamı; seçilen marketlerde belirlenmiş gıda 
maddelerinin maliyeti ve bulunabilirliği; marketler içinde ve dışında pazarlama; çocukların 
televizyon seyrettiği saatlerde televizyon reklamlarının tabiatı ve süresi; seçilen fast food 
maddeleriyle ilgili maliyet ve pazarlama) ve yapılı ortamı (bölgelerde seçilen 
„yürüyebilirlik‟ ve „bisiklete binebilirlik‟ göstergeleri, bisiklet yollarının kullanılabilirliği ve 
kalitesi, kamuya açık alanlar ve oyun alanları (bakınız Şekil 2), kamu taşımacılığı 
durakları, trafik miktarı, güvenli yol geçiş noktaları, kaldırımlar ve çekici olmama/saygılı 
olmama düzeyi) seçili çevresel göstergelerini değerlendirmek üzere toplumda yapılan 
doğrudan gözlemleri içeren bir soru formu. Bu soru formu toplumun doğrudan 
gözlenmesiyle bir çift eğitimli saha çalışanı tarafından doldurulacaktır. 

1 = Decent facilities, i.e. sports 
pitch, well maintained, tidy, 
etc.  

2 = Decent facilities but 
missing one or more of the 
criteria in the definition of 
‘High quality’ but better than 
‘Low quality’. 

3 = Limited or relatively poor 
quality facilities, e.g. badly 
maintained, dirty, litter, graffiti 
OR restricted access (i.e. 
membership). 

Tiny urban playground. 

4 = Limited and very poor 
quality facilities, e.g. badly 
maintained, dirty, litter, graffiti.  

 

    

  
Şekil 2. Topluluk Soru Formunda kamuya açık oyun alanlarının kalitesini değerlendirmek için  

kriterlere örnek. 

Politika Analiz Aracının Pilot Testleri 

Politika Analiz Aracının pilot çalışması Eylül 2008 ile Nisan 2009 arasında Bosna Hersek, Çek 
Cumhuriyeti, Fransa, Letonya ve Türkiye şeklinde farklı Avrupa alt bölgelerinden beş ülkede 
ortak bir metodoloji kullanılarak yapılmıştır. Pilot çalışma her ülkede saha çalışmaları ve süreç 
değerlendirmesine genel olarak bakan bir EURO-PREVOB partnerinin koordinasyonu altında 
gerçekleştirilmiştir.  

Politika Kontrol Listesi ulusal düzeyde verileri toplarken Topluluk Soru Formu yerel 
koordinatörlerin bulunduğu şehirler (Bosna Hersek'de Herzegovina, Çek Cumhuriyetinde 
Brno, Fransa'da Marsilya, Letonya'da Riga ve Türkiye'de Ankara) üzerinde odaklanmıştır. 
Politika Kontrol Listesi her ülkede yerel koordinatörün gözetimi altında bir veya iki eğitimli 
saha çalışanı tarafından doldurulmuştur. Bu veriler yayımlanmış belgeler, internet web 
siteleri ve gerekirse uzmanlar, politika yapıcılar ve ilgili kişilerle irtibat kurma yoluyla çeşitli 
bilgi kaynakları kullanılarak (triangülasyon) toplanmıştır. Topluluk Soru Formu için farklı 
sosyo-ekonomik veya yoksunluk düzeyleri seçilmiştir. Kullanılacak en uygun örnekleme 
işlemlerini tanımlamaya yerel demografi ve/veya istatistik uzmanları yardımcı olmuştur. 
Topluluk Soru Formunun derecelendirenler arası güvenilirliğini değerlendirmek üzere tüm 
veriler her bölge için Google Earth harita yazılımı ve/veya ayrıntılı yerel haritalar kullanılarak 
hazırlanan planlı bir yürüme yolu üzerinde, her bölge için anlaşmaya varan iki bağımsız 
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eğitimli saha çalışanı çifti tarafından toplanmıştır. Toplanan gözlemler soru formuna ve 
bölgenin haritalarına kodlanmıştır. 

Süreç değerlendirme aracın nasıl uygulandığı, verilerin nasıl sağlandığı ve pilot çalışması 
sırasında yapılması gereken değişiklikler gibi pilot test yapma işlemi konusunda bilgi 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Süreç değerlendirme verileri günlükler, veri toplama, izleme 
formları ve soru formları yoluyla elde edilmiştir. Her ülkede pilot sürecin sonuçlarını dağıtmak 
ve politika analiz aracının ilgili olması ve uygulanabilirliği konusunda geri bildirim ve araca 
yapılacak değişiklikler konusunda farklı sektörlerden bölgesel uzmanlar ve farklı kişilerden 
önerileri almak için bir alt bölge toplantısı organize edilmiştir. Alt bölge çalışma toplantılarının 
sonuçları aracın süreç değerlendirmesine katkıda bulunmuştur. 

Politika Analiz Aracının Pilot Testinden temel bulgular 

Beş Avrupa ülkesindeki EURO-PREVOB Politika Analiz Aracının pilot test çalışmaları gıda ve 
fiziksel aktivite ortamıyla ilgili mevcut politikalar konusunda önemli yeni içgörüler ve farklı 
ülkelerde ortamın obeziteye neden olma özelliğinin belirli yönlerinin daha iyi anlaşılmasını 
sağlamıştır. Alt bölge toplantıları serisi ayrıca kapasite planlama, kalite güvence ve diğer 
gelişmeler konusunda stratejik ve pratik politika konularında bilgi paylaşımı için fırsatlar 
yaratmış ve Aracın diğer ülkelerde beklenen kullanılabilirliğini doğrulamıştır. Ulusal politika 
düzeyinde bu politika değerlendirme aracının kullanımıyla elde edilen içgörü farklı sektörlerde 
ulusal politikalar arasında bir bağlılık olup olmadığının bir göstergesini oluşturabilir; yerel ve 
ulusal politika hedeflerini hizalamaya yardımcı olabilir; ve ulusal mevzuatı Avrupa yasal 
hükümlerinde yansıtma konusunda yardımcı olabilir. 

Politika Kontrol Listesi 

Politika Kontrol listesinin politik ve sosyoekonomik olarak ayrı beş pilot ülkede politika 
bağlamını değerlendirme de uygulanabilir olduğu bulunmuştur ve bazı faydalı sonuçlar 
ortaya çıkmıştır. Örneğin mevcut politikalar bir dizi ilgili sektör boyunca gözden geçirildiğinde 
çok az sayıda politikanın spesifik olarak obezite ve sağlık eşitsizlikleriyle ilgili olduğu ve bu 
ikisi arasındaki bağlantının Fransa istisnası dışında ancak nadiren açıkça belirtildiği ortaya 
çıkmıştır. Obezite, sağlık eşitsizlikleri ve sosyo-ekonomik eşitsizlikler arasındaki ilişkiler 
politikalarda ancak zayıf bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca politikaların değerlendirilmesi 
standart uygulama değildir ve Politika Analiz Aracı, değerlendirme amaçlı izleme ve böylece 
plan yapma için bir fırsattır.  

Topluluk Soru Formu 

Topluluk Soru Formunun pilot testlerinden elde edilen bulgular farklı ortamlarda obeziteye 
neden olma özelliğini değerlendirmenin yeni bir yöntemini geliştirmenin mümkün olduğunu 
düşündürmektedir. Tüm ülkelerde soru formunun kullanıcı için kullanımı kolay ve güvenilir bir 
araç olduğu bildirilmiştir (gıda ve yapılı ortamlarının ilgili göstergesi için güçlü 
değerlendiriciler arası güvenilirlik sonuçları elde edilmiştir). Ayrıca farklı sosyo-ekonomik 
statülere sahip bölgelerde önemli bağlamsal farklılıkları yakalamanın etkin ve ilgili bir yolu 
olduğu ve hem gıda hem yapılı ortamlarının temel yönlerini tanımladığı düşünülmüştür. 
Aracın pilot çalışmalarının yapılması faydalı bir egzersiz olmuştur çünkü yüksek kaliteli 
haritalara erişim elde edilmesi ve bazı marketlerde bilgi toplanması için izinler alınması gibi 
ortamları değerlendirmenin birçok pratik zorluğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca farklı sosyo-
ekonomik düzeylerden bölgelerin yeterli şekilde örneklenmesi ve bağlamsal değişkenlerin 
subjektifliğinin yönetilmesi (örn. grafitinin pozitif ve negatif anlamları - Şekil 3), ortamın 
beklenmeyen yönlerinin kaydedilmesi (örneğin Marsilya'da kullanıcılar tarafından tasarlanmış 
bisiklet yolları (Şekil 4), Ankara'da mobil gıda tedarikçileri (Şekil 5), karşılaştırılabilir standart 
diyetlerin tanımlanması ve yapılı ortamının özellikleri için uygun kalite kriterlerinin seçilmesi 
(örn. Riga'da bir kamuya açık alanın kalitesini tanımlamakta zorluk, Şekil 6) gibi metodolojik 
zorlukları ortaya çıkarmıştır.  
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Şekil 3. Marsilya, Fransa'da  

bir caddede grafiti. 

 
 

 
Şekil 4. Marsilya, Fransa'da kullanıcılar 

tarafından tasarlanmış 
bisiklet yolu. 

 

 

 
Şekil 5. Ankara, Türkiye'de düşük sosyo-

ekonomik statüye sahip bir alanda mobil 
meyve sebze satıcısı. 

 
Şekil 6. Riga, Letonya'da kamuya açık alan. 

 

 

Bu aracın farklı bağlamlarda temel değiştirilebilir faktörler konusunda sosyo-ekonomik 
değişikliklerle ilgili politika açısından kullanılabilir gözlemler oluşturmak üzere daha büyük 
ölçekli olarak uygulamaya konması gerekecektir (örn. Şekil 7). Ayrıca çevresel belirleyicilerin 
kişisel davranışlar ve çocuk ve yetişkin obezite oranlarıyla bağlantılı hale getirilebilmesi için 
birey tabanlı kriterlerle kombine edilmesi gerekir. 



 

11 

 
Şekil 7. Topluluk Soru Formunda toplanan bilgi temelinde potansiyel analiz örneği - Sarajevo, Bosna 

Hersek'te farklı sosyo ekonomik düzeylerde bölgelerde (yaklaşık 0,25 km2) 

seçili gıda maddelerini satan dükkanların sayısı. 
 

Politika Analiz Aracı pilot çalışmaların sonuçları temelinde gözden geçirilmektedir ve proje 
web sitesinde sunulacaktır. 

II. Obezite önlenmesinde politika seçeneklerinin ekonomik değerlendirmesi kılavuzu 

Obezite değerlendirmesinde politika seçeneklerinin ekonomik değerlendirmesi için EURO-
PREVOB kılavuzu, klinik ve sağlık bakımı ortamı dışında bulunan girişimler ve politikalara 
odaklanacak şekilde obezite önlenmesinde birbirine rakip girişimlerin ekonomik 
değerlendirmesi açısından politika yapıcılar ve kamu sağlığı araştırıcıları için pratik bir kılavuz 
ve basit bir kavramsal çerçeveden oluşmaktadır.  Üzerinde durduğumuz şeylerin çoğu, belki 
de hepsi, daha genel olarak kamu sağlığı ve “sosyal belirleyicilerin” değerlendirilmesinde yani 
obezite dışında da eşit düzeyde kullanılabilir. 

Literatürün yakın zamanlı derlemeleri, obezite ile başa çıkma konusunda önleyici veya sağlık 
destekleyici faaliyetlerin maliyet etkinliğini analiz etmek üzere nispeten az sayıda çalışmanın 
yapıldığını düşündürmektedir. Hükümetin sağlık bakımı bütçeleri baskı altında kaldıkça ve 
kamu sağlığı girişimlerinin belki daha iyi bir yerleşmiş bir delil tabanı bulunan diğer sağlık 
bakımı programlarıyla sınırlı kaynaklar için rekabet etmesi gerektikçe obezite girişimlerinin 
etkinliği ve “maliyet etkinliğini” göstermek üzere daha çok çaba gösterilmesi şarttır.  

Bu kılavuzun odağı etkinliğin değerlendirilmesindedir çünkü en baştan etkinlik ispatlanmadan 
ekonomik bir değerlendirme yapılamaz. Özellikle randomize kontrollü çalışma tasarımı ile 
kolayca incelenemeyen girişim tipleri için obezite girişimlerinin etkinliğini değerlendirme 
şeklindeki daha temel zorlukla başa çıkmanın yollarını öneriyor ve gösteriyoruz. Klinik 
araştırmalarla karşılaştırıldığında doğal deneyler ve yarı deneysel metodolojilerin 
uygulanması kamu sağlığı araştırmalarının “değerlendirme açığını” en azından daraltmak için 
önümüzdeki kullanılmamış ama en çok ümit veren ve belki de tek yoldur.  

Obezite önlenmesinde politika seçeneklerinin ekonomik değerlendirmesi için EURO-PREVOB 
kılavuzu proje web sitesinde sunulacaktır.  

 

Prensipler ve öneriler  

EURO-PREVOB projesinin sonuçlarından hem obezite artışını önlemesi hem de eşitsizlikleri 
azaltması beklenen genel prensipler ve ilgili politika önerileri elde edilmiştir.  

Prensip 1. Obeziteyi azaltma girişimleri ve politikaları değerlendirilmelidir  
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Hükümetler kabul ettikleri politikalar ve planların uygulamaya konması ve bu işler için kamu 
fonlarının kullanılması açısından kendi halklarına hesap vermek durumundadır. Bu nedenle, 
politikalar, planlar ve girişimlerin sağlıkla ilişkili sonuçlar açısından etkinlikleri, maliyet 
etkinlikleri ve uzun dönemli etkilerinin dikkatle değerlendirilmesi ve istenen etkileri 
yapmıyorlarsa değişikliklerin yapılması şarttır. Ancak obezitenin önlenmesi bakımından bu 
durum mevcut ulusal tarama sistemlerindeki zayıflıklar ve ayrıca birçok AB üye devletinde 
epidemiyolojik ve politika araştırması açısından sınırlı kapasite nedeniyle zorlaşmaktadır. Bu 
zayıflıkların hem genel obezite ve belirleyicilerinin (beslenme ve fiziksel aktivite) düzeylerini 
hem de sosyo-ekonomik katmanlandırma temelinde popülasyonlar içinde değişen paternleri 
izlemek üzere objektif ve güvenilir veriler oluşturabilen ulusal tarama sistemlerinin 
güçlendirilmesi yoluyla ele alınması şarttır. Değerlendirme, bir politikanın çalıştığını (veya 
çalışmadığını) göstermek dışında bunun nedenini de gösterecek şekilde süreç ve sonuç 
ölçütlerini içermelidir. 

Politikaların izlenmesi ve değerlendirilmesinin temeli göstergelerin geliştirilmesi olacaktır. 
Göstergeler, amaçlar ve hedeflerle ilgili değişiklikleri değerlendirmek için ölçülen 
değişkenlerdir. Karmaşık bir durumun dolaylı veya kısmi ölçütleridirler ama zaman içinde 
sıralı olarak ölçülürlerse değişikliğin yönü ve hızını belirtebilirler ve zaman içinde aynı noktada 
farklı bölgelerin karşılaştırılmasını sağlarlar. Bu projenin kapsamı dışında olsa da, Avrupa 
göstergeleri için temel bir tanım seti üzerinde anlaşma kapasitesi araştırma bulgularının 
karşılaştırılabilirliği açısından daha büyük fırsatlar sunmakta ve böylece başka yerlerdeki 
deneyimlerden bir şeyler öğrenilmesini sağlayabilmektedir.  

Kaynaklar daima sınırlı olduğundan, maliyet etkinliğin değerlendirilmesi rasyonel kararların 
verilmesi açısından çok önemlidir. Ancak EURO-PREVOB dahilinde derlenen literatür, 
değerlendirmelerin inceledikleri programların maliyetini bile ne derece nadir verdiklerini 
göstermiştir ve bu nedenle maliyet etkinlik değerlendirilmemiştir: maliyet unsuru bir 
politikanın değerlendirilmesinde açıkça çok önemli bir faktördür ve bu nedenle maliyetin 
ayrıntıları prospektif olarak toplanıp veri elde etmek için kullanılan araçlarla birlikte açık bir 
şekilide bildirilmelidir. EURO-PREVOB projesi aşağıda sunulduğu şekilde obezitenin önlenmesi 
için seçeneklerin ekonomik analizi için yeni bir pratik kılavuz önermektedir. 

Verilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi politikalar ve girişimlerin ilerlemesini izlemek 
açısından şarttır ve politikaların zaman zaman revizyonu ve tekrar oluşturulması için 
gereklidir.  

Öneri 1.1. Değerlendirme için tutarlı yaklaşımlar kullanılmalıdır 

AB Üye Devletleri boyunca gıda güvensizliği ve sağlıkta sosyal eşitsizlikler dahil olmak üzere 
çevresel belirleyiciler ile ilgili politikaların değerlendirilmesine tutarlı yaklaşımları desteklemek 
üzere önlemler alınması önerilir. Bilgi toplama için ortak bir yaklaşımın kabullenilmesi ülkeler 
arasında karşılaştırmaları kolaylaştırır. Obezite konusunda etkisi olabilecek herhangi bir 
politikaya değerlendirme mekanizmaları dahil edilmelidir. Obeziteyle başa çıkmak üzere 
tasarlanmış politikaların süreci, etkisi ve sonuçları değerlendirilmelidir. Politikalar uygulamaya 
koyma (uygulamaya koyma engelleri dahil), etkinlik ve ekonomik sonuçlar açısından 
değerlendirilmeli ve bunlar diğer sektörlerden kaynaklanan politikaların obezite üzerine 
etkisini değerlendirmek üzere sağlık etkisi değerlendirmesiyle tamamlanmalıdır. 
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Prensip 2. Obeziteyi önlemek için politikalar sağlıklı tercihi kolay tercih yapmak 
üzere tasarlanmış genel strateji içinde bulunmalıdır  

Obezite ile başa çıkmak üzere tasarlanmış politikalar mecburen birçok farklı şekilde olacak ve 
birçok farklı sektörü ilgilendirecektir. Ancak bunların tümünde etkinleştirici ortamlar 
oluşturarak sağlıklı tercihi kolay ve makul ücretli tercih yapma hedefi bulunmalıdır. Gıda ve 
besin güvenliği ve fiziksel aktiviteyi tanıtıp, koruyup destekleyen ve aynı zamanda obezitede 
sosyo-ekonomik eşitsizlikleri ele alan ortamları desteklemek üzere çeşitli genel popülasyon 
stratejileri (uygun olduğunda hedeflenmiş önleme ve koruma çabalarıyla kombine edilerek) 
gereklidir.  

Genel strateji dahilinde yaşam boyunca kritik noktalarda belirli gereklilikler ve durumları ayrı 
politikalar ele almalıdır. Spesifik olarak ilgili sosyal ve sağlık politikaları için öneriler 
şunları amaçlamalıdır: (1) doğurgan çağdaki kadınlar, anneler, süt çocukları ve küçük 
çocukların bakımını kolaylaştırmak; (2) okul öncesi ve okul çocukları için sağlıklı tercihi kolay 
tercih yapmak; (3) erişilebilir ve makul fiyatlı bir sağlıklı gıda ortamı oluşturmak (4) sağlığı 
destekleyen bir doğal ve yapılı ortam oluşturmak.  

Öneri 2.1 Bir kadının hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve hamilelik 
sonrasında optimum bir ağırlığı devam ettirmesini ve süt çocukları ve küçük 
çocukların yaşama sağlıklı bir başlangıç yaptığından emin olunmasını sağlamak 
üzere harekete geçilmelidir. 

Hamilelik sırasında kilo alma/verme 

Hamilelik sırasında beslenme, fiziksel aktivite ve kilo alma açısından açık kılavuz ilkeler şarttır 
ama EURO-PREVOB Politika Analizi bulgularından açıkça görüldüğü gibi Avrupa ülkelerinde 
bunların pek azı sistematik olarak uygulamaya konmuştur. Avrupa çapında doğurgan yaştaki 
kadınlarda sağlıklı ağırlık (hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve hamilelik sonrasında) ve 
ayrıca obezite için bağımsız bir risk faktörü olduğundan hamilelik sırasında sigara içmeyi 
önleme gibi hamilelik boyunca spesifik davranışlar konusunda açık kılavuz ilkelerin 
uygulamaya konmasını sağlamak acilen gereklidir.  

Emzirme ve küçük çocukları besleme 

Avrupa ülkeleri arasında emzirmeyi korumak, tanıtmak ve desteklemek açısından ücretli anne 
izni ve spesifik girişimlerin kabulü konusunda politikalar büyük çeşitlilik göstermektedir (örn. 
Bebek Dostu Hastane Girişimi (BFHI), sağlık çalışanlarının eğitimi; anneleri ve aileleri süt 
çocuğu gıda endüstrisinin ticari baskılarından koruyan kanunlar; topluluk merkezleri ve süt 
çocuğu ve küçük çocuk beslenmesini korumak ve desteklemek üzere destek mekanizmaları; 
süt çocuğu ve küçük çocuk beslemesini iyileştirmek için kapsamlı Bilgi, Eğitim ve İletişim 
(IEC) stratejileri). Optimum süt çocuğu ve küçük çocuk beslenmesini kapsamlı politikaların 
desteklemesi önerilir (erken, tek başına ve sürekli emzirme, güvenli ve yeterli ek besleme 
dahil). Bunlar alt sosyo-ekonomik gruplardan kadın ve çocuklar için hedeflenmiş girişimlerle 
kombine edilmelidir. Önemli politikalar ve girişimler arasında ücretli anne ve baba izni, 
çalışan anneler için emzirme izinleri, kreşler, Bebek Dostu Hastane Girişimi gibi girişimler, süt 
çocuğu ve küçük çocuk beslenmesi konusunda sağlık çalışanlarının yeterli eğitimi, toplum ve 
çocuk bakımı merkezlerinin geliştirilmesi ve süt çocuğu ve küçük çocuk beslenmesini 
koruyucu destek mekanizmalarının geliştirilmesi vardır. Uluslararası Anne Sütü Yerine Geçen 
Ürünlerin Pazarlanması Mevzuatı ve daha sonraki Dünya Sağlık Asamblesi kararlarının 
uygulamaya konması ve kullanılması güçlendirilmeli ve tüm ülkelerde bağımsız izleme 
mekanizmaları oluşturulmalıdır. 
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Öneri 2.2. Hükümet politikaları ve girişimleri okul öncesi ve okul çağındaki 
çocuklarda sağlıklı yaşam tarzı tercihlerinin yapılmasını kolay ve basit bir hale 
getirmeye katkıda bulunmalıdır. 

Obezite epidemisinin gelişmesinin altında yatan temel bir faktör enerjiden yoğun ucuz 
gıdaların (“abur cubur” adı verilir) artmış bulunabilirliği olmuştur. Bu durum gıda üretiminin 
endüstriyel hale gelmesi ve sağlıklı olmayan gıdanın büyük çapta pazarlanması dahil çeşitli 
faktörlerin kombinasyonuyla giderek artmıştır. Bunun sonucunda özellikle dezavantajlı 
ailelerdeki birçok çocuk fiziksel aktivite düzeylerinin azalmış olabileceği bir zamanda daha 
fazla kalori tüketmektedir (yine oyun için daha az açık alan bulunması ve enerji harcamayan 
eğlence çeşitlerinin artması dahil çeşitli faktörlere bağlı olarak). Yaşamlarında diyetle ilgili 
alışkanlıkların yerleşmeye başladığı bir dönemde olan çocuklarda ve adolesanlarda bu eğilimi 
geri çevirmek ve sağlıklı tercihleri kolay ve makul fiyatlı tercihler (okul ortamı dahil olmak 
üzere) haline getirmek şarttır.  

Öneri 2.3. Hükümet politikaları ve girişimler düşük gelirli ve diğer savunmasız 
grupların gereksinimlerini dikkate alarak sağlığı destekleyen bir doğal ve yapılı 
ortam yoluyla fiziksel aktiviteyi desteklemelidir. 

Fiziksel inaktivite, hareketsiz bir yaşam tarzı (eğlence zamanında ve gündelik yaşamda 
fiziksel aktivitenin olmaması veya çok az olması) ve ilişkili düşük enerji harcaması obezite için 
bilinen risk faktörleridir. Doğal ve yapılı ortamı hedef alan sağlık destekleyici politikaların 
mevcut olmasına rağmen topluluk ortamı sıklıkla aktif yaşam tarzını desteklemez ve böylece 
politika analizi açısından önemli bir konu ortaya çıkar. Politikaların uygulamaya konması ve 
bireyler üzerindeki etkileri açısından daha fazla çalışma gereklidir. Ayrıca mevcut politikalar 
eşitsizlikleri daima dikkate almaz ve obeziteyi ancak nadiren dikkate alır. Yürüme ve bisiklete 
binme gibi aktif ulaşımı daha fazla desteklemek ve parklar, oyun alanları gibi kamuya açık 
yüksek kalitede alanların mevcut olmasını ve eğlence için erişilebilirliğini arttırmayı 
desteklemek için eylemler gereklidir. Eğlence amaçlı sporlar ve eğlence ve spor tesisleri 
herkes için (ve özellikle kadınlar, çocuklar ve engelliler için) erişilebilir, makul fiyatlı, güvenli 
ve güvenilir olmalıdır. 

Prensip 3. Eşitsizliklere odaklanma obeziteyle başa çıkma amaçlı önlemlerin 
temeli olmalıdır  

Obezite Avrupa'da sosyal bir paterne sahiptir ve en dezavantajlı olanlarda daha yüksek 
oranlarda görülür. En yakın zamanlı olarak DSÖ Sosyal Sağlık Belirleyicileri Komisyonu 3 
raporu olmak üzere bir dizi rapor bu durum nedeniyle oluşan önlenebilir ölüm ve maluliyetin 
götürüsünü vurgulamıştır.  

Öneri 3.1 Obezite önlemeyle ilgili tüm politikalar özellikle sağlıkla ilgili ve sosyal 
eşitsizlikleri dikkate almalıdır 

Obezite ile ilgili çok az sayıda politika spesifik olarak sağlık eşitsizliklerinden bahseder. Ayrıca 
çok az sayıda mevcut veri toplama sistemi obezitede sosyal eşitsizlikleri değerlendirmeyi 
mümkün kılar ve birçok politika tartışmasında obezite ile sağlık eşitsizlikleri arasındaki 
bağlantıdan kişiler pek haberdar değil gibidir. Obezitenin toplum sağlığının belirleyicisi olarak 
çok önemli rolü dikkate alındığında sağlık eşitsizliklerini azaltma politikalarının obezite 
konusunu ele alması çok önemlidir. Benzer şekilde politikalar obeziteyle başa çıkmak için 
sosyal paternini dikkate almalı ve en fazla risk altında olanların zaten dezavantajlı olduğunu 
dikkate almalıdır.   

                                           

3 Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social 

determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: World Health 

Organization, 2008. Şurada bulunmaktadır: http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf, son ziyaret 

12 Mart 2010. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
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Ağ kurma ve dağıtım faaliyetleri 

EURO-PREVOB projesinin temel bir hedefi AB ve daha geniş Avrupa'da beslenme, fiziksel 
aktivite, obezite ve obezite eşitsizlikleri konusunda bilimsel çalışma ve politika geliştirmede 
ağ kurma ve işbirliğini desteklemekti. Bu hedefe ulaşmak üzere ilk adım projenin erken 
dönemlerinde EURO-PREVOB Konsorsiyumunun dahili kullanımı için iki veri tabanının 
geliştirilmesiydi. Bunlardan birincisi obezitenin belirleyicileri konusunda uzmanlar ve sağlıklı 
beslenme, fiziksel aktivite ve obezite önlemenin desteklenmesiyle ilgili politika 
danışmanlarının bir veri tabanının oluşturulmasıydı. Bu veri tabanı Konsorsiyuma, projenin 
seyri boyunca bilgi sağlamayı, EURO-PREVOB raporlarını gözden geçirmeyi, proje 
toplantılarına katılmayı veya proje çıktılarının yayılmasına katkıda bulunmayı kabul eden bir 
uzmanlar topluluğu sağladı. İkinci veri tabanı Avrupa'da obezite tarafından etkilenebilecek 
veya ilgili politikaları etkileyebilecek farklı ilgili kişi kategorilerinin ayrıntılarını içeriyordu. Bu 
veri tabanı farklı Avrupa alt bölgelerinde obeziteden korunmayla ilgili kişileri haritalamak için 
kullanıldı ve projenin farklı adımlarında çeşitli ilgili kişilerin olaya katılmasına ve böylece 
projenin politikayla ilgisini arttırmaya katkıda bulundu. Ağ kurma çabalarının başka bir erken 
sonucu HOPE projesi (Avrupa çapında Obezite Önleme Yoluyla Sağlığı Destekleme) gibi diğer 
Avrupa çapında projelerle işbirliğiydi.  

Proje sırasında çok sayıda dağıtım faaliyeti oldu. Bunların amacı projenin hedefleri ve 
sonuçları hakkında etkin bir bilgi ve tanıtım akımı oluşturmak ve Avrupa bilgisine ve Avrupa 
çapında bir ölçekte bilimsel mükemmeliyet ve işbirliği oluşturmaya katkıda bulunmaktı. Proje 
aktif dağıtımı veya daha uygun şekilde ifade edersek politikaya katılımı, projenin çıktılarının 
ulusal ve bölgesel politika yapıcılar (memurlar ve sağlık bakımı yöneticileri), ulusal düzeyde 
politikacılar, uluslararası ajanslar ve sivil toplum kuruluşları ve ağları, akademiler (dağıtım 
kanalı olarak) ve Avrupa'da kamusal sağlık kararları verilmesini etkilediği görülen diğer ilgili 
gruplar gibi ulusal ve bölgesel politika yapıcılara erişmesini sağlamak üzere vurguladı ve bu 
işlem projenin Danışma Kurulu tarafından kolaylaştırıldı. Dağıtım aktiviteleri yoluyla projenin 
sonuçları, delile dayalı politika yapmayı desteklemek üzere politika yapıcılara Avrupa'da kamu 
sağlığı açısından beslenme, fiziksel aktivite ve obezite araştırmalarına aktif bir şekilde 
erişmeyi mümkün kıldı. Mevcut AB ve DSÖ ağları yoluyla dağıtım da bilgi ve uzmanlığın etkin 
bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için çok önemli bir bağlantı oluşturdu. 

EURO-PREVOB projesinin temel kamusal arayüzü ve ana dağıtım aracı web sitesiydi 
(www.europrevob.eu) ve burada proje ve hedefleri, proje partnerleri, faaliyetler, son 
haberler ve olaylar, irtibat ayrıntıları ve çıktılar konusunda bilgi sağlandı. Avrupa Komisyonu 
ve dünyanın çeşitli kısımlarından farklı kurumlar ve projelerinkiler dahil başka sitelere 
projenin web sitesine bağlantılar eklendi (örn. EuroHealthNet; Avrupa Obezite Çalışmaları 
Derneği; Avrupa Kalp Ağı; Avrupa Tıp Derneği; Avrupa Kamu Sağlığı Derneği; İtalya 
Hükümeti Sağlık Bakanlığı; HEPA Avrupa – Avrupa Sağlık Arttırıcı Fiziksel Aktiviteyi 
Destekleme Ağı; HOPE projesi; Uluslararası Obezite Çalışmaları Derneği; Uluslararası Obezite 
Özel Görev Komitesi; Uluslararası Bebek Gıdası Eylem Ağı (IBFAN); Yeni Zelanda Hükümeti 
Sağlık Bakanlığı; Galler Sağlık Bakanlığı, Fiziksel Aktivite ve Beslenme Ağı; DSÖ Avrupa 
„Beslenme‟ web sitesi, İsveç'te Karolinska Enstitüsü, vs.). 

Diğer dağıtım yolları arasında bir proje bilgi föyünün ve üç ayda bir çıkan bültenlerin 
uzmanlar topluluğumuza ve diğer ilgili kişilere dağıtımı vardı. Birçok konferans ve atölye 
sunumu yapıldı (örn. Amerikan Sağlık Akademisi Yıllık Araştırma Toplantısı, “Fransızca 
Konuşan Epidemiyologlar Derneği (ADELF) Kongresi”; Avrupa Obezite Kongresi; Avrupa 
Sağlık Politikası Forumu; Avrupa Kamu Sağlığı Derneği; Uluslararası Gıda ve Beslenme 
Kongresi; Uluslararası Beslenme ve Diyet Kongresi; Kuzey Ülkeleri Beslenme Konferansı; 
Türkiye'de Kamu Sağlığı Konferansı). Proje partnerleri halen kamu sağlığı açısından 
beslenme, fiziksel aktivite ve diğer ilgili alanlarda dergilere göndermek üzere politikayla ilgili 
özetler ve akademik makaleler hazırlamaktadır. 

 

http://www.europrevob.eu/
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EURO-PREVOB Katkısı 

EURO-PREVOB araştırmacılar ve karar vericilere obeziteyi önleme konusunda eylem planları 
geliştirme için benzersiz bir yenilikçi araç seti katkısında bulunur. EURO-PREVOB Politika 
Analiz Aracı, ülkelerinde veya bölgelerinde sistematik bir yaklaşım kullanarak politika 
durumunu incelemelerine yardımcı olur. Sonra ülkelerinde obezite önleme için en uygun 
öneriler konusunda mevcut durumun analizinin sonuçlarını kullanarak ama ayrıca EURO-
PREVOB çalışmalarından ortaya çıkan genel prensipler ve önerileri ve mevcut politika 
taahhütlerini dikkate alarak yorum yapabilirler. 

EURO-PREVOB projesi ayrıca Avrupa'da obezite ve obezite eşitsizlikleri bağlamında beslenme 
ve fiziksel aktiviteyle ilgili bilgi tabanları, politika yapma ve sektörler arası işbirliğine önemli 
katkılarda bulunur. Farklı proje partnerleri arasında ortak koordinasyon ve işbirliği, obezitenin 
artmasını engellemek için birleşmiş bir vizyon ve yaklaşım sağlamaya yardımcı olmuştur. 
EURO-PREVOB bölgede obeziteye karşı yenilikçi çözümler oluşturmaya ve proje web 
sitesinde herkese sağlanacak olan geliştirilmiş Politika Analiz Aracı yoluyla bunu devam eden 
bir gerçeklik haline getirmeye katkıda bulunmaya çalışmıştır. Bu Araç politika yapıcılar, kamu 
sağlığı araştırıcıları ve ilgili kişilerin obeziteyi önleme açısından en uygun önerileri bulmak 
amacıyla ülke veya bölgelerindeki politika durumunu mantıklı bir sistematik çerçeve içinde 
incelemelerine yardımcı olacaktır. 
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