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Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler bünyesinde 1948 yılında kurulmuş, uluslararası sağlık 
meseleleri ve halk sağlığı için yönetim ve koordinasyon idaresi olarak hizmet veren, uzmanlaşmış 
kurumdur. DSÖ’nün temel işlevlerinden birisi insan sağlığı alanında tarafsız ve güvenilir bilgi ve 
tavsiyeler sunmaktır. Kurum bu sorumluluğunu kısmen yayın programları ile yerine getirirken, 
ülkelere halk sağlığına yararı dokunacak politikalar oluşturma ve ülkelerin halk sağlığı ile ilgili en 
büyük sıkıntılarına çözümler üretme konusunda yardımcı olmaya çalışmaktadır.  
 
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, her biri hizmet ettikleri ülkelerin kendilerine özgü sağlık problemleri için 
özel olarak kurgulanmış programlara sahip dünya çapındaki altı bölge ofisinden biridir. Avrupa 
Bölgesi, kuzeyde Arktik Okyanusu’ndan güneyde Akdeniz’e ve batıda Atlantik Okyanusu’ndan 
doğuda Pasifik Okyanusu’na uzanan bir alanda yaşayan yaklaşık 880 milyon insanı içerisinde 
barındırmaktadır. DSÖ’nün Avrupa programı, Bölgedeki tüm ülkelere kendi sağlık politikalarını 
geliştirme ve sürdürme, sağlığı tehdit eden unsurlara karşı önlem alma ve bu unsurların üstesinden 
gelme, gelecekte sağlıkla ilgili yaşanabilecek zorluklar için hazırlık yapma ve halk sağlığı 
aktivitelerinin savunuculuğunu yapma ve bunları hayata geçirme konularında destek sağlamaktadır. 
 
Sağlık meseleleriyle ilgili otoriteler tarafından sağlanan güvenilir bilgilerle yol gösterici bilgilerin 
mümkün olan en geniş anlamda kullanılabilir olmasının sağlanması amacıyla, DSÖ, yayınlarının 
dünyanın dört bir yanında yaygın olarak dağıtılmasını temin etmekte ve ilgili kişileri yayınlarının 
çeviri ve uyarlamalarını yapmaya davet etmektedir. DSÖ’nün sağlığın desteklenmesi ve korunmasına 
ve hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yardımcı kitapları, Örgütün “tüm insanlar 
tarafından mümkün olan en üst sağlık düzeyine ulaşılması” asıl amacına katkı sağlamaktadır.  
 
Bilimsel Kanıtlar Serisi 
 
DSÖ Bölge Ofisi tarafından yayımlanan bu serinin amacı, politikacılar ve karar alıcılara kısa, öz ve 
uygun bir biçimde sosyal ve kentsel alanlardaki halk sağlığı ve ilgili hizmetlerle alakalı politika 
değişikliklerini ve alınacak önlemleri destekleyecek, hızlandıracak ve meşrulaştıracak bilimsel kanıtlar 
(somut gerçekler) sunmaktır.  
 
Elinizde tuttuğunuz yayın, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin Kent Sağlığı Merkezi tarafından 
hazırlanmıştır. Bu Merkezin teknik çalışmalarının odak noktasında, sağlık politikası alanlarında araç 
ve kaynak materyallerin geliştirilmesi, sağlık ve sürdürülebilir kalkınma için entegre planlama, şehir 
planlaması, kent sağlığı sistemleri, katılımcı yönetim anlayışı ve sosyal destek bulunmaktadır. Merkez, 
Sağlıklı Şehirler ve kent yönetimi programından sorumludur. 
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Teşekkür 
 
Bu yayın, tamamlayıcı nitelikteki bir DSÖ yayını olan Avrupa’da fiziksel aktivite ve sağlık: eyleme ilişkin 
kanıtlar yayınının hazırlıkları ile yakın koordinasyon içerisinde yürütülmüş ve iki DSÖ programı (ulaşım ve 
sağlık programı ile Sağlıklı şehirler ve kentsel yönetişim programı) arasında sağlanan yakın işbirliği ve 
uluslararası uzmanların katılımı sayesinde mümkün olmuştur. İki yayının hazırlanması da altı katılımcıdan 
oluşan bir ortak yönlendirme kurulu tarafından koordine edilmiştir. Ayrıca editörlerden oluşan bir grup yazarlara 
destek olmuş ve metin dışarıdan eleştirmenler tarafından gözden geçirilmiştir.  
 
Ortak Yönlendirme Kurulu 
 
Finn Berggren 
Gerlev Beden Eğitimi ve Spor Akademisi, Slagelse, Danimarka 
 
Nick Cavill 
Sağlık gelişim danışmanı, Cheshire, Birleşik Krallık 
 
Peggy Edwards 
Chelsea Grubu, Ottawa, Ontario, Kanada 
 
Sonja Kahlmeier 
Teknik Sorumlu, Ulaşım ve Sağlık, DSÖ Avrupa Çevre ve Sağlık Merkezi, Roma, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 
 
Francesca Racioppi 
Bilim insanı, Kazalar, Ulaşım ve Sağlık, DSÖ Avrupa Çevre ve Sağlık Merkezi, Roma, DSÖ Avrupa Bölge 
Ofisi 
 
Agis Tsouros 
Bölge Danışmanı, Sağlıklı Şehirler ve Kentsel Yönetişim, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 
 
Editörler grubu 
 
Hugh Barton 
 
İnşa Edilmiş Çevre Fakültesi, West of England Üniversitesi, Bristol, Birleşik Krallık 
 
Finn Berggren 
Gerlev Beden Eğitimi ve Spor Akademisi, Slagelse, Danimarka 
 
Marie Louise Bistrup 
Teknik Sorumlu, Sağlıklı Şehirler ve Kent Yönetimi, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 
 

Nick Cavill 
     Sağlık gelişim danışmanı, Cheshire, Birleşik Krallık 
  
     Susan Handy 
     Kaliforniya Üniversitesi, Davis, Amerika Birleşik Devletleri 

 
Sonja Kahlmeier 
Teknik Sorumlu, Ulaşım ve Sağlık, DSÖ Avrupa Çevre ve  
Sağlık Merkezi, Roma, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 

 
Francesca Racioppi 
Bilim İnsanı, Kazalar, Ulaşım ve Sağlık, DSÖ Avrupa  
Çevre ve Sağlık Merkezi, Roma, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 

 
     Çalışmamıza dışarıdan destek veren tüm eleştirmenlere  
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teşekkürlerimizi sunarız: Joan Devlin, Müdür, Sağlıklı Şehirler 
Belfast, Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık, Laura Donisetti, Sağlıklı 
Şehirler Proje Koordinatörü, Milano, İtalya, Mark McCarthy, 
Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Departmanı, University College, 
Londra, Birleşik Krallık, Harold Kohl,  
Fiziksel Aktivite ve Sağlık Şubesi, Hastalık Kontrol ve Önleme  
Merkezleri, Atlanta, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, Heini  
Parkkunen, Koordinatör, Sağlıklı Şehir Turku, Turku,  
Finlandiya ve Tom Schmid, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Şubesi,  
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezileri, Atlanta, Georgia,  
Amerika Birleşik Devletleri. 
 
Bizlere gündem başlığı olarak kullanılan olay örneklerini  
gönderen, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’ndaki şehirlerin  
koordinatörlerine teşekkürlerimizi sunarız. Şehirlere ve diğer  
ortaklarımıza fiziksel aktivite ve aktif yaşam olanaklarının  
fazlalaştırılması amacıyla şehirlerde uygulanan çok çeşitli  
aktivitelerin fotoğraflarını gönderdikleri için teşekkür ederiz.  
Aktivitelere özel iletişim bilgileri Ek 1’de yer almaktadır. 
 
Ayrıca, aşağıda adları geçen DSÖ çalışanlarına, faydalı  
yorum ve önerileri ve taslak oluşturma sürecinde verdikleri  
devamlı destek için teşekkürü bir borç biliriz: Gudjón  
Magnússon (Müdür, Sağlık Programları Bölümü), Haik  
Nikogosian (Müdür Yardımcısı, Sağlık Programları Bölümü),  
Roar Blom (Fiziksel Aktivitenin Odak Noktası) ve Francesco  
Branca (Bölgesel Beslenme Danışmanı). Son olarak, yayının  
tüm idari yönleriyle titizlikle ilgilendikleri için Connie Petersen ve 
Hedvig Wibskov’a ayrıca dil ve üslubu geliştirdiği için David 
Breuer’e ve yaratıcı tasarım için Sven Lund’a teşekkürlerimizi 
sunarız. 
 
Peggy Edwards ve Agis Tsouros 
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Önsöz 
 
Fiziksel aktivite, çocuklarda ve yetişkinlerde hareketsiz yaşam ve obeziteye bağlı olarak görülen 
sorunlarla ciddiyetle ilgilenmeyi amaçlayan herhangi bir stratejinin olmazsa olmazlarından biridir. 
Aktif yaşam, bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığını geliştirirken aynı zamanda sosyal bağlılık ve 
toplumun refahına da katkı sağlamaktadır. Fiziksel aktivite sadece spor aktiviteleri ve planlı 
eğlencelerle sınırlı değildir. Fiziksel aktivite olanakları, insanların yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, 
mahallelerde, eğitim ve sağlık kuruluşlarında, kısacası her yerdedir. 
 
Şehirlerimizin inşası, kentsel çevre tasarımları ve doğal çevreye ulaşımı sağlama yöntemlerimiz 
fiziksel aktivite ve aktif yaşamı büyük ölçüde teşvik edebilirken aynı zamanda da dev bariyerler 
oluşturabilmektedir. İnsanların çalıştıkları, eğitim gördükleri, oyunlar oynadıkları ve yaşadıkları sosyal 
çevrelerde de başka bariyerler kaşımıza çıkmaktadır. Obezite ve kronik hastalıklara bağlı en olumsuz 
sağlık sonuçlarından etkilenenlerin birçoğu, yoksullukla ve sosyal dezavantajlarla karşı karşıya olan 
insanlardır. Fiziksel aktivite ve aktif yaşamın desteklenmesi çabalarında gündelik yaşamın farklı 
alanlarında tüm vatandaşların ihtiyaçları ve verebilecekleri ile ilgilenmek geniş bir kapsamda eşitliğin 
sağlanması için bir önkoşuldur.  
 
Bu kitapçık, birincil olarak yerel yönetimler ve yerel yönetim çalışanları için kaleme alınmıştır. 
Kitapçık ayrıca, sağlıklı bir şehrin aynı zamanda aktif bir şehir olduğundan yola çıkarak bu konuda 
önemli roller üstlenmiş olan, sağlık hizmetleri, eğitim, işyerleri, kitle iletişim araçları, spor ve eğlence 
alanlarındaki politika yapıcılara ve liderlere yönelik hazırlanmıştır. Yayın, özellikle, Avrupa Bölgesi 
ve dışında yer alan Sağlıklı Şehirler hareketinin bir parçası olan şehirlerin ilgisini çekecektir.  
 
Aktif yaşamın özü en iyi yerel düzeyde veya şehir düzeyinde yakalanmaktadır. Belediye Başkanları: 
Avrupa Bölgesinde obezite, kronik hastalıklar ve hareketsiz yaşama bağlı olarak karşılaşılan sorunlara 
çözüm bulunması yalnızca ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerin ortak çabaları sayesinde mümkün 
olacaktır. Bu ortak hareketimizde siz de fark yaratabilirsiniz. İyi yolculuklar. 
 
Gudjón Magnússon  
Müdür, Sağlık Programları Bölümü 
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     Önsöz 
 
     Bu yayında, fiziksel aktivite ve kentsel çevre hakkında  

mevcut olan en iyi kanıtların ve bu kanıtlara dayanan  
politika ve uygulamalarla ilgili önerilerin bir özeti  
sunulmaktadır. Yayının içerdiği gündem başlıklarında  
kısaca, Avrupa’nın dört bir yanındaki şehirlerden alınan  
örnek politika ve programların tanımı yapılmakta ve Ek  
1’de daha fazla bilgi için iletişim bilgileri sunulmaktadır. 
 
İnşa edilmiş çevre ve fiziksel aktivite hakkında  
sunulan kanıtlar iki ana kaynaktan alınmıştır. Birincisi inşa 
edilmiş çevre ile ulaşım araçları olarak yürüme ve  
bisiklet arasındaki bağlantıyı inceleyen şehir planlaması  
çalışmalarıdır. İkincisi ise aktif ulaşım, spor, eğlence 
aktiviteleri ve parkta oynamak dahil olmak üzere, en geniş 
anlamda kentsel çevre ve fiziksel aktivite arasındaki bağlantıyı 
inceleyen fiziksel aktivite çalışmalarıdır. İkisi birlikte, fiziksel 
aktivite ve aktif yaşamın desteklenmesinde ulaşılabilirlik 
(arazi kullanım modelleri ve ulaşım sisteminin her ikisi 
tarafından belirlenmektedir), tasarım ve estetiğin önemini 
ortaya koymaktadırlar. 
 
Aktif yaşam ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki  
nedensellik ilişkisi beklenildiğinden çok daha karmaşık 
olabilmektedir. Fakat halk sağlığı, sürdürülebilir bir çevre, 
maliyet etkinliği, sosyal uyum ve insanları merkeze koyan ve 
insan dostu şehrin yaratılması konularını amaç olarak gören 
bir şehir planlama sisteminin önceliklerinden biri aktif yaşam 
için olanaklar yaratmak olmalıdır.  
 
Bu yayının, bilinç ve bilgiye dayalı tartışmaları  
arttıracağını ve her şeyden önce, bağlılık ve eyleme  
geçme konusunda isteklilik yaratacağını umuyoruz. 
 
Peggy Edwards ve Agis Tsouros 

 
 
 

Kilit öneme sahip mesajlar 
 
Yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki yönetimler, kronik hastalıkların, obezitenin ve hareketsiz yaşam 
tarzlarının görülme sıklığında yaşanan olağanüstü artışın yol açtığı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 
Fiziksel hareketsizlik, bu sorunları körükleyen başlıca etmenlerden biridir. 
 
Fiziksel aktivite, her yaşta sağlığa yararlıdır. Özellikle de çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi 
açısından önemlidir. Aktif yaşlanma ise yaşlıların sıhhatinde önemli farklar yaratabilmektedir. 
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Aktif yaşam, ayrıca şehirlerdeki ekonomik refah ve sosyal uyuma olumlu katkı yapmaktadır. Fiziksel 
aktivitelere katılım, sosyalleşme, bağ oluşturma ve kültürel kimlik olanaklarını arttırmaktadır. 
 
Fiziksel aktivitenin desteklenmesi için her düzeyden (ulusal, bölgesel ve yerel) yönetimin katılımına 
ihtiyaç duyulmaktadır ayrıca tüm aktörlerin rol ve taahhütleri açık seçik tanımlanmış olmalıdır.  
 
Yerel yönetimler, fiziksel aktivite ve aktif yaşam için çevrelerin ve olanakların yaratılması konusunda 
kritik bir role sahiptir. Şehrin ileri gelenleri ve diğer karar alıcılar, tüm vatandaşlar için aktif yaşamı 
destekleyen politikaların geliştirilip hayata geçirilmesi için liderlik, meşruluk ve imkan sağlayan bir 
zemin temin edebilirler.  
 
İnsanların fiziksel aktivitelere katılımı, yaşadıkları inşa edilmiş ve doğal çevre, sosyal çevre ve 
cinsiyet, yaş, yeterlilik ve motivasyon gibi kişisel faktörlerden etkilenmektedir.  
 
Sokak planı, arazi kullanımı, eğlence tesislerinin, parkların ve kamu binalarının konumu ve ulaşım 
sistemi gibi tasarımla ilgili unsurların, insanları fiziksel aktiviteye teşvik etmesi de fiziksel aktiviteden 
alıkoyması da olasıdır. İnsanlar, parklar, yeşil alanlar, işyerleri ve dükkânlar gibi kilit öneme sahip 
güzergâhlara kolayca ulaşabildikleri zaman daha aktif olmaktadırlar.   
 
Aktif yaşamın önündeki diğer engeller arasında, suç ve benzeri tehlikeler, yol güvenliği, ulaşım 
araçlarının yaydıkları egzoz gazları ve kirlilik, ulaşım sorunları ve/veya eğlence ve spor tesislerinin 
bulunmaması ve fiziksel aktivite ile aktif ulaşım hakkındaki olumsuz düşünceler sayılabilir.  
 

Dezavantajlı ve özellikle de düşük gelir düzeyine sahip kişiler, 
program ve tesislerden yararlanma maliyetini 
karşılayamamaları ve hizmetlere erişebilmeleri daha zor 
olduğundan ve daha çok yüksek suç oranlarına sahip ve trafik 
emniyeti sorunlarının görüldüğü mahallelerde yaşamalarından 
dolayı boş zamanlarında daha az aktif olma eğilimi 
göstermektedirler. 
 
Yerel stratejiler ve planlar hazırlanırken, eşitlik, yoksunluk ve 
kırılganlığa özel ilgi gösterilerek her yaş grubundan, her çeşit 
sosyal koşulda ve şehrin farklı bölümlerinde yaşayan insanlar 
için fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacına önem 
vermelidir.         
 
Fiziksel aktivite olanakları, yerleşim alanlarına yakın  
yerlerde yaratılmalı ve aynı zamanda daha temiz, daha  
güvenli, daha yeşil ve daha aktivite dostu yerel çevreler  
oluşturulmalıdır. Ortaklığa dayalı stratejiler farklı mekanlarda 
(mahalleler, sağlık hizmetlerinin verildiği yerler, işyerleri, 
okullar ve ulaşım sistemleri gibi) fiziksel aktivitenin 
desteklenmesine ve aktif seçimin daha kolay hale 
getirilmesine odaklanmalıdır. 
 
Avrupa’da yürüyüş ve bisiklet kullanımı büyük ölçüde, araba 
kullanımının yerini alabilmektedir. Trafik yoğunluğunu 
azaltmaya yönelik tedbirler, bisiklet şerit, pist ve yolları gibi 
altyapılar ve yerel düzeyde yapılacak politika değişiklikleri 
yürüyüş ve bisiklet kullanımını arttırabilmektedir. Trafik hızı 
azaltıldığı, bisiklet şerit, pist ve yolları gibi elverişli ve 
emniyetli bir altyapı inşa edildiği ve yerel düzeyde politikalar 
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değiştirildiği takdirde daha fazla insan yürümeyi ve bisiklete 
binmeyi tercih edecektir.  
 
Yerel düzeyde etkin ortaklıklar kurmak başarıya giden yolda 
kilit öneme sahiptir. Fiziksel aktivitenin mümkün kılınması ve 
teşvik edilmesine yönelik çabalar, şehir planlama, iskan, 
ulaşım, halk sağlığı, sosyal hizmetler, eğitim ve spor sektörleri 
ile birlikte özel ve gönüllü sektörlerin işbirliği içerisinde 
hareket etmelerini gerektirmektedir.  
 
Sağlık hizmetleri sektörü, tüm vatandaşlar için obeziteyi  
azaltma ve fiziksel aktiviteyi destekleme ve aktif yaşam  
olanaklarını fazlalaştıracak ortaklıklar arama konusunda  
elverişli bir konuma sahiptir.  
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1. Aktif yaşam, sağlık ve yerel liderlik 
 
Yönetimler, kronik hastalıklar, obezite ve hareketsiz yaşam tarzlarının görülme oranlarında olağanüstü 
bir artışla karşı karşıyadırlar. Şehirlerin ileri gelenleri bu sorunlara hem vatandaşlarının hem de 
şehirlerinin sağlığını ve canlılığını geliştirecek fiziksel aktivite ve aktif yaşam olanakları sağlayarak 
çözüm bulabileceklerdir.  
 
Hareketsizlik sorunu 
Ülkeden ülkeye büyük farklılıklar görülse de Avrupa Birliği’ndeki 15 yaş ve üzeri insanların üçte ikisi 
tavsiye edilen seviyelerde aktif değildirler (1). Bir bütün olarak DSÖ Avrupa Bölgesinde beş 
yetişkinden biri fiziksel aktivitelere ya az katılmakta ya da hiç katılmamaktadır, bölgenin doğu 
kesimindeyse daha yüksek hareketsizlik seviyeleri ile karşılaşılmaktadır (2). Avrupa genelinde, 
incelenen okul çocuklarının sadece üçte biri kadarının kabul edilen fiziksel aktivite tavsiyelerine 
uydukları görülmektedir (3). Bu rahatsız edici bulgular son birkaç on yıldır bütün yaş gruplarının 
fiziksel aktivitesinde devamlı bir düşüş yaşandığına işaret etmektedir. Bu durum, büyük ölçüde işlerin 
ve günlük vazifelerin mekanikleşmesi, yürüyüş ve bisiklete binmek yerine araba kullanımının artması, 
hareketsiz işlerin fazlalaşması, iş yükünü azaltan cihazların kullanımı ve boş vakitleri hareketsiz 
geçirme eğiliminin artmasından (televizyon izlemek, bilgisayar kullanmak gibi) kaynaklanmaktadır.  
 

 
© Dünya Sağlık Örgütü / Connie Petersen 
Kopenhag’da bisiklet kullanımının yaygın olduğu iyi bilinmektedir. Bisikletçiler, her gün, şehrin karmaşık ve 
güvenli bisiklet pist ve şeritlerinde 1 milyon kilometreden fazla yol kat etmektedirler (4). 
 
     Sağlığı geliştirici fiziksel aktivitelere katılım düzeyinin  

düşük olması nüfusun sağlığı üzerinde büyük bir olumsuz etki 
yaratmaktadır. Fiziksel hareketsizlik, Avrupa Bölgesinde yılda 
tahmini olarak 600.000 kişinin ölümüne yol açmakta ve 
prematüre ölüm ve sakatlanmalara bağlı olarak sağlıklı yaşam 
süresinde 5.3 milyon yıllık bir kayba neden olmaktadır (2). 
Fiziksel hareketsizlik, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve belli 
başlı kanser türleri gibi pek çok kronik hastalığın görülme 
riskini arttırmaktadır. Yönetimlerin, insanların çektikleri 
acıların yanında bu hastalık ve durumlara ilişkin mali yüklerle 
de ilgilenmeleri gerekmektedir. İngiltere’ye ait bir raporda, 
fiziksel hareketsizliğin yıllık maliyetinin (obezitenin maliyeti 
dahil) 12 milyar İngiliz Sterlini (17.5 milyon Avro) olduğu 
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hesaplanmıştır (5). Bu çalışma ve İsviçre’de yapılan benzer bir 
çalışmaya göre, fiziksel hareketsizliğin maliyetinin yılda kişi 
başına 220 Avro ila 440 Avro olduğu tahmin edilmektedir. 
 
Beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerle birlikte,  
fiziksel aktivitelere katılımın azalması son birkaç on  
yıldır Avrupa’da obezite seviyelerinin artmasındaki en  
büyük faktördür. Bazı ülkelerde, yetişkinlerin yarısından  
çoğu fazla kiloludur. Avrupa Birliği’nde tahmini olarak 14  
milyon çocuk fazla kilolu olup bunlardan 3 milyonu  
obezdir. Fazla kilolu çocukların sayısı her yıl 400.000  
artmaktadır (7). 
 
Avrupa Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Platformu 
(European Union Platform on Diet, Physical Activity and 
Health) (7), fiziksel aktivitenin desteklenmesini soruna çözüm 
bulunabilmesi için uygulanabilecek kilit öneme sahip beş 
eylem alanından biri olarak tanımlamıştır. Platform, ilgili tüm 
grupların sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obeziteyle 
mücadele yolunda, plan ve tecrübelerini paylaşabilecekleri 
ortak bir forum oluşturmaktadır (8).  
 
Yerel Çözümler 
 
Yerel yönetimler bu trendi nasıl tersine çevirebilir?  
Bu konuda yalnızca birey davranışını değiştirmeye odaklanan 
yaklaşımların getirecekleri başarı sınırlı olmaktadır. Artan 
kanıtlar, insanları fiziksel anlamda aktif kılmaya yönelik 
politika ve uygulamaların, hem fiziksel hem de sosyal çevrede 
değişiklik yarattıkları  
takdirde başarılı olmalarının daha muhtemel olduğunu  
ortaya koymaktadır (9). 
 
Yerel düzeyde politika değişiklikleri, fiziksel aktiviteyi  
daha kolay bir seçim haline getirerek uzun vadede  
fiziksel aktiviteyi arttırmak konusunda özellikle etkili  
olabilmektedir. Örneğin taşıt trafiğinin hızının azaltılması  
ve güvenli bisiklet ve yürüyüş rotalarının oluşturulması  
fiziksel aktivitenin arttırılması ve daha geniş anlamda  
kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınması  
ile sonuçlanabilir (10). Ayrıca, arazi kullanımının çeşitlilik 
göstermesi durumunda yani dükkanların, okulların, 
işyerlerinin ve diğer güzergahların konutlara yakın olarak 
konumlandırılması halinde insanların yürüyüşü tercih etmesi 
daha olasıdır. Bir çalışmada (11), bir mahallenin bu yaklaşıma 
uygun olarak dört parçaya bölünmesi durumunda dört 
kısımdan her birinde aktif yaşamı kolaylaştıran arazi 
kullanımındaki çeşitliliğin obeziteyi %12.2’lik azalttığını 
göstermiştir. Bir günde fazladan yürünen her bir kilometrenin 
obeziteyi %4.8 oranında azalttığı gözlemlenmiştir (11). 
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© Yunanistan / Hellenic Merkezi hastalıkların kontrolü ve önlenmesi  
“Hiçbir ülke, yerel yönetimlerin sahip olduğu önemli rolü kabul etmeden obezite sorununa etkili 
çözümler bulamaz ve fiziksel aktivite için elverişli koşullar yaratamaz. Bunun Sağlık Bakanlarının, 
Belediye Başkanlarını sağlıklı yaşamı destekleme ve genç ve yetişkin nüfusta obeziteyi önleme ve 
azaltma çabalarında doğal müttefikleri olarak görmelerini gerektiren bir konu olduğuna ikna olmuş 
bulunuyorum.” 
 
Dimitris Avramopoulos  
Yunanistan Sağlık ve Sosyal 
Dayanışmadan Sorumlu 
Devlet Bakanı 
 
Eski Turizmin Geliştirilmesinden 
Sorumlu Devlet Bakanı 
Eski Atina Belediye Başkanı 
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Yerel liderlik 
 
Belediye başkanları, seçilmiş görevliler ve aynı zamanda şehir çalışanları, şehir planlaması ve halk 
sağlığı politikalarını tüm vatandaşlar için aktif yaşamı destekler şekilde entegre etmek için gereken 
politik meşruluk ve teknik desteği sağlayabilmektedirler. Her gün, planlama, ulaşım, sağlık, iskân, 
eğlence, ekonomik kalkınma görevlileri aktif yaşamı etkileyen kararlar almaktadırlar. Mahalle 
tasarımı, okulların ve işletmelerin konumu ve yerel liderlerin arabalara, bisikletçilere ve yayalara nasıl 
öncelik verdikleri gibi faktörlerin tamamı insanların fiziksel aktivite ve aktif yaşama katılımını 
etkilemektedir.  
 

 
© Kopenhag şehri / Helle Moos 
 “Kopenhag Belediye Meclisi, Kopenhag’ı hareketli bir şehir haline getirmek için özel çaba sarf etme 
kararı aldı. Tüm Kopenhag sakinlerini fiziksel anlamda daha aktif kılmak için egzersiz ve fiziksel 
aktiviteyi sektörler arası bir plan halinde gündemimize aldık. Önümüzdeki yıllarda sağlıklı seçimin 
kolay seçim haline gelmesiyle Kopenhag’ın fiziksel aktiviteyi vatandaşlarının gündelik yaşamlarının 
bir parçası yapmasıyla tanınacağını umuyorum.”  
Mogens Lønborg 
Sağlık Şehri Kopenhag 
Belediye Başkanı 
 
Fiziksel aktivite ve aktif yaşam kentsel çevrede nelerden etkilenir? 
 
Şehirlerin planlanma, tasarlanma ve yenilenme şekli hem bireyler hem de toplumlar için ortaya çıkan 
fiziksel aktivite ve sağlık düzeyleri ile yakından ilişkilidir. Bir bireyin, grubun veya toplumun 
bütününün fiziksel anlamda aktif olup olamayacağı üzerinde çeşitli faktörler etkilidir (Şekil 1).  
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Kaynak: Dahlgren’den uyarlanmıştır (15). 
 
 

 

 
© Sandnes Belediyesi / Tom Sørum 
 
Bazı kilit kavramlar 
 
Fiziksel aktivite 
 
Fiziksel aktivite, “çizgili kasların sarf ettiği ve dinlenme halinde olduğundan daha fazla enerjinin 
harcanması ile sonuçlanan herhangi bir kuvvettir” (12). Fiziksel aktiviteler arasında, ulaşım amaçlı 
yürüme veya bisiklete binme, dans, geleneksel oyun ve eğlenceler, bahçecilik ve ev işleri ile birlikte 
spor veya bilinçli egzersiz bulunmaktadır. Spor genellikle bir tür rekabet içermekteyken, egzersiz 
genellikle sağlığın geliştirilmesi için yapılmaktadır (1). 
 
Aktif yaşam 
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Aktif yaşam, fiziksel aktivitenin günlük rutinler içerisine entegre edildiği bir yaşam tarzıdır. Amaç, her 
gün en az 30 dakikalık fiziksel aktivite içerisinde yer almaktır. Bireyler bunu ulaşım için yürümek 
veya bisiklete binmek, zevk ve zindeliğin korunması için egzersiz yapmak, organize ve gündelik spor 
aktivitelerine katılmak, parkta oynamak, bahçede çalışmak, asansör yerine merdivenleri kullanmayı 
tercih etmek ve eğlence tesislerinden yararlanmak gibi yollarla yapabilirler (13). 
 
Sağlığı geliştirici fiziksel aktivite 
 
Fiziksel aktivitenin her türlüsü faydalı olabilirken, amaç, “aşırı zarar ya da risk oluşturmaksızın 
sağlığa ve işlevsel kapasiteye faydası dokunan her türlü fiziksel aktivite” olarak tanımlanan sağlığı 
geliştirici fiziksel aktivitenin sağladıklarından yararlanmaktır (14). Bunun için en güzel yol en az orta 
yoğunluktaki bir fiziksel aktivitenin (seri adımlarla yürüme ve daha derin nefes almanıza ve vücut 
ısınızın yükselmesine yol açan diğer aktiviteler gibi) günlük yaşam içerisine dâhil edilmesi ile 
başarılmaktadır.  
 
      Cinsiyet, yaş, yetenek düzeyi, yeterlilik ve  

yetersizlik, inançlar, düşünceler ve motivasyonlar  
gibi birden fazla bireysel belirleyici, fiziksel  
aktivitelere katılımı etkilemektedir. En önemli  
engeller, zaman yetersizliği, motivasyon eksikliği ve 
emniyet ve güvenlikle ilgili kaygılardır. Bu engellere 
çözüm aranması, insanların fiziksel aktivitelere 
katılmalarının sağlanması açısından kritik öneme 
sahiptir. Örneğin, kent sakinlerinin bir bisiklet şeridi 
veya yolunun tehlikeli olduğunu düşünmeleri 
durumunda o yolu kullanmayacaklardır. Aktif 
yaşamla pozitif ilişkisi olan faktörler arasında kişisel 
fayda (kişinin aktif olabilme yeteneğine inanması), 
zevk alma ve faydalara ilişkin bir beklenti yer 
almaktadır (2).  

 
Sosyal çevre fiziksel aktivitelere katılımı etkilediği bilinen birkaç boyut içermektedir, bunlara 
sosyoekonomik statü ve eşitlik de dâhildir. Sosyoekonomik statü, kendilerine ayıracak zamanları 
nispeten az ve tesislerle yeşil alanlara erişimleri nispeten kısıtlı olan düşük gelir seviyesine sahip 
insanlarla ilgili olabilen, boş zamanlarda yapılan fiziksel aktivitelere katılım ile ters ilişkili olma 
eğilimindedir (16). Kültür, kimlerin aktif olmasının gerektiği konusundaki düşünce ve inançları ve 
farklı cinsiyet, yaş ve gruplara uygun fiziksel aktivite türlerini etkilemektedir. İnsanların, ailelerinden, 
arkadaşlarından, iş arkadaşlarından ve başkalarından sosyal destek ve teşvik aldıklarında aktif olmaları 
daha olası bir durumdur (16, 17). Fiziksel aktivite, mahalleler, şehirler ve bölgelerde sosyal bağlılığın 
güçlendirilmesi için olanaklar sağlamaktadır. Avrupa Konseyi sosyal bağlılığı, “bir toplumun, 
eşitsizlikleri en aza indirgeyerek ve kutuplaşmadan kaçınarak üyelerinin refahını sağlama kapasitesi” 
olarak tanımlamaktadır (18).  
 
İnşa edilmiş çevre, arazi kullanım modellerini ve insanların kurdukları veya değiştirdikleri tüm 
binaları, alanları ve öğeleri içermektedir. Bunlar arasında, evler, okullar, işyerleri, parklar, eğlence 
alanları, yeşil alanlar, iş muhitleri ve ulaşım sistemleri bulunmaktadır. Kentsel tasarım, şehir 
planlamasının yaşamak, çalışmak ve oynamak istenir bir çevre yaratmaya odaklanan yönlerinden 
biridir. İnşa edilmiş çevredeki koşullar, fiziksel aktiviteyi hem olumsuz hem de olumlu olarak 
etkileyebilmektedir. Örneğin, yürüyüşe uygun mahalleler, insanların bir yerden bir yere yürüyerek 
gitmeyi gündelik yaşamlarının bir parçası haline getirmelerine olanak tanımaktadır (19). Yeşil alanlar 
ve parklar, vatandaşlara sosyalleşme ve dışarıdaki eğlence aktivitelerine aktif olarak katılma olanakları 
sağlamaktadır. Dağınık kentleşme, kentlerin dış kesimlerinde büyük alışveriş merkezlerinin bulunması 
ve yaşam, çalışma, eğitim ve alışverişin coğrafi olarak birbirinden ayrılmış olması araba kullanımının 
artmasını gerektirmekte ve şehirde aktif yaşam olanaklarını azaltmaktadır.  
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Şehrin iç ve dış kesimlerindeki doğal çevre de fiziksel aktivitelere katılımı etkilemektedir. Hava 
durumu, özellikle de aşırı sıcak, soğuk ve buzlanma koşulları, yürüyüş, bisiklete binme ve parkta 
oynama gibi dış mekânlarda yapılan aktiviteler için engel oluşturmaktadır. Hava kalitesinin düşük 
olması, açık havada aktif olmayı güçleştirmektedir.  
 
Güvenli göl, akarsu ve plajlara erişilebilirlik bir şehirde yaşayanları veya o şehri ziyaret edenleri 
kendisine çeken ve yüzme, tekneyle dolaşma ve benzeri aktiviteler için pek çok yeni olanak yaratan 
bir durumdur. Bir şehrin ve çevresinin topografya ve coğrafyası (tepelerin ve dağların bulunması gibi) 
insanların katılabilecekleri aktivite ve spor dallarını etkilemektedir. Yeşil ormanlar ve yükseltili bir 
peyzaj, uzun yürüyüşler, doğal keşifler, kamping ve kır koşusu ve kayak, kar sörfü ve kızak sporu gibi 
kış sporları için olanaklar sağlamaktadır.  
 

Fiziksel aktivitenin sağlık ile ilgili  
kilit öneme sahip bazı faydaları 
 
* Kalp hastalığı, inme, 2. tip diyabet, kolon  
kanseri ve osteoporoz riskini azaltır 
* Gücü, esnekliği, dayanıklılığı ve kemik  
yoğunluğunu korur veya arttırır  
* Yaşlı insanlarda düşme riskini azaltır 
* Zihinsel sağlığı ve ruhsal durumu iyileştirir,  
depresyon ve endişe belirtilerini hafifletir ve  
sosyal becerilerle öz saygıyı güçlendirir 
* Vücuttaki yağ oranını düşürerek ve kas kütlesini  
arttırarak kilonun korunmasına veya kilo vermeye  
yardımcı olur (1,20) 
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2. Fiziksel aktivite: hayati bir 
yatırım 

       
      Aktif yaşamı mümkün kılan ve aktif yaşamaya  

teşvik eden politika ve reformlar ilk bölümde ele  
alınan halk sağlığı problemlerinin azaltılmasına  
yardımcı olabilir. Bu tür politika ve reformlar, aynı  
zamanda diğer şehir planlama, çevre, enerji,  
halk sağlığı ve ekonomik kalkınma amaçlarına  
uygun hale getirilebilir. Bu bölümde, yerel  
yönetimler ve ortaklarının fiziksel aktiviteye  
yatırım yapmaları için bazı ek nedenler  
sunulmaktadır. 
 
Sağlam bir ekonomik yatırım 
 
Aktif bir şehir yaratmak, insanların çektikleri  
acıların ve sağlık ve hizmetler açısından  
hareketsizliğin yüksek ekonomik maliyetinin  
tersine çevrilmesine yardımcı olabilir. Amerika 
Birleşik Devletler’inde yapılan bir çalışma (21) 
fiziksel anlamda aktif olan kişilerin yıllık doğrudan 
tıbbi giderlerinin hareketsiz kişilere göre daha az  
olduğunu ortaya çıkarmış ve yetişkinler arasında  
düzenli olarak orta düzey fiziksel aktivite  
oranlarının artmasının yıllık ulusal doğrudan tıbbi  
giderleri milyonlarca dolar azaltabileceğini  
göstermiştir (21). Fiziksel anlamda aktif bir  
işgücü, işe gelmeme oranlarında azalma  
ve verimliliğin artması ile sonuçlandığından  
bu durumdan işverenler de fayda görmektedir (20).  
 

Salzburg Belediye Başkanı Heinz Schaden, işe  
geliş gidişlerinde ve toplantılara giderken bisikleti  
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kullanmaktadır. Başkanın öncülük etmesi ve  
bisiklete binmeye bir yaşam tarzı olarak inanması  
sayesinde, şehir, bu aktif ulaşım aracının  
desteklenmesine yılda 1 milyon €’dan fazla  
yatırım yapmaktadır. 
© Stadt Salzburg / Helpferer 

 
Sakinlerine hareketliği sağlayabilecek bir altyapıyı sunabilmek için en az harcama yapan şehirler, 
seferlerin zaten toplu taşıma araçları, yürüyüş ve bisikletlerle yapıldığı orta ve yüksek yoğunluklu 
kentlerdir (Şek. 2). Ulaşıma toplum tarafından yapılan harcamaların orantısı seferlerin çoğunun 
yürüyüş, bisikletler ve toplu taşıma araçları ile yapıldığı yoğun şehirlerde % 6’dan azken arabanın 
neredeyse tek ulaşım aracı olarak görüldüğü şehirlerde % 12’ye yükselmektedir (22). 
 

 
Şek. 2 Ulaşımın toplum için maliyeti açısından toplum gelirlerinin ulaşım yöntemine harcandığı pay 
 
 
Sosyal bağlılığın güçlendirilmesi 
 
Uygun spor aktivitelerinin ve fiziksel aktivitelere katılımın arttırılması sosyal bağlılığa,  
mahallelere canlılık gelmesine ve toplum kimliği algısının güçlenmesine katkı  
sağlayabilmektedir (23,24). Yeşil alanlar, paten park, pist ve yolları ve spor tesisleri sosyal bir ilgi 
odağı oluşturmakta ve insanların mahalleleri ile ilgili algılarını güçlendirmektedir. Aktif yaşam için 
eşitlikçi ve güvenli olanaklar sağlamak da sosyal ağların genişlemesine destek olmaktadır. Bu durum 
özellikle etnik, ırksal ve dini azınlıklara mensup olanlar ve yaşlı kent sakinleri açısından önemli bir 
husustur. 
 
 
Paydaşların desteği 
 
Yerel yönetimler, aktif yaşamı tek başlarına desteklemek zorunda değildirler. Kamu, gönüllü hizmet 
ve iş sektörlerinde çok sayıda paydaş bulunmaktadır. Fiziksel aktivitenin desteklenmesine yönelik, 
yerel düzeyde harcanan çabaları meşrulaştırabilecek ve destekleyebilecek stratejilere sahip yerel 
yönetimlerin sayısı artmaktadır. Global düzeyde, DSÖ Üye Devletleri, DSÖ Beslenme, Fiziksel 
Aktivite ve Sağlık Global Stratejisi’ni kabul etmişlerdir (26). Avrupa’da, bulaşıcı olmayan 
hastalıklarla ilgili bir DSÖ stratejisi, 2006 yılının Eylül ayında toplanan DSÖ Avrupa Bölge 
Komitesi’nin elli altıncı oturumunda onaya sunulmuş ve 2006 yılının Kasım ayında düzenlenecek 
Obezitenin Önlenmesi için DSÖ Avrupa Bakanlar Konferansı’ndan obeziteyle mücadele ile ilgili bir 
kararnamenin çıkması beklenmektedir. Sinerjik hedeflere yönelik diğer uluslararası enstrümanlar 
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arasında Avrupalı Çocuklar için Çevre ve Sağlık Eylem Planı (CEHAPE) (27) ve Tüm-Avrupa 
Ulaşım, Sağlık ve Çevre Programı (THE PEP) (28) bulunmaktadır. 
 
Aktif ulaşımın halk sağlığı için diğer faydaları 
 
Son yıllarda Avrupa’da araba kullanımında olağanüstü bir artış yaşanmış ve bu durum gürültü, hava 
kirliliği ve kara yolu trafiği yaralanmalarına bağlı problemlerin artmasına yol açmıştır. Araba 
kullanımı karşısında yürüyüşün ve bisiklete binmenin desteklenmesi bu ciddi halk sağlığı 
meselelerinin tamamında iyileştirmeler sağlamaktadır.  
 
Şehrin turistler, ziyaretçiler ve aynı zamanda uzun vadeli sakinler için cazip kılınması 
 
Pek çok insan, aktif olabilecekleri, “gezip dolaşabilecekleri” ve aktif biçimlerde sosyalleşebilecekleri 
yerlerde yaşamak ve buraları ziyaret etmek istemektedir. Fiziksel aktivite ve spor aktiviteleri içeren 
şehir karnavalları, etkinlikler ve kış maceraları turistlerin ilgisini çekmenin en iyi yollarından biridir. 
Bunlar aynı zamanda, her yaştan şehir sakinleri için şehirde ve şehri çevreleyen eğlence alanlarında 
aktif yaşamı destekleyen geleneksel, kültürel ve mevsimlik aktivitelere katılım olanakları 
sağlamaktadır.  
 
 
Fiziksel aktivitenin tüm dünyada kutlanması 
 
DSÖ Üye Devletleri, her yıl 10 Mayıs günü veya yakın tarihlerde Sağlık için Hareket Gününü (Move 
for Health Day) kutlama kararı almışlardır. Fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam tarzlarının 
desteklenmesi için, yıl boyunca, bu etkinlikle daha geniş kapsamlı inisiyatifler arasında bağlantı 
sağlanmaktadır. 2005 yılında Sağlık için Hareket Gününün gündeminde fiziksel aktivite dostu 
ortamlar bulunuyordu ve fiziksel aktivite dostu ortamların tavsiye edilen günlük yarım saatlik orta 
yoğunlukta fiziksel aktiviteye daha fazla insanın katılmasını ve bunu başarmasını mümkün kıldığı 
gerçeğine dikkat çekiliyordu (25).  
    
    GÜNDEM BAŞLIĞI: YORK, BİRLEŞİK KRALLIK 

Şehirlerin arabalara değil insanlara yönelik tasarlanması 
 

York Şehri, hususi arabaları zorunlu kılmayan ve yerel hava  
kalitesi hedeflerini karşılayan entegre bir ulaşım ağı oluşturması  
sayesinde sayısız ödül kazanmıştır. Toplu taşıma araçları,  
yürüyüş ve bisikletler kullanılarak hususi arabalar karşısında  
hem elverişli hem de güvenilir olan sürdürülebilir ve aktif  
alternatiflerin desteklenmesi bu stratejinin ayrılmaz bir parçasını  
oluşturmaktadır. York, arazi kullanımı ve ulaşım konusunda  
kararlar alırken ve ulaşım tedbirlerini uygulamaya koyarken  
ulaşım olanaklarından yararlananlar arasında bir öncelik sırası 
(hiyerarşi) olduğunu kabul edip benimseyen ilk yerel yönetimlerden 
biridir.  
Öncelik sırası şu şekildedir: 
1. Yayalar 
2. Hareket kısıtlamaları olan insanlar 
3. Bisikletçiler 
4. Toplu taşıma araçlarını kullananlar (otobüsler, yolcu otobüsleri, 

deniz araçları, taksiler ve demiryolu taşıtları) 
5. Motorlu iki tekerlekli taşıtlar 
6. Ticaret veya iş amaçlı kullanıcılar (teslimat ve mal taşıyan ağır 

taşıtları içermektedir) 
7. Alışverişte araba kullananlar ve ziyaretçiler 
8. Arabayla seyahat edenler (29) 
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3. İnşa edilmiş çevrede karşılaşılan zorluklar ve olanaklar            
 
Bilinen zorluklar 
 
İnşa edilmiş çevredeki sokak planı, arazi kullanımı, ulaşım sistemi ve eğlence tesisleri, parklar ve 
kamu binalarının konumu gibi tasarım öğelerinin tamamı toplumun aktif yaşam için 
desteklenebileceği veya engellenebileceği bileşenleridir. Bunlar, plancıların ve seçimle başa gelen 
görevlilerin karşılaştıkları zorluklara çözüm bulunması bakımından kritik öneme sahiptirler.  
 
Dağınık kentleşme ve arabalara giderek artan bağımlılık 
 
Avrupa’nın tamamında, araba ile ulaşım 1970 yılından beri %150 artış göstermiş, toplu taşıma araçları 
ile seyahat bir hayli azalmış ve yaya ulaşımında düşüş gözlenmiştir (30,31). Arabalara bağımlılığın 
giderek artması, banliyöleşmenin hem bir sebebi hem de sonucudur. Pek çok vatandaş ve politikacı, 
dağınık kentleşme ile ilgili sorunlardan haberdardır. Bunlar arasında halk sağılığı açısından, hava 
kirliliği, gürültü, trafik sıkışıklığı ve kara yolu kaynaklı yaralanma riskinin artması, sera gazlarının 
çoğalması ve ferahlık veren yeşil alanlara erişimin kısıtlı hale gelmesi sayılabilir. Avrupa’da şehirler 
etrafında dağınık kentleşme yaygındır (22).  
 
Dağınık kentleşme ile yüksek kilo, obezite ve buna bağlı kronik hastalıklar arasında bir bağlantı 
görülmektedir (11,32). 
 
Yeşil alanlar için yer sıkıntısı 
Kalabalık şehir merkezleri ve kent yaşamının canlanması, özellikle eski şehir yerleşimlerinde, yeşil 
alanlar için yer bulmayı zorlaştırabilmektedir. Örneğin, yeşil alanlara 15 dakika ve daha kısa yürüyüş 
mesafesinde yaşayan nüfusun oranı, Bologna’da sadece %56, Bratislava’da %40 ve Warsaw’da 
%36’dır (33). 
 
Aktif ulaşıma öncelik verilmemesi 
Pek çok ülkede, bisiklete binmek ve yürümek ulaşımla ilgili kararlar alınırken marjinal ulaşım araçları 
olarak kabul edilmektedir. Bu da kara yollarına ayrılan yaklaşık % 65’lik yatırım ile toplu ulaşıma 
ayrılan % 25’lik yatırımlar karşısında bahsedilen ulaşım araçlarına %10’dan daha az yatırım yapılması 
ile sonuçlanmaktadır (33). 
 
Trafikte yaralanmalar ve ölümler 
Taşıtların yüksek hızlarda seyretmesi, trafik sıkışıklıkları ve ayrı şerit, pist ve yolların 
bulunmamasından kaynaklanan trafik kaynaklı yaralanma ve ölümler, insanların şehirlerde yürüyüşü 
ve bisiklete binmeyi tercih etmemelerinin başlıca sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, 
özellikle çocuklar ve yaşlılar için geçerlidir (34). Okula gitmek için kaldırımların ve yürüyüş için 
güvenli alanların bulunmaması, içinde çocukların da bulunduğu kazaların görülme sıklığını 
arttırmaktadır (34). Kısa süreli trafik ışıkları ve taşıt güzergâhı üzerinde yol işaretleri yetersiz kalan 
geniş sokaklar da yaşlı yayaların güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Taşıtların yüksek hızlarda 
seyretmesi ve bir mahallede ana arterlerin sayısının fazla olması, otobüs duraklarının yanlış 
konumlandırılması ve trafik ışıkları ile ilgili sorunlar her yaştan yaya için yüksek riskler 
doğurmaktadır. Yayalar ve bisikletçiler için diğer tehlike kaynakları arasında bakımsız kaldırımlar ve 
başıboş dolaşan köpekler yer almaktadır (35). 
 

Dağınık kentleşme 
Dağınık kentleşmenin karakteristik  
özellikleri arasında birden fazla arazi  
kullanım modeli yer almaktadır: 
 
* evlerin ve binaların birbirinden çok  
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uzakta konumlandırıldığı ve geniş yollar, 
peyzaj ve otoparklarla ayrıldığı, seyrek arazi 
kullanımı, 
* dükkânlar, ofisler ve eğlence için ayrı 
alanlar şeklinde, arazi kullanımının farklı 
amaçlar için ayrık tutulması ve 
* evlerin, dükkânların, ofislerin ve eğlencenin 
karayollarıyla ayrılması ve işe, konserlere 
veya dükkanlara gidebilmek için genellikle 
arabaya ihtiyaç duyulması sonucunda 
arabalara bağımlı kalınması.        

    
GÜNDEM BAŞLIĞI: 
WOONERF YAKLAŞIMI 
 
Woonerf (Felemenkçe’de “yaşam için sokak alanı” anlamına gelmektedir), yayalar, bisikletçiler ve 
düşük hızda seyreden motorlu taşıtların ortak kullandıkları bir alandır. Bunlar, genellikle, kaldırım 
kenar taşları ve kaldırımlarla aynı seviyeye yükseltilen ve taşıtların ağaçlar, saksılar, park alanları ve 
başka nesneler yerleştirilerek yavaş gitmelerinin sağlandığı caddelerdir. Sürücüler bu alanlarda 
davetsiz misafir olarak görülmekte ve yürüyüş hızında gitmeleri gerekmektedir. Her bir cadde girişine 
bir woonerf işaret levhası yerleştirilir. Almanya, Hollanda ve diğer Kuzey Avrupa ülkelerinde 
başarıyla uygulanan bu müşterek yaklaşım, özellikle yeşil alanlara erişimin kısıtlı olduğu şehirlerde 
faydalı olabilmektedir.  
 
 
İnşa edilmiş çevredeki diğer faktörler 
İnşa edilmiş çevrede başka faktörler de aktif yaşam konusunda insanların hevesini kırmaktadır. Bunlar 
arasında, iyi ışıklandırmanın olmaması, açık alanlara, spor ve eğlence tesislerine erişimin olmaması, 
viran evler ve mahalleler, yetersiz estetik anlayışı ve işyerlerinde ve kamu binalarındaki kilitli 
merdiven boşlukları sayılabilir. 
 
Sakinlerin değişime direnmesi 
Aktif yaşamın yaygınlaştırılmasına yönelik iyi niyetle yapılmış planlar, sakinler tarafından bu 
planların uygulanmasında toplu bir fayda görmedikleri ya da aktif yaşamı prestij kaybı ile 
ilişkilendirdikleri takdirde direnişle karşılanacaktır. Bazı mekânlarda, örneğin, maddi durumu iyi olan 
insanlar genellikle işe arabayla gittiklerinden, işe bisikletle veya toplu taşıma araçlarıyla gitmek kötü 
bir itibar veya statü ifadesi olarak algılanabilmektedir.  
 
Bilinen fırsatlar: 
Arazi kullanımı ve bina tasarımı 
Şehir planlaması ve sağlık davranışı alanlarındaki çalışmalar, toplumların inşa ediliş şeklinin 
insanların gidecekleri yere varmak için toplu taşıma, araba ile ulaşım, yürüyüş veya bisiklete binme 
konularındaki tercihlerini etkileyip etkilemediğini ortaya koymaktadır (32,36-38). 
 
Batı Avrupa’da altı ülkede yapılan bir çalışma (39), fiziksel aktivite için sağlanan toplum-temelli 
olanaklar (yerleşim alanları, yerel klüplerdeki olanaklar ve toplumsal destek), kişilerin kendilerinin 
bildirdikleri fiziksel aktivite düzeyleri ve kendilerinin derecelendirdikleri sağlık arasında olumlu bir 
ilişki olduğunu göstermiştir. İyi olanaklar mevcut olduğunda, sağlık etkisi kadınlar arasında daha sık 
dile getirilmektedir.  
Angers (Fransa), Bonn (Almanya), Bratislava (Slovakya), Budapeşte (Macaristan), Ferreira do 
Alentejo (Portekiz), Forlì (İtalya), Cenevre (İsviçre) ve Vilnius (Litvanya)’daki yetişkinler hakkında 
veriler içeren başka bir çalışma, yerleşim alanlarında yeşil alanların daha fazla ve çevre kirliliğinin 
daha az olmasının fazla kilo veya obeziteyi azalttığını ve yerine fiziksel anlamda aktif olmayı 
artırdığını ortaya koymuştur (40). 
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Bir kişinin evinden ya da işyerinden yürüyerek veya bisikletle gidilebilecek mesafede olan mahalle 
parkları, fiziksel aktiviteyi büyük oranda arttırabilmektedir. Evler, işyerleri, iş merkezleri, toplu taşıma 
ve toplum tesislerini birbirine bağlayan yollar yayalar için güvenli ve cazip geçitler oluşturmaktadır 
(38). 
 
Uzun vadeli etkiler açık ve net olmasa da insanları merdivenleri kullanmanın sağlık ve kilo vermek 
açısından faydaları hakkında bilgilendiren işaret levhalarının birçok mekanda (metro, tren ve otobüs 
istasyonları gibi) asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin yanı başına yerleştirilmesi halinde, daha fazla 
insan merdivenleri kullanmaktadır (41). 
 
Güzergâhlar arası mesafeleri ve yürüyerek ya da bisikletle ulaşılabilecek yerlerin oranı kentsel 
yoğunluk tarafından etkilendiğinden seyahat alışkanlıkları ile ilişkilidir. Yoğunluk arttıkça, arabalarla 
harcanan süre ve kat edilen kilometreler azalırken, bisiklet ve toplu taşıma araçlarının kullanımı 
artmakta ve diğer her şey dengede kalmaktadır (19). İnsanlar, gidecekleri yer yakın olduğunda daha 
fazla yürüme eğilimi göstermektedirler. Yoğunluk ve dükkânların, okulların ve işyerlerinin bir arada 
tutulması aktif ulaşım için teşvik edicidir. Bu “geleneksel” mahalleler eski Avrupa kentlerinde çok 
sayıda bulunmaktadır; ne var ki bazen insanlar kendilerini bu ortamlarda güvende hissetmemekte ve 
altyapı yürüme ve bisikletle ulaşıma karşı isteksizlik sergilemektedir.  
 
Bağlantılılık (cadde ağının yayalar ve bisikletçiler için ne kadar kolay ve güvenli güzergahlar 
sağladığı) da insanların aktif ulaşımı tercih etmelerinde etkili olmaktadır. Caddeler ve yaya yolları 
merkezi noktalarla bağlandığında insanlar yürümeyi ve bisiklete binmeyi daha çok tercih etmektedirler 
(38,44). Bir çalışma (45) insanların yaşadıkları çevrede caddeler arası bağlantılılık düzeyinde görülen 
her % 25’lik artışın insanların iş dışındaki amaçlarla seyahat için yürümeyi tercih etme oranlarında % 
14’lük artış sağladığını göstermiştir. 
 

 
© Liverpool Sport Action Zone  © Liverpool Sport Action Zone 
Eskinin çukur alanı…    Şimdinin Admiral Park’ı… 
 
Admiral Park’ta ihtiyaç duyulan bir spor tesisi 
 
Yeni Admiral Park, üç yerel rejenerasyon ajansı arasındaki benzersiz ortaklığın dört yıllık 
çalışmasının bir sonucudur: Bu ajanslar, Neighbourhood Regeneration, Liverpool Sport Action Zone 
ve Dingle Grandby Toxteth Education Action Zone’dur. Ajanslar, yerel okullar ve Liverpool Belediye 
Meclisi ile işbirliği içerisinde, şehirdeki çukur alanlardan (çöp, pislik içindeki yerlerden) birini yerel 
okulların ve toplumun yararlanması için, mini çim sahaları, atletizm tesisleri, tenis, netbol ve 
basketbol için çok amaçlı bir asfalt kort ve modern bir soyunma kabini içeren, çok ihtiyaç duyulan bir 
spor tesisine dönüştürmeyi başardılar. Projenin tasarım aşamasında şehir sakinlerinden olan okul 
çocukları da yer almışlardır. Öğrenciler, tesisin isim seçiminde oy kullanmışlar ve sonradan alana 
dâhil edilen resimler ve sanat eserleri tasarlamışlardır. Admiral Park alanında bulunan otoparkın 
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komşu emniyet müdürlüğü ile ortaklaşa kullanılması, alanın güvenliğini arttırmakta ve tesise değerli 
bir gelir akışı sağlamaktadır.  
 
 
Çıkmaz sokaklar sıklıkla huzurlu mahalleler oluşturmak için kullanılsa da aynı zamanda semt 
sakinlerini birbirlerinden izole etmekte ve konutlarla dükkânlar ve işyerleri gibi fonksiyonel mekânlar 
arasındaki mesafeyi arttırmaktadır. Çıkmaz sokakların etrafındaki semtlerde, insanların yerleşim 
alanları arasındaki mesafeyi bisikletle ya da yürüyerek almalarının mümkün kılınması için yollar inşa 
edilmelidir.  
 
Aktif ulaşım 
Toplu taşıma sistemlerine erişim de yürüyüş ve bisiklete binmekle bağlantılı olduğundan fiziksel 
aktiviteyi desteklemektedir. Toplu taşıma sistemlerine yaya erişiminin kolaylaştırılması, düşük gelir 
düzeyine sahip insanların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve erişim noktalarına yürüyerek 
gitmelerini kolaylaştıracağından en büyük faydayı bu grup için sağlayacaktır (19).  
 
Avrupa’da araba yolculuklarının yerine yürüyüşü ve bisiklete binmeyi koyma imkanı bir hayli 
yüksektir. Avrupa’da arabayla yapılan yolculukların % 30’undan fazlası 3 km’den kısa mesafelere, % 
50’si ise 5 km’den kısa mesafelere yapılmaktadır. Bu mesafeler, bisikletle 15 – 20 dakikada ve seri 
adımlarla yürüyerek 30-50 dakikada alınabilmektedir.  
 
Kuzey Avrupa’daki olay örnekleri, trafiği sakinleştirici tedbirler, altyapı ve politika değişikliklerinin 
yaya ve bisikletçi dolaşımını arttırdığını tekrar tekrar göstermiştir (11,48). 
 
 
Mahalleniz ne kadar yürünebilir? 
 
Mahalle Çevre Yürünebilirlik Ölçeği (42) gibi araçlar sakinlerin bir mahallenin yürümeye 
elverişliliğini neye göre değerlendirdiklerini belirlemek için kullanılabilmektedir. Genel olarak bu 
araçlar, aşağıdaki özellikleri ölçmek için coğrafi bilgi sistemleri ve sakinlerin verdikleri yanıtlara 
ilişkin verileri kullanırlar: 
* mesken sıklığı, 
* restoranlar ve dükkanlar gibi mesken harici tesislere yakınlık ve ulaşım kolaylığı (arazi kullanımında 
çeşitlilik), 
* sokakların birbirine bağlanabilirliği, 
* yürüyüş yolları gibi yürüyüş tesisleri, 
* estetik, 
* yol emniyeti ve 
* suça karşı emniyet ve güvenlik. 
 
Çalışmalar, yürünebilirliği fazla olan mahallelerin sakinlerinin mesken sıklığı, arazi kullanımında 
çeşitlilik ve sokakların birbirine bağlanabilirliğine, yürünebilirliği yetersiz olan mahallelerin 
sakinlerinin verdiğinden daha yüksek dereceler verdiklerini ortaya koymuştur (43). 
 
Yerel yönetim neler yapabilir? 
 
Şehir planlaması 
* Stratejik arazi kullanımı ile ulaşım planlaması birbiriyle entegre edilmelidir. Şehrin ve bölgenin uzun 
vadedeki evriminin arabalara bağımlılığı azaltmasını ve kaliteli toplu taşıma araçlarına adaletli erişim 
sağlamasını temin etmek için planlama, ulaşım ve ekonomik kalkınma ajansları ile çalışılmalıdır. 
* Eski şehirlerin geleneksel tasarımı korunmalı ve doğal olarak arabayla ulaşımı gerektiren iş, alışveriş 
ve parklar, izole eğitim kurumları veya hastaneler ve düzensiz meskenlerin imarları gibi dağınık, 
ayrık, banliyö tarzı arazi kullanımları kontrol altına alınmalıdır.  
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* Toplu taşıma sistemleri geliştirilerek, şehirde araba kullanımına sınırlama getirilerek ve yürümeye ve 
bisiklete binmeye teşvik eder şekilde, işyerleri, dükkanlar, okullar ve sağlık hizmet kuruluşları entegre 
mahalleler içerisine yerleştirilerek dağınık kentleşme azaltılmalıdır. 
* Her gelir düzeyinden insanların yaşadığı mekânların sağlığı destekleyici ulaşım ve yeşil alanlara eşit 
düzeyde erişim için olanaklara eksiksiz olarak sahip olmaları sağlanmalıdır. Bunun için hedefler 
belirlenmelidir.  
* Toplum tasarımına, arabalar ve diğer teknolojiler karşısında insanlara fayda sağlanması amacına 
yönelik olarak yeniden yön verilmelidir. Zaruri hizmetler, sağlıklı gıda satış noktaları, işyerleri ve 
diğer yerler insanların yaşadıkları yerlerden yürüyerek veya bisikletle kolay ulaşılabilecek mesafede 
konumlandırılmalıdır. İmara açılacak yeni alanlarda toplu taşıma sistemlerine kolay erişim, kaldırım, 
kavşak ve sokak peyzajında iyileştirmeler şart koşulmalıdır. Çıkmaz sokaklardan kaçınmalı ve 
kapalım sokaklar arasında yollar yapılmalıdır. 
* Şehrin dış kesimlerindeki sahillere, nehirlere, göllere ve ormanlara kolay ulaşım sağlanmalıdır.  
* Yeşil alanlar korunmalı ve geliştirilmelidir. Boş arsaların ve viran durumdaki alanların yeşil ve/veya 
açık alanlara dönüştürülmesi için teşvik sağlanmalıdır. Kalabalık şehir merkezlerinde “küçük” halk 
parkları yaratılmalıdır. Viran alanlar, ortak bir bahçe veya küçük oyun alanı etrafına konutlar inşa 
ederek yenilenmelidir. Tüm kent sakinleri tarafından ulaşılabilir bir yeşil ağ oluşturmak için 
çalışılmalı ve bu ağ meydanlar ve aktif yaşama yönelik diğer dış mekânlardan oluşan diğer ağlarla 
desteklenmelidir.  
* Şehrin sokakları, çocukların oyun oynamasına ve yaşlıların sosyalleşmesine uygun aktif dinlenme ve 
eğlenme alanları haline getirilmelidir. Şehir meydanlarını çekici göstermek ve gölge yerler oluşturmak 
için ağaç ve bitkiler dikilmelidir.  
* Otoparklarda değişiklik yapılmalıdır. Otoparklar yeraltında konumlandırılmalı ve/veya park 
alanlarının çevresi dükkânlar, kafeler ve yeşil alanlarla donatılmalıdır. Otoparkların yerine, bisiklet 
parkları ve sokak park alanları yapılarak trafiğin yavaşlatılmasına katkı sağlanmalıdır.  
 

 
Kültürpark Peyzaj planı, Bursa, Türkiye 
© Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
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© Kadıköy Sağlıklı Şehirler Proje Ofisi 
Kadıköy Türkiye’de, yerel parkların içerisine inşa  
edilmiş egzersiz ekipmanları ve yürüyüş yolları,  
jimnastik salonlarına gitme olanağı ya da zamanı  
olmayan kişilerin açık havada egzersiz  
yapmalarına imkan tanımaktadır.  
 
Aktif yaşam 
* Aktif yaşama yönelik plan ve tasarımlar 
yapılmalıdır. Toplum planlama belge ve 
yönergelerinin kent sakinlerinin fiziksel aktivitelere 
katılmalarına etki eden faktörlere yönelik olmaları 
temin edilmelidir. Aktif yaşamı ilgilendiren 
meselelerin arazi kullanımı inceleme ve planlama 
süreçlerine dâhil edilmesini sağlamak için sağlık etki 
değerlendirmesi yapılmalıdır.  
* Eğlence ve spor tesisleri, parklar, yollar ve patikalar 
oluşturulmalıdır. Okullar, işyerleri ve dükkânlar 
arasında bağlantı sağlanması için kendi içinde tutarlı 
bir mahalle park ve yol sistemi oluşturulmalıdır. 
Fiziksel aktivite tesislerinin erişilebilir ve bu 
tesislerden yararlanma ücretinin makul düzeyde 
olması sağlanmalıdır. Çocuklara ve diğer misafirlere 
yardımcı olacak ve kendilerini güvende hissetmelerini 
sağlayacak park nezaretçileri istihdam edilmelidir.  
* Mevcut ve gelecekteki imar içerisinde bisiklet 
kullanımı ve yürüyüş için kapsamlı bir plan 
hazırlanmalı ve daha geniş bir ulaşım planlaması 
içerisine entegre edilmelidir. 
* Bisiklete kullanımı, uygun trafik politikaları ve 
mevzuatı, geniş bisiklet yolu ağları, kısa yolculuklar 
için şehir bisikletlerine erişim imkanları ve kamu 
alanlarında bisiklet koyulabilecek yerler ile 
desteklenmelidir. Kalabalık caddelerde yayalar, 
bisikletçiler ve arabalar için ayrı şeritler 
oluşturulmalıdır. Yönetimde görevli personel, 
özellikle de polis, park çalışanları ve sayaç 
okuyucularına mahalle güzergâhlarında kullanmaları 
için bisikletler verilmelidir.  
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* Hızla ilgili katı sınırlamalar, 20 km/s hatları, iyi 
zamanlanmış trafik ışıkları, açık seçik işaretlenmiş 
geçitler, trafiği yatıştırıcı uygulamalar (yavaşlatıcı 
tümsekler gibi) ve tehlikeli kavşaklarda trafik 
polislerinin görev yapması gibi trafik kontrol 
tedbirleri uygulanmalıdır. Bisikletçilere, yayalara ve 
sürücülere yaralanmaların önlenmesi ve birbirlerinin 
güzergâhlarına saygılı olmalarının sağlanması için yol 
trafik işaretleri açık seçik konumlandırılmalıdır.  

 
* Çocukların güvenle oynayabilecekleri alanlar yapılmalıdır. Aktif oyunlar için güvenli alanlar içeren 
sokak ve mahalleler tasarlanmalı, sitelerin ortak kullanım alanlarında müşterek oyun alanları 
içermeleri sağlanmalı ve ilgi çekici, güvenli ve bakımlı oyun alanları inşa edilmelidir. 
* İnsanları mahallelerinde aktif olmaya davet eden temiz ve çekici bir çevre yaratılmalıdır. Tarihi 
yerler ve dükkânlar içeren, araç trafiğine kapalı caddelere banklar ve çiçeklilikler yerleştirilmelidir.  
* Yürünebilir mahalleleri desteklemek için yeşil bitkiler, dinlenme yerleri sağlanmalı, tarihi ve 
kültürel varlıklar ortaya çıkarılmalıdır. Kaldırımların bakımı yapılmalı, üzerlerindeki buz ve karlar 
temizlenmelidir. Merkezi yerlerin yeniden canlandırılması teşvik edilmeli, geniş otopark ve sanayi 
alanları yapmaktan vazgeçilmelidir.  
* İnsanlara şehirde aktif olabilmeye yönelik güvenli ve zevkli olanaklar hakkında açık ve net bilgiler 
sunulmalıdır. Toplumun geneli için, parklar, yollar, bisiklet ve yaya yolları ve fiziksel aktivite 
programları sunan tesislerin aktif yaşam haritası tasarlanmalı ve geliştirilmelidir.  
* İnsanları merdivenleri kullanmaya teşvik eden kullanışlı ve çekici merdivenler ve bunlara yönelik 
işaretler sağlanmalıdır.  
 
Yatırım ve finansman 
* İyi bir örnek belirlenmelidir. Eğitim ve sağlık tesisleri ile sosyal tesisler ve aynı zamanda devlet 
daireleri ulaşımda arabalara bağımlılıktan caydıran ve yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma araçlarının 
kullanılmasını teşvik eder şekilde konumlandırılmalıdır.  
* Sağlıklı ve aktif yaşamı destekleyen alanların yaratılması ve sürdürülmesine ayrılan bütçe 
arttırılmalıdır. Ulusal ve Avrupa çapında kaynaklardan, toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi, trafik 
yoğunluğunun azaltılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi aktif yaşam inisiyatifleri için mevcut 
fonlar belirlenmeli ve bunlara katılım sağlanmalıdır.  
* Finansman önceliği toplu taşıma sistemleri, kaldırımlar, yollar, trafiğin yatıştırılması ve bisiklet şerit, 
pist ve yollarına verilmelidir.  
* Otopark tesislerinden yüksek vergi ve ücretler uygulanmalıdır. Hususi araçlarla belirli bir noktaya 
kadar gidildikten sonra araç aktarma noktasına park edilerek toplu taşıma araçlarına veya servislere 
geçiş yapılmasına dayalı sistem (park-and-ride) yalnızca, mevcut toplu taşıma seviyelerinin yetersiz 
kaldığı düşük yoğunluklu alanlarda kullanılmalıdır. Aktarma noktaları, yolcuların çıkış noktasına 
mümkün olduğunca yakın konumlandırılmalıdır. Bisiklet ve yürüyüşü tercih edenler de aktarma 
sistemlerini kullanmaya teşvik edilmelidir.  
* Genel araba kullanımının azaltılması ve toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi için ek finansman 
sağlanması amacıyla, tıkanıklık mesuliyet vergisi sistemine geçilmesi bir seçenek olarak 
düşünülmelidir. Bu strateji, aralarında Londra, Oslo ve Stockholm’ün de bulunduğu Avrupa 
şehirlerinde başarıyla uygulanmıştır. Londra’da 2003 yılında tıkanıklık mesuliyet vergisi sistemine 
geçilmesi sonrasında, şehir içi bisiklet kullanım oranında %20 artış ve karayolu kazalarında %7’lik bir 
azalma sağlanmıştır. Toplu taşıma araçlarına rağbetin artması ile birlikte yürüyüş ve merdiven 
kullanımının da artması beklenebilecektir (49). 
 

GÜNDEM BAŞLIĞI: 
BARSELONA, İSPANYA 
 
Alan darlığında, yeşil alanların ve okyanus kıyılarının  
geri kazanılması 
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Barselona’da şehir planlaması, insanların aktif bir  
biçimde yaşamaları ve çalışmaları için kaliteli olanaklar  
sunmaktadır. Fiziksel alanın dar olması ve dışa  
genişleme karşısındaki topografik zorlukların 
yeşil alanları ve aktif yaşamı kısıtlamasına rağmen, şehir  
plancıları zorlukları aşabilmişlerdir. Ciddi kentsel  
bozulma sorunları ile karşı karşıya olan plancılar,  
bütünsel bir yaklaşım izlemişler ve 1992 yılında  
Olimpiyat Oyunlarının ev sahipliğini şehrin dört bir  
yanında gerçekleştirdikleri reformlar için araç olarak  
kullanmışlardır. Olimpik tesisler ihmal edilmiş dört  
kentsel alana yayılmış ve Olimpiyat Köyü denize yakın  
sanayi bölgesinde imar edilmiştir. Olimpik Liman’ın her  
iki tarafına altı yapay plaj inşa edilerek okyanus kıyıları  
geri kazanılmıştır. Aynı zamanda, şehrin iç kesimlerinde  
radikal bir dönüşüm başlatılmış ve sosyal sermayenin  
arttırılması ve suç oranının aşağıya çekilmesine yönelik  
bir politika hayata geçirilmiştir. Şehir için reformlar hala  
devam etmektedir. Açık alanlarını sanayi gelişimine  
kurban vermiş olan mesken bloklarının pek çoğu, bugün  
yeşil alanlar ve küçük mahalle parkları haline  
getirilmektedir. 

 
 
 



 29

4. Sosyal çevrede karşılaşılan zorluklar ve olanaklar 
 
Sosyoekonomik çevre, aktivite dostu şehirler yaratmak ve sürdürmek isteyen  
yerel yönetimler için içerisinde birçok zorluk ve olanak barındırmaktadır. 
 
Bilinen zorluklar 
 
Çeşitlilik 
Büyük modern şehirlerin, yaş, yeterlilik ve etnik ve kültürel arka plan  
bakımından yüksek çeşitlilik içeren nüfuslara sahip olmaları sık karşılaşılan bir  
durumdur. Zor olan, çeşitlilik içeren bir nüfusun bir yandan farklı ihtiyaçlarını  
karşılarken bir yandan da gücünden istifade etmektir. İnsanların genç veya  
yaşlı ya da zengin veya fakir olmaları, inşa edilmiş ve sosyal çevrelere  
verdikleri tepkileri ve fiziksel aktivitelere katılımlarını etkilemektedir. Genellikle  
etnik köken ve ırkla ilişkilendirilen kültür, sıklıkla belirli nüfusların aktif veya  
hareketsiz olmalarını etkilemektedir. Örneğin, dans, yüzme ve bisiklete binme  
aktivitelerine katılım, kültürel geleneklerle ve cinsiyet, giyim ve spor  
aktivitelerine katılımla ilgili düşünce ve inançlar tarafından teşvik edilebilmekte  
veya kısıtlanabilmektedir.  
 
Eşitsizlik 
Pek çok birey ve topluluklarda (özellikle de düşük gelir düzeyine sahip olanlar),  
fiziksel aktivitelere daha düşük katılım oranı ve sağlıksız beslenme biçimlerine  
bağlı olarak kronik hastalık ve obezite görülme oranı aşırı derecede yüksektir  
(11). Bu farklar arazi kullanımı, iskân, ulaşım ve ekonomik kalkınma  
konularında daha büyük eşitsizliklerin var olduğuna işaret etmektedir. 
 
Dezavantajlı nüfusların bir jimnastik salonuna ulaşmaları veya bu tür yerlerden  
yararlanma ücretini karşılayabilmeleri daha zordur: kullanıcı ücretleri dar gelirli  
ailelerin şehir yönetimi tarafından sağlanan eğlence programlarına katılımlarının 
önünde engel oluşturabilmektedir. Dezavantajlı nüfusların, güvenli sokaklar ve 
kaldırımlar, parklar, yollar ve halka açık bahçeler gibi sağlıklı bir yaşam tarzını 
destekleyen yerlere kolayca ulaşabilmeleri daha az olasıdır (16). Bu insanlar aktif 
olmayı seçtiklerinde, sıklıkla trafik tehlikeleri ve gerçek ya da algılanan suç ile ilgili 
emniyet riskleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar (50). Örneğin, çocukların güvenli 
oyun alanlarına ulaşamadıkları için sokakta oynamak durumunda kaldıkları fakir 
mahallelerde çocuk yaya yararlanmaları daha çok görülmektedir (51). 
 
Dar gelirli insanların dükkânlara veya işyerlerine yürüyerek veya bisikletle  
gitmeleri yüksek gelir düzeyine sahip insanlara nazaran daha olası olsa da  
fiziksel aktivite kaynaklarının (yürüyüş hat ve yolları ile özel bahçeler gibi) kısmen, 
zengin ve fakir mahallelere eşitsiz bir biçimde dağılmış  
olması bu insanların boş vakitlerinde yürüyüş yapmaları, bisiklete binmeleri  
veya bahçelerde dolaşmaları ihtimalini düşürmektedir (52). Hollanda’nın  
Eindhoven şehrindeki araştırmacılar, dezavantajlı mahallelerde yaşayan insanların 
spor aktivitelerine katılımlarının düşük seviyede olduğunu belirlemişlerdir (53). 

 
Şehir plancıları için sağlığın fiziksel aktivitelerin fazlalaştırılması yoluyla desteklenmesi yönündeki 
çabalar, sosyal ve ırksal eşitlikle kaçınılmaz olarak bağlantılıdır. Irksal ve sınıfsal gerginlikler 
sürdükçe, yoğunluğun fazla ve inşa edilmiş çevrelerin birbiriyle bağlantılı olması, bir tehdit olarak 
algılanabilmektedir (54). Kökleri geçmişe uzanan örgütlü ırksal ayrımcılık (golf derslerine katılımın 
belirli sınırlamalara tabi olması gibi) artık günümüzde büyük ölçüde yasadışı kabul edilse de iskân 
konusundaki ayrım fiziksel aktivite ve aktif yaşam üzerindeki etkisini sürdürmektedir.  
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Sosyal bağlılık 
Gençler, yaşlılar (özellikle yalnız yaşayanlar), engelliler, riskli hayat şartlarında yaşayan aileler ve 
göçmenlerle etnik azınlıklar gibi belli başlı gruplar sosyal dışlanmaya daha açık durumdadırlar. 
Oysaki bu grupların toplumla entegrasyonu sosyal bağlılık açısından üst düzey öneme sahiptir. Avrupa 
ülkeleri bu meselelere ilişkin farklı politikalar geliştirmişlerdir. Avrupa Konseyi, eşit haklara dayanan 
bir sosyal bağlılık yaklaşımını desteklemektedir. Bu temel haklardan biri optimal sağlığa erişimdir. 
Fiziksel aktivite sağlıklı olabilmek için zaruri bir ihtiyaçtır. Yönetimler kilit noktada yer alsalar da 
toplumda sosyal bağlılığı ve herkesin refahını sağlama kapasitesinin korunması bakımından toplumun 
bütün sektörlerine sorumluluk düşmektedir (18). 
 
Kişisel emniyet kaygısı 
Bir kısım araştırmacı, kişisel emniyet ile fiziksel aktivite düzeyleri arasında güçlü bir ilişki tespit 
edememiş olsa da kadın, çocuk ve yaşlı nüfusu üzerine yapılan çalışmalar hareketsiz yaşam tarzları ile 
kişisel emniyetin tehlikede olması arasında daha güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu ortaya 
koymuştur. Örneğin bazı çalışmalar, suç oranının ve suç korkusunun kadınların, özellikle de azınlık 
kadınlarının dışarıda egzersiz yapmalarına ve fiziksel aktivitede bulunmalarına engel olduklarını 
göstermiştir. Ebeveynlerin emniyetle ilgili kaygıları parklar gibi halka açık alanların ve diğer oyun 
alanlarının kullanılması, okul dışı spor programlarına katılım konularında çocukların aktivite 
düzeylerini düşürmektedir. Başka çalışmalarda ise yaşlı yetişkinlerin de kişisel emniyet kaygılarına 
bağlı olarak aktivitelerini sınırlayabildikleri ispatlanmıştır (36). 
 
Gerçek ve algılanan kişisel engeller 
Bugünün telaşlı dünyasında, zaman ve motivasyon (hem gerçek hem de algılanan) aktif yaşamın 
önündeki en önemli kişisel engellerdir. Kültürel tavırlar ve sosyal rollerden kaynaklanabilen bu 
engellere, çeşitli mekanlarda aktif yaşam olanakları yaratılarak çözüm bulunabilir. Örneğin, zamanları 
kısıtlı olan çalışan anneler mesai günleri ve evde çocuklarıyla ilgilendikleri zamanlara aktif yaşamı 
dahil edebilmek için olanaklara ihtiyaç duymaktadırlar. İnsanların yaşadıkları çevreyle ilgili algıları, 
kimi zaman, objektif bir değerlendirme ile uyuşmaz. Örneğin, tarafsız rapor ve gözlemler aksini 
gösterse de yaşlı bir kadın mahalle parkının yürüyüş için güvenli olmadığına inanabilmektedir.  
 
      Cinsiyet ve fiziksel aktivite 

Katılım düzeyleri ülkeden ülkeye farklılık gösterse  
de Avrupa Birliği’nde, 7 günlük bir sürenin  
ardından fiziksel aktiviteye katılım oranları  
incelendiğinde, hiçbir fiziksel aktivitede bulunmama 
erkekler için %38 iken  
kadınlarda %43 olarak görülmektedir. Erkeklerin  
%18’i kadınların ise %12’si üst düzey fiziksel  
aktiviteye katılırken, boş vakitlerinde bir miktar  
fiziksel aktivite içinde bulunanların oranı  
erkeklerde %39, kadınlarda ise %35’tir (55). Tüm  
ülke ve bölgelerle, tüm yaş gruplarında, kızlar  
erkeklere göre daha az aktiftirler ve yaş  
büyüdükçe cinsiyetler arası fark da artmaktadır (3). 
Bu farkların görülmesinin muhtemel sebepleri 
arasında cinsiyet stereotipileşmesinin görülmesi, 
kızların ve kadınların ihtiyaçlarına göre özel olarak 
kurgulanmış sistem ve programların bulunmaması, 
kızların ve kadınların spor aktiviteleri ve fiziksel 
aktivitenin liderlik rollerinde az temsil ediliyor olması, 
evle ilgili sorumluluklar, çocukların ve yaşlıların 
bakımı yüzünden zaman sıkıntısı yaşamaları ve 
özellikle geceleyin kişisel emniyetlerinden kaygı 
duymaları sayılabilir. Yerel yöneticilerin cinsiyete 
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dayalı eşitsizliğe çözüm aramaları ve kızların ve 
kadınların aktif olmalarını sağlayacak modelleri ve 
etkinlikleri desteklemeleri gerekmektedir. 

 
 

 
 
Dar gelirli insanlar ve toplumdan dışlanmış gençlerle eşitsizliklerin giderilmesi 
 
Stoke-on-Trent şehri, özellikle sosyoekonomik statüleri düşük gruplar ve toplumdan dışlanmış veya 
dışlanma riskiyle karşı karşıya olan gençlerin fiziksel aktivitelere katılımının arttırılmasına yönelik 
stratejilere dayalı ortaklıklar kurmuş ve bu yönde çalışmalar yürütmektedir.  
Go5 projesi sayesinde birinci kademe sağlık hizmetleri alanında çalışan profesyoneller,  hastalarını 
azami 10 İngiliz Sterlini karşılığında haftada beş oturum içeren (jimnastik salonu ziyaretleri, yüzme ve 
planlı yürüyüş gibi) 10 haftalık bir programa sevk edebilmektedirler. Ortaklar, toplumsal alanlarda 
fiziksel aktivite olanakları sağlamakta olup odak noktalarına toplumu ve erişilebilirliği aldıkları için 
seçilmişlerdir.  
Closing the Gap (Arayı Kapatma) programı, toplumdan dışlanmış gençlerin spor ve aktif eğlence 
aktivitelerine katılmalarının önündeki engellerin pek çoğuna çözüm aramaktadır. Belediye Meclisi, 
Stoke-on-Trent Yerel Stratejik Ortaklığı adına Closing the Gap projesine ev sahipliği yapmakta ve 
gençlere yönelik hizmetler, spor ve boş vakit geçirme, eşitlik ve suçun önlenmesi alanında faaliyet 
gösteren çok sayıda dâhili ve harici grup ve kuruluşla ortak çalışmalar yürütmektedir.   
Closing the Gap programı içerisinde yer alan spor kuruluşların haricindekiler sporu ve fiziksel 
aktiviteyi temel amaçlarına ulaşmakta ve aynı zamanda geleneksel olmayan ortaklarla ilişki içerisine 
girmek ve gençlerle etkin bir biçimde çalışmak için bir araç olarak kullanmalarına yardımcı 
olmaktadır. Bu yeni bağlantılar, sürece dâhil olan kuruluşların davranış biçimini derinden etkilemiş ve 
bakımını üstlendikleri gençler arasında katılımı doğrudan arttırmıştır.    
 
Bilinen olanaklar 
Belirli bir mahallede, yürünebilirliği ve arazi kullanımının çeşitliliğini geliştiren politikaların 
toplumdaki genel bağlılık ve birlikteliği arttırması büyük bir olasılıktır. Bunun sebebi, kısmen kişisel 
güvenliğin arttırılmasına yardımcı olan ve mahalle sakinlerini birbirlerini kollayıp gözetmeye ve 
dayanışma içerisinde olmaya teşvik eden kentsel tasarımdır (19).  
 
Sosyal destek sağlık için önemlidir (56). Sosyal destek sistemleri de (yürüyüş grupları, açık havada tai 
chi grupları ve okula yürüyüş grupları gibi) insanların daha aktif olmalarına yardımcıdır. Çalışmalar, 
toplumsal mekânlarda (mahalleler, işyerleri ve üniversiteler gibi) sosyal destek müdahalelerinin 
fiziksel anlamda aktif olarak geçirilen zamanda %44’lük bir artış ve fiziksel aktivitelere katılma 
sıklığında %20’lik bir artış ile sonuçlandığını ortaya koymuştur (57). 
 
Dikkat çekici, geniş tabanlı ve çok yönlü müdahalelerde bulunabilecek pek çok sektörü bir araya 
getiren, toplumun geneline hitap eden, kapsamlı ve sürdürülebilir kampanyalar (medya tanıtımı, destek 
ve gönüllü yardım grupları, kermesler ve şehir etkinlikleri, okullarda ve işyerlerinde uygulanan 
programlar ve yürüyüş yolları ve hatlarının oluşturulması gibi), fiziksel aktivitenin arttırılmasında bir 
hayli etkili olabilmektedir. Bu kampanyalar, toplumda çok daha güçlü bir bağlılık ve kentlilik algısının 
gelişmesine de yardımcı olabilmektedir (57). 
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Spor, kültür ve çevre dernekleri ve çocuklar, gençler ve yaşlılar için hizmet veren kuruluşlar ve yaşlı 
yetişkinler, insanları gönüllü aktivitelere katılmaya teşvik etmekte ve sosyal bağlılığın yaratılmasında 
önemli rol oynamaktadırlar. Fiziksel aktivite içeren spor ve eğlence girişimleri, yenilikçi sosyal 
yardım yaklaşımları izlendiğinde, gençler arasında görülen yıkıcılık, şiddet ve suçları önleme 
potansiyeline sahiptir (58). Spor aktiviteleri ve fiziksel aktivitelere katılım, toplumsal sahiplenmenin 
çok daha güçlü olmasını ve toplum üyelerinin daha geniş kapsamlı toplum meseleleriyle ilgilenme 
kapasitelerinin artmasını sağlayabilmektedir.  
 
Aktif yaşama yönelik tesis ve ekipmanlar (basketbol sahaları, kaykay pistleri, oyun alanları ve futbol 
sahaları gibi), küçük bahçeler, okul ve toplu taşıma istasyonlarına güvenli güzergâhlar ve güvenli 
mahalle parklarının inşa edilmesini içeren mahalle yenileme programları fiziksel aktiviteye erişim ve 
seçenekler konusundaki eşitsizliği azaltabilmektedir (23). 
 
Dans ve spor, etnik çeşitliliğin kutlanması için olanaklar yaratmakta ve kent yaşamının kültürel 
dokusunu zenginleştirmektedir. Bununla beraber, organize spor aktivitelerinde, yeterlik, cinsiyet, ırk, 
yaş, kültür ve etnik kökene dayalı dışlamalara yol açabilecek ve rekabete haddinden fazla vurgu 
yapacak ters bir yaklaşımdan uzak durulmalıdır. 
 
Yerel yönetim neler yapabilir?  
* Tüm vatandaşların spor aktiviteleri ve fiziksel eğlence programlarına cinsiyet, yaş, ırk, gelir düzeyi 
veya yeterlik farkı gözetilmeksizin katılıp katılamadıklarının belirlenmesi için eşitlik durumu gözden 
geçirilmelidir. Risk altındaki nüfus gruplarının, refah seviyesi yüksek nüfus grupları ile aynı fiziksel 
aktivite ve aktif yaşam seçenek ve olanaklarına ulaşmalarının sağlanmasına yönelik adımlar 
atılmalıdır. Hem hizmetler hem de liderlik konusunda, cinsiyet ve ırk eşitliği hakkında kentsel 
rekreasyon politikaları kabul edilmeli ve benimsenmelidir. 
* Spor, aktif yaşam ve kültür kuruluşları desteklenmeli ve sosyal bağlılığın yaratılması ve aynı 
zamanda fiziksel aktiviteye yönelik olanakların arttırılmasını amaçlayan programlarda bu kuruluşlarla 
işbirliği yapılmalıdır.  
* Aktif yaşam olanakları, mesken fiyatlarının ucuz olduğu yerlere de götürülmelidir. Dezavantajlı 
mahallelerde yürünebilirlik, yeşil alan imarı ve spor olanakları desteklenmelidir.  
* Emniyet temin edilmeli ve suç önlenmelidir. Yaya ve bisiklet güzergâhları suçtan temizlenmeli, boş 
mülklerde temizlik ve devriye hizmetleri sağlanmalı, mahalle gözetim grupları ve mahalle güvenlik 
birimleri gibi toplumsal teknikler hayata geçirilmeli ve suçluları caydıran ve kent sakinlerinin 
korkularını hafifleten tasarım prensipleri kullanılmalıdır.  
* Fiziksel aktivitenin desteklenmesi için çok yönlü müdahale olanağı sağlayacak birçok sektörü içinde 
barındıran kapsamlı bir kampanyanın hazırlanması desteklenmelidir. Fiziksel aktivite içeren ve tüm 
sosyal gruplara hitap eden özel etkinliklere sponsor olunmalı ve bu tür etkinlikler için teşvik 
sağlanmalıdır.  
* Çok kültürlülük ve çeşitlilik kutlanmalıdır. Fiziksel eğlence ve aktif yaşam olanaklarının 
desteklenmesi ve ortak engellerin aşılması için en iyi yolların bulunması amacıyla, toplum içerisindeki 
değişik kültür ve dinler belirlenmeli ve bu kültür ve dinlerin temsilcileri ile işbirliği yapılmalıdır.  
* Güvenli ve ulaşım kolaylığına sahip parklar, yürüyüş yolları ve bisiklet şeritleri, pistleri ve yolları, 
oyun alanları, paten alanları, yüzme havuzları ve diğer tesisler ile şehir ve ortaklar tarafından sponsor 
olunan program, spor ve aktiviteler hakkında bilgi sağlanmalıdır.  
 
Köpek gezdirenler birleşin! 
Araştırmalar, köpek sahiplerinin, sahip olmayanlara nazaran orta düzey aktiviteler içerisinde daha 
fazla yer aldıklarını ortaya koymuştur. Bir çalışma, köpek sahibi olmayanların haftada 168 dakika 
yürürken köpek sahipleri için bu rakamın haftada 300 dakika olduğu sonucunu vermiştir (59). Bu 
durum kentsel tasarım açısından önemli şeyler ifade etmektedir. Örneğin, yaşlıların mahallelerinde 
köpeklerini güvenle gezdirmeleri sağlanmalı ve köpek sahiplerinin köpekleriyle tasmalarını çözüp 
aktif oyunlar oynayabilecekleri alanlar oluşturulmalıdır. Aynı zamanda, emniyet ve temizlik 
kurallarının da katı bir biçimde uygulanması gerekmektedir. Köpekler halkın arasında başıboş 
bırakılmamalı ve köpeklerin yaratabilecekleri kirlilik sahipleri tarafından temizlenmelidir.  
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© Maribor / Pingi Dans Okulu (Pingi Dance School) 
29 Mayıs 2006 tarihinde, Slovenya’nın Maribor şehrinde Quadrille Dans Festivali’ne katılan ana 
köprü üzerinde dans eden gençler. 2007 yılı Mayıs ayının 18. günü öğle saatlerinde, sayıları yaklaşık 
100.000’i bulacak gençlerin bir kez daha Johann Strauss’un Die Fledermaus operasının meşhur sekiz 
kişilik dansını oynamaları beklenmektedir.  
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5. Özel dikkat isteyen nüfus grupları 
 
Fiziksel aktivite ve aktif yaşam olanakları herkes için önemlidir. Ancak yerel yönetimler bazı önemli 
nüfus gruplarına özellikle dikkat etmelidir. Bu gruplara etnik azınlıkların yanı sıra (önceki bölümde 
değinilen) düşük gelir grubuna mensup bireyler ve aileler de dahildir. Çocuklar, engelliler ve yaşlılar, 
şehir içerisinde hareket etmek için yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşıma araçlarına ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bu grupların aktif ulaşım şekillerinin keyfini çıkarması için ekstra çaba harcamak 
gerekmektedir. Bu grupların ayrıca rekreasyon, spor ve boş zaman değerlendirme konularında desteğe 
ihtiyaçları vardır. 
 
Çocuklar ve gençler 
Birçok toplumda çocukların ve ergenlerin fiziksel olarak aktif olma olanağı dramatik bir şekilde 
azaltılmıştır. Bir sonraki bölümde tartışılacağı üzere birçoğu okula uzaklık ve/veya yol güvenliği gibi 
nedenlerle otobüs veya arabayla gitmektedir. Maalesef bu konuda yol güvenliği konusunda ciddi bir 
endişe bulunmaktadır: Avrupa Bölgesi’nde yol kazaları, 5-14 yaş arası çocuklar ile 15-29 yaş arası 
insanlar için başlıca ölüm nedenidir (60). Ebeveynler, yol güvenliği ve/veya suç nedeniyle 
çocuklarının dışarıda oynamasına veya tek başına oyun sahasına gitmesine rıza olmamaktadır. Kapalı 
ve rekabetçi spor programları, gençlerin spor yapmamasının bir nedeni olabilir. Geniş caddeleri olan 
banliyöler, yüksek bloklar, az sayıda yaya yolları ve karma arazi kullanımının azlığı, çocukları ve 
gençleri “gidecek bir yeri kalmamış” bireyler konumuna itmekte ve bu durum, bilgisayar oyunları ve 
televizyon izlemek gibi pasif ev içi rekreasyon faaliyetlerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. 

 
San Fernando de Hanares, İspanya 
© San Fernando de Hanares şehir Meclisi 
 
 
Düzenli fiziksel aktivite, çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişimi için esastır. Fiziksel 
aktivite, gençlere sosyal, davranışsal ve zihinsel yararlar sağlamaktadır. Eğlenmek ve arkadaşlarıyla 
birlikte olmak, çocuklar ve gençler için fiziksel aktivite ve sporla uğraşmanın temel nedenleri 
arasındadır. 
 
Birçok uzman, çocukların ve gençlerin, haftada 5 veya tercihen daha fazla gün, toplamda bir saatlik 
makul derecede fiziksel aktivite yapmasını önermektedir. Avrupa’daki ülkeler arasında değişiklik 
göstermesine rağmen, 2002 yılı itibarıyla 11, 13 ve 15 yaşlarındaki gençlerin 1/3’ü bu kriteri yerine 
getirmektedir (3). 
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Sınırlı sayıdaki araştırmalar ve bulgulardaki tutarsızlık toplumsal tasarım ve çocuklar için fiziksel 
aktivite ile ilgili soruların cevaplandırılmasında güçlük yaratmaktadır (61). Bununla beraber bir 
incelemede (62) iki sonuca ulaşılmıştır: gençler ev dışında ne kadar fazla zaman geçirirse faaliyet 
düzeyleri o derecede artmaktadır; ve tesislere, parklara ve aktivite programlarına erişimin sağlanması, 
çocuklar ve ergenler arasındaki aktivite düzeyiyle olumlu anlamda ilişkilendirilmiştir. Güvenli yollar, 
arka sokaklar ve bisiklet yolları, koşu parkurları sağlanmış olsa da, çocuklar izole edilmiş bir alanda 
bulunuyorsa bu olanakları kullanmamayı tercih edebilirler. Çocuklar, görülebilecekleri ve onlarında 
diğer insanları görebilecekleri yerleri tercih etmektedirler. Çocukların hareketliliğiyle ilgili karar 
verme sürecinde çocukların ve gençlerin görüşleri ve teklifleri önemlidir. 
 

 
Sandnes, Norveç  
© Sandnes Belediyesi, Tom Sorum 
 
Bu husus, Avrupa Çocuklar için Çevre ve Sağlık Eylem Planı (27) ve 24 Haziran 2004’te kabul edilen 
Gençlik Deklarasyonu’nda da (63) dile getirilmiştir. Deklarasyonda şu şekilde bir ifade kullanılmıştır: 
“Gençler, sağlık ve çevre konusundaki politikaların formülasyonunda, karar verme sürecinde ve daha 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya yaratılması aşamasında temel önemde bir role sahiptir. 
Yerelimizde, ülkemizde ve uluslararası düzeyde gerçek ve olumlu değişiklikler yapmış 
bulunmaktayız.” 
 
Yaşlılar 
Yaşlılar oldukça karmaşık ve değişken bir gruptur ve bağımlılık ve hareketlilik seviyeleri değişik 
düzeylerdedir. Yaşlıların büyük çoğunluğu toplum içerisinde yaşamaktadır ve yaşamlarına orada 
devam etmek istemektedir. 
 
Düzenli fiziksel aktiviteden yarar sağlamak için asla geç değildir. Sıradan bir fiziksel aktivite bile 
yaşlıların esenliğine ile bağımsız yaşayabilme yetenekleri ve sivil hayata aktif bir şekilde destek 
koymalarına yönelik büyük farklılıklar yaratabilir (64,65). Bu nüfus grubu arasında fiziksel aktivitenin 
arttırılması ve teşviki, yüksek maliyetli sağlık harcamalarının ve sosyal hizmetlerin azaltılması ve 
durdurulmasının etkin bir yoludur. Bu gerçeklere rağmen yaşlılar (özellikle yaşlı kadınlar) tüm gruplar 
arasında en az aktif grup olarak kalmaktadır. 2002 yılında 65 yaşından büyük yaşlı Avrupalıların % 
60’ından fazlası, son yedi gün içerisinde herhangi bir fiziksel aktivite gerçekleştirmemiştir (55). 
 



 36

 
© Stoke-on-Trent / ngphotographic, Nick Gater  
 
 
GÜNDEM BAŞLIĞI: KUDÜS, İSRAİL 
Kudüs’te yaşlılar, belediye ve JDC-ESHEL, İsrail’de Yaşlılar için Planlama ve Kalkınma Derneği 
tarafından Givat Ram Stadyumu’nda düzenlenen yıllık Yaşlı Spor Gününe katılmaktadırlar. 
 
Yaşlılar için kritik engeller şu şekilde sayılabilir: erişilebilirlik (örneğin hareket yeteneğindeki azalma  
merdivenlerin kullanımını sınırlayabilir); hava (buzlu yaya yolları gibi) ve yol trafiği (güvenli olmayan 
kavşaklar gibi) ile ilgili güvenlik konuları; yaş ayrımcılığı (fiziksel aktivite ve sporun sadece gençler 
için olduğu inancı) ve izolasyon (sağlık alanındaki çalışanlar ve rekreasyon uzmanları dahil olmak 
üzere toplumun diğer kesimlerinin desteğinin az olması). 
 
Yaşlılar arasında yapısal çevre ve fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişki, oldukça sınırlı sayıdaki 
çalışmanın konusu olmuştur (66). Başarı, yaşlılara dost bir kentsel tasarım, eğitim, bilinç düzeyi ve 
hane bazlı müdahaleleri birleştiren kapsamlı bir yaklaşımla ilişkilendirilmiştir (67). Evden mağaza ve 
parklara doğru uygun yürüyüş olanakları, güvenli bir ortamda bulunma algısı ve yürüyüş için estetik 
bir çevre ile yeşil alanlara erişim, yaşlılar arasında fiziksel aktivitenin artmasına yardımcı olmaktadır 
(68). 
 
Engelli insanlar 
Engelliler, genel nüfusun önemli ve giderek genişleyen bir kısmını teşkil etmekte ve halen engelli 
olmayanlara oranla fiziksel olarak daha az aktif konumdadır. Fiziksel aktivite engelliler için, sadece 
sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi için değil, aynı zamanda öncelikli engelden 
kaynaklanan ikincil engellerin sayısının azaltılması içinde hayati önemdedir. Engelli insanlar, 
faaliyetler düzenleyerek veya çevreyi değiştirerek, uyarlayarak veya erişilebilirliği arttıracak ilave 
ekipmanlar kullanarak aktif yaşama katılabilirler (69). 
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Fanqueiro Park Planı 
© Seixal Şehir Meclisi / Mimar Ana Albunquerque ve Teresa Martins  
 
Engelliler için en bariz engel erişilebilir olmayan binalar ve tesislerdir. Diğer unsurlar arasında 
ekonomik konular, rekreasyon tesislerine ulaşım eksikliği, olumsuz tavırlar ve algılamalar, bilgi 
eksikliğinden kaynaklanan engeller ve profesyonel bilgi ve eğitim eksikliği sayılabilir. Kavşaklarda 
kaldırım ve rampa eksikliği ile parkurlar ve yürüyüş bantlarındaki zeminin pürüzlü oluşu ve yeşil 
yollar denge sağlamayı ve hareket etmeyi zorlaştırmaktadır (69). 
 

 
Bocce (boules veya pétanque olarak da bilinmektedir): Bursa Büyükşehir Belediyesi, gelişim engelli 
insanlar için spor aktiviteleri düzenlemektedir. 
© Bursa Büyükşehir Belediyesi, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 
 
Yerel yönetimler ne yapabilir? 
Yerel yönetimler, aktif yaşam için dışlayıcı olmayan ve yaşlı dostu bir çevre yaratabilir. Gençler, 
yaşlılar ve engelliler dahil olmak üzere herkes bundan yararlanacaktır. 
 
Erişim ve güvenlik 
• Aktif alanlara erişimin arttırın. Yürüme veya tekerlekli sandalye ile gidilebilecek mesafelere oyun 

sahaları, spor alanları, koşu ve yürüyüş parkurları ile parklar oluşturun. Çocuklar için iyi bakılan 
güvenli parklar ve oyun alanları sağlayın (oyun alanları, kum havuzları, açık alan paten pistleri, 
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kaykay parkları, spor sahaları ve bisiklet yolları, yürüyüş ve koşu parkurları). Çocuklara ve 
gençlere, yaşlılara ve engellilere yüzme havuzlarına ücretsiz veya indirimli giriş seçeneği tanıyın. 

• Toplu taşıma araçlarına erişimi arttırın ve/veya engelliler, yaşlılar ve dezavantajlı koşullarda 
bulunan aileler için rekreasyon alanlarına ulaşımı sağlayın. 

• Engelli ve kronik hastalığı olan (her yaştan) vatandaşların uygun fiziksel aktivite yapmasına 
yönelik çabaları arttırın. Bu durum, inşa edilmiş ve doğal çevrenin erişilebilirliğinin arttırılmasını 
ve sağlık çalışanları ile bakıcıların uzun dönemli bakım evlerinde daha güçlü bir konumda 
olmasını gerektirmektedir. 

• Şehrin caddelerindeki araçların hız sınırlarını düşürerek, ulaşım politikalarında bisikletlilere daha 
fazla öncelik vererek, yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak, yol tasarımını geliştirerek ve etnik 
azınlık gruplarındaki gençlere, yaşlılara ve kadınlara bisiklet kursları sunarak tüm yaşlar için 
bisiklete binmeyi ulaşım şekli olarak destekleyin. 

• Şehir rekreasyon departmanı aracılığıyla uyarlanmış fiziksel aktivite programları sunun. Örneğin: 
o Yaşlılar için: yürüyüş grupları, ortak bahçecilik, toplum merkezlerinde egzersiz sınıfları, 

ev programları, kuşaklar arası aktiviteler, açık alandaki parklarda tai chi faaliyetleri ve 
havuzlarda spor aktiviteleri; 

o Çocuklar ve gençler için: eğlenceli, yetenek geliştiren, sosyalleşmeyi ve bireyin sınırlarını 
zorlamasını sağlayacak aktiviteler; 

o Engelliler için: erişilebilir yürüyüş ve koşu parkurlarında yürüme grupları, parklarda ve 
parkurlarda uygun ekipmanlar (kiralanabilecek el-bisikletleri ve engellilerin ayrı 
aktiviteler yerine mevcut aktivitelere dahil olabilecekleri programlar). 

 
Politika ve süreçler 
• Farklı yaş gruplarına ve yetenek düzeyine göre ayrımcılık yapılmamasını sağlamak üzere kentsel 

planlama ve aktif yaşam ile ilgili politika, program ve prosedürleri gözden geçirin. Öncelikli 
grupların erişebilirlik konularıyla ilgilenmek üzere görevli bir personel veya irtibat bürosu 
belirleyin. 

• Herkes için erişilebilir durumda olan aktif yaşam alanları ve tesisler yaratmak üzere politikalar ve 
düzenlemeler yapın. Erişilebilir durumda olan sağlık kulüplerini vurgulayın ve geliştirin, ve 
yaşlılarla engellilerin ihtiyaçlarını karşılayın. 

• Yerleşim, ticari ve satış amaçlı kullanımları küçük bir coğrafi alanda toplayan karma arazi gelişim 
politikaları benimseyin. Müteahhitlerden kaldırımlar ve uygun ışıklandırmalar sunmalarını isteyin. 
Mağaza ve hizmetlerin, ulaşım güzergahlarının, parkların ve rekreasyon alanlarının yanında uzun 
dönemli bakım merkezlerinin yanı sıra aileler, engelliler ve yaşlılar için yeni barınma yerleri 
yapın. 

• Köpek sahipleri için yaşlılar, aileler ve engellilerin yaşadığı alanlarda yürüme mesafesinde tasmalı 
ve tasmasız yürüyüş alanları sağlayın. 

• Yaşlılar ve engelliler için aktif yaşamı cazip hale getirin. Yaşlılar, engelliler ve aktif yaşama 
yönelik önyargılar ve yaş ayrımcılığıyla mücadele etmek amacıyla basın yayın organlarıyla 
birlikte çalışın. 

 
Ortaklık halinde çalışma 
• Aktif yaşamı destekleyen tesisler ve alanların yaratılması ve oluşturulmasının planlama, 

değerlendirme ve gelişim aşamasında çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelli kuruluşlarını sürece 
dahil edin. 

• Çocuklar ve gençler, yaşlılar ve engelliler için aktif yaşamı geliştirmek ve kolaylaştırmak üzere 
toplumsal ajanslar, gönüllü organizasyonlar, dini organizasyonlar ve spor kulüpleriyle ortaklıklara 
gidin. 
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GÜNDEM BAŞLIĞI: SANDNES, NORVEÇ 

 

 
© Sandnes Belediyesi 
Çocukların arazi kullanım planlamasına katılımı 
Sandnes Belediye Meclisi, çocukların ve gençlerin yerel planlama çalışmalarına olan ilgisini 
belirlemek ve geliştirmek üzere sistematik çabalar gerçekleştirmektedir. Çocuk Takip Programı, 
çocukların 1265 park alanı, 550 kestirme yol, okul için 130 alan ve çocuk yuvası için 185 alan 
belirlenmesine ve kaydedilmesine imkan tanımıştır. Bu alanlar dijital haritalara ve hava fotoğraflarına 
işlenmiş ve tüm planlama çalışmalarında çocukların önemli oyun alanlarını dikkate almak için 
kullanılmaktadır.  
 
 
 
 
 



 40

6. Fiziksel aktivite için mekânlar 
 
Bir inceleme (41), fiziksel aktivitelerin yapıldığı yerlere erişimin sağlanması ya da geliştirilmesinin, 
özellikle aktif yaşamın faydaları ve olanakları hakkında bilgi dağıtımı ile birlikte uygulandığında, 
günde en az üç kez egzersiz yapan insanların sayısında %25’lik bir artışla sonuçlandığını ortaya 
koymuştur. Daha geniş anlamda inşa edilmiş çevredeki değişikliklere ek olarak (bkz Bölüm 3) bu 
müdahaleler başlıca üç mekânda etkili olmaktadır; okullar, işyerleri ve sağlık hizmetlerinin verildiği 
mekânlar. Yerel yönetimler, bu üç mekânın her birinde farklı derecelerde yetki sahibidirler. Bazen 
lider rolünü üstlenmeleri gerekirken, başka bir mekânda işbirliğine katılmaları başarıya giden yolda 
temel taşlarından biridir.  
 
Okullar 
Okul öncesi dönemden üniversiteye, çocuklar ve gençler okul ortamında saatler geçirirler. Burası, aynı 
zamanda, aktif yaşamla ilgili bir ömür sürecek düşüncelerinin, değer yargılarının ve becerilerin 
kazanıldığı ve pratiğinin yapıldığı mekândır. 
 
Okul merkezli eğitimin fiziksel aktivite ve uygunluk düzeylerinin arttırılmasında etkili olduğu 
yönünde sağlam kanıtlar mevcuttur (57). Maalesef, son on yılda beden eğitiminin öncelik sırasındaki 
yeri gerilemiş ve müfredatta ayrılan zaman kısalmıştır (70). Orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin 
(özellikle kızların) okuldaki teneffüs sırasında yaptıkları aktivitelerinde azalma görülmüştür (71). Pek 
çok öğrenci, okula yürüyerek ya da bisikletle gelmek yerine, arabayla veya servisle bırakılmaktadır. 
Son olarak, bazı şehirlerde, okullar, güvenlikle ilgili ve mali nedenlerden, günlük eğitimin sona 
ermesinin ardından kapatılmaktadır. Bu, çocukların, gençlerin ve toplumun diğer üyelerinin, fiziksel 
aktivite, spor kulüpleri ve aktif eğlence için mahallenin önemli tesislerinden birine erişimlerinin 
engellenmesi anlamına gelmektedir. Toplamda, bu yaklaşımlar okulla bağlantılı fiziksel aktivitede 
önemli ölçüde azalma ile sonuçlanmıştır.  
 
Okula aktif gidiş geliş, hafta içi günde en az iki kez gerçekleştiği için, aktif yaşamın desteklenmesi ve 
aşırı kalorilerin yakılması açısından önemlidir. Okula aktif ve güvenli güzergâhlar oluşturulması, pek 
çok ülkede özellikle etkili olmuş bir uygulamadır.  
 
Yerel yönetimler neler yapabilir? 
* Her düzeyde, günlük, nitelikli beden eğitimi sınıflarının desteklenmesi amacıyla okullar, eğitim 
sistemi ve program ortaklarıyla işbirliği yapılmalıdır. Beden eğitimi sınıflarının bütün çocuklar için 
tasarlanması, sadece atletik öğrencilere özel hale getirilmemesi temin edilmeli ve öğrencilerin aktif 
yaşama dair ömür boyu koruyacakları iyi düşünceler geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır.  
* Çocuklar ve gençler arasında fiziksel aktivite seviyelerini ve uygunluğu arttıran diğer okul politika 
ve programları desteklenmelidir. Bunlar arasında, teneffüsler sırasında boş alan, ekipman, teşvik ve 
denetim sağlanması, öğretmenlerin aktif oyun zamanına katılmaları ve ders dışı sporlar, aktiviteler ve 
kulüplerin geliştirilmesi sayılabilir (72,73).  
 
GÜNDEM BAŞLIĞI: AVRUPA 
 
Sağlığı geliştirici okullar 
 
Avrupa Sağlığı Geliştirici Okullar Ağı (ENPHS), Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve DSÖ 
Avrupa Bölge Ofisi tarafından desteklenmektedir. Ağın amacı, sağlığı geliştirici okul politika ve 
uygulamasını daha geniş sağlık ve eğitim sektörleri içerisine entegre etmektir. Üç çalışma düzeyi 
mevcuttur: okul, ulusal ve uluslararası düzey. Modelin merkezine dinamik bir çevrede tam bir birey 
olarak görülen gençler alınmıştır. 40’tan fazla DSÖ Üye Ülkesinde binlerce okul ENHPS’ye üye 
olarak bu yaklaşımı isteklilikle uygulamıştır. ENHPS Network News bülteninde okul ortamında ve 
ortaklarla ve toplumla ilişkiler kurularak fiziksel aktivitenin ve sağlıklı beslenmenin desteklenmesine 
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yönelik pek çok yenilikçi program tanıtılmaktadır. Daha fazla bilgi için 
http://www.euro.who.int/ENHPS sitesini ziyaret ediniz. 
 
* Anaokulları, kreşler ve bakımevlerinde, günlük olarak uygulanacak güvenli, aktif ve eğlenceli açık 
alan ve kapalı alan oyunları için standartlar kabul edilmeli ve benimsenmelidir.  
* Sağlığı geliştirici okullar için daha geniş programların bir parçası olarak fiziksel aktivite için 
planlamaya yer verilmelidir.  
* Okula güvenli ve aktif güzergâhlar oluşturmak ve çocuklara yol emniyeti kurallarını öğretmek için 
okullar, eğitim sistemi, aileler, polis ve yerel ajanslarla işbirliği yapılmalıdır.  
* Ebeveynler, büyük ebeveynler ve bakıcılar, küçük çocukları okula yürüyerek ve bisikletle götürmeye 
teşvik edilmelidir. Yenilikçi fikirlerden biri ayaklı otobüs yaklaşımıdır; bu yaklaşım ile yetişkinler bir 
grup çocuğu mahalle güzergâhı üzerinde toplayıp onlara okula giderken yürüyerek veya bisikletle 
eşlik etmektedir.  
* Okul tesislerinin, günlük ders saatlerinin sona ermesinin ardından, kent sakinlerinden ve kulüplerden 
herhangi bir ücret talep edilmeksizin, aktif eğlence ve spor için açık tutulması için okul yetkilileri ile 
işbirliği yapılmalıdır.  
 
GÜNDEM BAŞLIĞI: ROMA, İTALYA 
 
Ayaklı okul otobüsü 
 
Ayaklı okul otobüsü, çocukların okula geliş gidişleri için güvenli, eğlenceli ve sağlıklı bir 
uygulamadır. Çocuklar, önceden belirlenmiş bir güzergâh boyunca, belirli “duraklardan” ek “yolcular” 
alarak grup halinde yürümektedirler. Her ayaklı otobüsün önde ve arkada birer yetişkin “sürücüsü” 
vardır. Roma’da, Belediye Meclisi (Lia Di Renzo, Aile ve Çocuk için Destek Politikaları Meclisi 
Üyesi), ayaklı okul otobüsü uygulamasının planlanması ve hayata geçirilmesi için, okul yetkilileri, 
ebeveynler, yerel polis, semt temsilcileri, karayolu güvenlik görevlilileri ve şehir polisi ile işbirliği 
yapmıştır. 2005/2006 eğitim sezonunda, 50’den fazla okul (1300 çocuk ve 100 “otobüs” hattı) 
programa katılmıştır. 2006/2007 eğitim sezonunda, program şehirde okulların bulunduğu tüm semtlere 
yayılacaktır. Program, çocuklara, günlük olarak aktif olma, başka çocuklarla sosyal ilişki içerisine 
girme ve karayolu emniyeti kurallarını öğrenme olanağı tanımaktadır. Aynı zamanda, aşırı araba 
kullanımına bağlı araç trafiğini ve kirliliği azaltarak okulların çevresindeki kentsel çevrenin 
geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayaklı okul otobüsü, artık pek çok şehrin özelliklerinden 
biridir ve okula aktif ve güvenli güzergâhların oluşturulmasının teşvik edilmesine yönelik yaygın 
uluslararası hareketin bir parçası olarak kabul edilmektedir (74,75). 

http://www.euro.who.int/ENHPS
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© Roma / Paola Samaritani 
Roma Belediye Başkanı Walter Veltroni, bir Scuolabus a piedi durağında çocuklarla birlikte. 
 
İşyerleri 
Günümüzde yapılan işler gitgide daha hareketsiz bir hal almaktadır. 2002 yılında, Avrupa Birliği’nde 
yapılan bir anketi yanıtlayan kişilerin yarısının, işte çok az fiziksel aktivite içerisinde yer aldıkları veya 
fiziksel aktivitelere hiç katılmadıkları ortaya çıkmıştır (55). İşe arabayla gelip giden kişi sayısı 
tarihteki en yüksek oranına ulaşmıştır. 
 
İşyeriyle ilgili alınan bazı önlemlerinin etkisi hakkında çelişen kanıtlar mevcut olsa da yetişkinlerin 
çoğunun günde 7 veya 8 saat geçirdikleri işyerleri, özellikle işe yürüyerek ve bisikletle gidip gelmeye 
teşvik eden egzersiz tesisleri ve destek politikalarının sağlanması konusunda, fiziksel aktivitenin 
olanaklı kılınması için çok büyük bir potansiyel içermektedir (1). İşyerleri, ayrıca, çalışma 
arkadaşlarının molalar sırasında ve mesai saatleri bittikten sonra birlikte aktif olabilmeleri için 
olanaklar yaratarak aktif yaşam olanaklarına sosyal destek sağlamaktadır.  
 
Bir inceleme (41), fiziksel aktiviteye yönelik işyeri programlarının, sıklıkla, sağlık eğitimi, risk faktörü 
taraması ve ek hizmetlere atıfta bulunulması gibi başka bileşenler içerdiğini ortaya koymuştur. Bu 
“birleştirilmiş” programlara katılanların çoğunun, kilo verdikleri, vücut yağ oranlarının düştüğü ve 
kalp damar sağlıklarının ve fiziksel uygunluklarının diğer yönlerinin geliştiği görülmüştür Ayrıca, 
işyerlerinde yapılan çalışmalar, kişi başı net faydaların, fiziksel aktivite için mekânlara erişim 
olanaklarının yaratılması veya geliştirilmesinden doğan maliyeti büyük oranda aştığı tespit edilmiştir.  
 
İşverenler, işe geliş gidişte kullanılacak bisikletlerin karşılanması ve bisiklet park alanlarının 
sağlanması yoluyla işe bisikletle gidiş gelişlerin desteklenmesi konusunda özellikle söz sahibi 
olabilmektedirler (76). 
 
Mahalleler 
Mahalleler, aktif yaşam için doğal ortamlardır. Mahalleler ve yerleşim alanları, okullar, sağlık hizmeti 
tesisleri ve işyerleri gibi diğer örgütlü mekânlardan farklıdırlar. Mahallelerin ve yerleşim alanlarının 
çehresi, inşa edilmiş çevre ve sosyal arka plana göre değişmekte ve bu yerler tüm vatandaşlar için 
(genç ve yaşlı erkekler, kadınlar, işçiler, çocuklar, sanatçılar ve göçmenler) gündelik yaşam alanları 
olma özelliğine sahiptirler. Bu yayında anlatılan müdahalelerin çoğu her mahalleyi ilgilendirmekte 
olup hepsinde uygulanabilir. Yürüyüş ve bisiklet yollarının inşa edilmesi ve oyun alanlarının, yeşil 
alanların ve kolay ulaşılabilir olma özelliğine sahip yerel tesislerin oluşturulması gibi mahalle 
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düzeyinde müdahalelerin kapsam içerisine alınması, insanların aktif yaşam olanaklarını en üst 
seviyeye çıkarabilmekte ve sağlıklarını ve sosyal sermayelerini güçlendirebilmektedir.        
 
Yerel yönetim neler yapabilir? 
* Devlet dairelerinde, içinde tüm sendika, meslek cemiyeti ve yönetim kademelerinin temsil edildiği 
işyeri aktif yaşam komiteleri oluşturularak, aktif geliş gidişler için teşvik edici imkanlar sağlanarak 
(bisiklet park alanları oluşturmak gibi) ve araba kullanımından caydırıcı uygulamaları hayata geçirerek 
(arabalar ve park ücretleri ile kolaylıklar sağlamamak gibi), işyerinde fiziksel aktivite için olanaklar 
sağlanarak (fiziksel uygunluk programları, duş kabinleri, soyunma odaları oluşturmak ve spor 
kulüplerini ve işyerleri arasında veya içinde müsabakaları desteklemek gibi) bir örnek oluşturulmalı 
veya işyerinin kendisine ait tesislerinin bulunmaması durumunda çalışanların yerel tesislerden 
yararlanmaları için para yardımı yapılmalıdır.  
* Başka çalışanlar ve işletmeler, benzer politika ve uygulamaları hayata geçirmeye teşvik edilmeli ve 
bir müdahale için yerel yönetim hizmetlerinin desteği veya uzmanlığına ihtiyaç duyulduğunda 
kendileriyle işbirliği yapılmalıdır. Çalışanları, emeklileri ve aileleri için fiziksel aktivite olanakları 
sunan işverenler ve işletmelerin tanıtımı yapılmalıdır.  
* Yürüme, bisiklete binme ve bu aktif ulaşım araçlarıyla birlikte hızlı ve verimli ulaşım sistemlerinin 
kullanılması için teşvik sağlayan aktif ve güvenli güzergâhlar oluşturulmalı ve desteklenmelidir.  
* İşyerlerinin ve işletmelerin karma mahallelerde veya toplu taşıma istasyonlarına yakın 
konumlandırıldığı kentsel çevreler tasarlanmalıdır. 
* Halk sağlığı departmanı içerisinde, çalışanların fiziksel aktivitelere erişiminin sağlanması veya 
geliştirilmesi konusunda için bu alanda istekli olan şehirdeki küçük ve büyük ölçekli işletmeleri bir 
araya getiren bir yapı oluşturulmalıdır. Uygun olduğunda, işletmeler ve yerel rekreasyon, fiziksel 
aktivite hizmet ve programları arasında bağlantı kurulmalıdır.  
 
GÜNDEM BAŞLIĞI: AVRUPA 
 
Sağlığı destekleyici hastaneler 
 
Sağlığı Destekleyici Hastaneler projesinin amacı, hastanelerdeki sağlık destek, hastalık önleme ve 
rehabilitasyon aktivitelerinin desteklenerek sunulan hizmetin kalitesinin arttırılmasıdır. Proje, aynı 
zamanda, çalışanların sağlığı ile de ilgilidir. Sağlığı geliştirici fiziksel aktivitenin desteklenmesi, 
özellikle hastane çalışanları için bir önceliktir. Daha fazla bilgi için, DSÖ Hastane ve Sağlık 
Kuruluşlarında Sağlığın Desteklenmesi için İşbirliği Merkezi’nin http://www.hph-hc.cc sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.  
 

  
© Bursa Büyükşehir Belediyesi, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 

http://www.hph-hc.cc/
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© Bursa Büyükşehir Belediyesi, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 
 
Her yıl, Bursa Büyükşehir Belediyesindeki 500 civarındaki çalışan, Belediye tarafından organize 
edilen basketbol, voleybol ve futbol personel turnuvalarına katılma imkanına sahiptir. Çalışanlar, bu 
etkinliklerin, kendilerini daha aktif olmaya motive ettiğini, dostlukları pekiştirdiğini ve çalışanların 
moralini güçlendirdiğini ifade etmektedirler.  
 
 
Sağlık hizmeti mekânları 
 
Sağlık hizmetleri, fiziksel aktivite, obezite ve sağlıklı beslenme konularında en önemli rollerden birine 
sahiptir. Halk sağlığı merkezleri, hastaneler ve uzun süreli bakım tesislerinin, fiziksel aktiviteye 
katılım olanakları sağlayıp geliştirerek örnek olmak gibi bir sorumlukları vardır. Aktif yaşam ve doğru 
egzersiz, bir hastalık sonrası rehabilitasyon, sağlık ve gücün geri kazanılması ve ileri yaşlarda kendi 
kendine yetebilme özelliğinin korunabilmesi açısından kilit öneme sahiptir. Bu alanlarda çalışmalar 
yapan profesyoneller düzenli fiziksel aktivitenin değeri ve faydalarının güvenilir sözcüleri 
konumundadırlar. İnsanları fiziksel aktivitelere daha fazla katılmaya motive etmeye yönelik kısa 
müdahalelerde bulunmak için birinci basamak pratisyenlerinin görevlendirilmesi ideal bir çözümdür 
(78). 
 
Yerel yönetim neler yapabilir? 
* Sağlık ve uzun süreli bakım tesislerinin, çalışanları, hastaları veya şehir sakinleri için aktif yaşam 
olanaklarını ve uygun fiziksel aktiviteleri arttırması için bu kurumlarla işbirliği yapılmalı ve 
kendilerine teşvik sağlanmalıdır.  
* Birincil basamak sağlık kuruluşlarında çalışan profesyonel sağlıkçılar (hemşireler, pediatrlar ve fizik 
tedavi uzmanları gibi) aktif yaşamı desteklemeye ve hareketsiz yaşayan insanları uygun orta düzey 
egzersizlere başlamaya motive etmeye teşvik edilmelidir.  
* Fiziksel aktivite planlaması, sağlığı geliştirici hastaneler için daha geniş kapsamlı programlar 
içerisine dâhil edilmelidir.  
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© Milano / Genel Planlama Dairesi 
Milano’yu çevreleyen yeşil kuşak, mevcut birkaç parkı ve bunların arasında yer alan açık alanları 
birbirine bağlamaktadır. Haritaya göre, yeşil kuşak, Milano Metropolünün mevcut kamu plazaları ve 
meydanlarına bağlantı sağlayacak daha geniş yeşil alan sistemlerinin merkezi haline gelecektir. 
Rekreasyon aktiviteleri, oyun, yürüyüş ve bisiklet kullanımına elverişli olan park arazisinin çevre 
uzunluğu 60km’dir.  
 
GÜNDEM BAŞLIĞI: AVRUPA 
Sağlık kuruluşlarına aktif ulaşım 
 
Birleşik Krallık’ta aktif ulaşımı destekleyen hayırseverlerin oluşturduğu ulusal bir grup olan Sustrans, 
sağlık kuruluşları için çalışanların ve ziyaretçilerin sağlıklı ulaşım konusunda desteklenmesine yönelik 
bir kılavuz hazırlamıştır. Kılavuzda, seyahat alışkanlıkları için en sağlıklı sıralamanın yürüyüş ve 
bisiklete binmek, ardından toplu taşıma araçlarını kullanmak (çünkü genellikle her yolculuğun 
sonunda bir yürüyüş yapılmaktadır) ve en son da arabayla seyahat etmek şeklinde olduğu 
belirtilmektedir. Daha sağlıklı seyahat yollarına öncelik verilmesi açısından, sürücülük ve park 
bilgileri en sonda verilmelidir. Bir ilke olarak, üç kilometrelik bir mesafe çoğu insan için yürünebilir 
olup yaklaşık seksen kilometreye kadar olan mesafelerin de bisikletle gidilmesi makul olarak 
verilmektedir. Grup ayrıca, toplantı salonlarının sağlıklı seyahat ile özürlü insanların ulaşıp 
ulaşamayacakları göz önünde bulundurularak seçilmesini teşvik etmektedir.  
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7. Sağlıklı kilonun desteklenmesine yönelik tasarımlar  
 
Bilinenler 
Fazla kilo ve obezitenin sebebi fiziksel aktiviteler sırasında harcanabilinenden daha fazla enerjiyi gıda 
olarak almak şeklinde açıklanabilir. Fakat burada yapılan basit tanımla birlikte genetik, çevresel ve 
davranışsal faktörler de karmaşık bir şekilde birbiriyle ilişkili olarak fazla kilo ve obezitenin 
sebeplerini oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar insanların yaşadıkları, çalıştıkları ve oyun 
oynadıkları yapay çevrenin beslenme ve fiziksel aktiviteyle ilişkili karmaşık faktörleri etkilediğini 
göstermektedir (79).  
 
Düşük gelirli mahalleler genel olarak daha az sağlıklı ve uygun fiyatlı perakende gıda seçeneklerine 
sahiptir ve genel olarak sağlıksız gıda sunulmaktadır. Bunlara ek olarak en yakın sağlıklı gıdalar için 
bir çeşit ulaşım gerekmektedir ve ulaşım ise dezavantajlı vatandaşlar için zorluklar yaratmakta veya 
hiç bulunmamaktadır (12). Kolaylıkla erişilebilen yüksek kalorili gıdalar aynı zamanda çocuklara 
oyuncak veya eğlenceli hediyeler verilerek güçlü pazarlama stratejileri ile desteklenmektedir. Bu 
faktörler ailelerin gıda harcamalarını kısma ve yemek hazırlama süresini azaltma isteği ile birleşince 
yağ ve kalori olarak zengin gıdaların tüketim sıklığı artmaktadır.  
 
Her ne kadar araştırmacılar halen daha yapay çevrenin değiştirilmesinin obezite oranlarını azaltacağını 
ispatlayamasalar da, artan fiziksel aktivitenin çocuk ve gençlerde obezitenin daha da ilerlemesini 
durduracağını söylemektedirler. Gerçekten de yapay ve sosyal çevrede yapılacak değişiklikler uzun 
dönemde, özellikle de restoranların tip ve yerlerinin değişimi ve okulların beslenme politikalarının 
değişimi ile aşırı kiloluğu azaltacaktır (81).  
 
Yerel yönetimler ne yapabilir? 
Yapay ve sosyal çevrelerde fiziksel aktivite için yeni imkanlar yaratmanın yanı sıra yerel hükümetlerin 
tarım, ulaşım, arazi kullanımı, ekonomik kalkınma ve finans stratejilerinde destekleyeceği çeşitli 
politikalar sayesinde sağlıklı gıdaya erişim imkanları da artırılabilir.  
 
• Sağlıklı arazi kullanım politikaları geliştirilmelidir. Arazi kullanımı planlarında tarım arazilerinin 
korunması ve kullanılmayan alanlarda ve özel arazilerde hobi bahçelerinin oluşturulması için 
politikalar oluşturulmalıdır. Çocuk yuvaları, bakım evleri ve okullarla işbirliği içerisinde bahçeler 
oluşturulmalı ve oyun sahaları beraberce yeşillendirilmelidir.  
• Küçük pazar yerlerinin oluşturulması ve insanların kendi gıdalarını üretmeleri desteklenmelidir. 
Kilometre kare başına düşen fast-food restoranlarının sayısı sınırlandırılmalıdır ve bu tip restoranların 
okullara yakın olarak kurulması engellenmelidir.  
• Çiftçilerin oluşturdukları pazarlar, yol kenarlarında oluşturulan pazarlar ve çiftlikten halka (örneğin 
çiftlikten okula veya çiftlikten hastanelere) satışlar desteklenmelidir. Çiftçi pazarlarının ve düşük 
gelirli mahallelerde süpermarketlerin gelişebilmesi için programlar ve kamu ve özel sektörün bir arada 
olabileceği ortaklıklar yaratılmalıdır.  
 
GÜNDEM BAŞLIĞI: BRNO, ÇEK CUMHURİYETİ  
Çocuklar arasında obezitenin azaltılması 
Brno, Çek Cumhuriyetinde çocuklarda obeziyenin azaltılması ailerin görevidir. Masaryk Kanser 
Enstitüsünde yer alan Sağlıklı Yaşam Stilleri Danışma Merkezi başkanlığında aşırılı kilolu çocuklar ve 
aileleri egzersiz seanslarına katılmakta ve beslenme ile ilgili dersler alırken bir yandan da çocukların 
kilosuna etki eden faktörlerle ilgili tartışmalara katılmaktadırlar. Brno şehri obez çocuklar için 
oluşturulan bir yaz kampı için maddi destek sağlamaktadır. Kampa katılan çocuklar fiziksel 
aktivitelerde bulunurken ve sağlıklı beslenirken bir yandan da sağlıklı beslenme ve egzersiz 
alışkanlıkları kazanmaktadır.  
 
© Brno / Iva Hrncirikova, Masaryk Kanser Enstitüsü  
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• Vatandaşların çiftçi pazarları ve süpermarketlere erişebilecekleri toplu taşıma hatlarının var olduğu 
ulaşım politikaları geliştirilmeli ve ücretsiz veya düşük ücretli ulaşım imkanları sağlayan pazarlara 
maddi destek sağlanmalıdır.  
• Zararlı yiyeceklerin sağlıklı yiyeceklere dönüştürülmesi için okullarda beslenme politikaları 
oluşturulmalıdır, bu konuda hem gıda otomatları hem de okul yemekleri işin içerisine dahil 
edilmelidir. Çocuklar gıda hazırlama işlerinde ve yerel olarak üretilmiş sağlıklı yiyeceklerin satıldığı 
kantinlerde göre almalıdır. 
• Okullarda ve çocukların bir arada bulunduğu diğer alanlarda sağlıksız yiyeceklerin satılmaması için 
yapılan girişimler desteklenmelidir.  
• Belediye tarafından yapılan organizasyonlarda sağlıklı yiyecek ve egzersiz için aralar sunulmalıdır.  
• Şehir planlaması işlerine beslenme uzmanları ve gıda sektöründe çalışanlar dahil edilerek sosyal ve 
yapay çevrelerde fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmenin yer alması sağlanmalıdır.  
• Uygun olduğu durumlarda gıda endüstrisi ve gıda üreticileri ile ortaklıklar kurulmalıdır.  
 
GÜNDEM BAŞLIĞI: STIRLING, iSKOÇYA 
Stirling, İskoçya’da şehir departmanlarının ve birçok topluluğun oluşturduğu bir ortaklık gençler ve 
çocuklar için bir dizi aktivite sağlamaktadır. Sağlanan aktiviteler arasında yüzme, gece futbolu, gece 
yarısı basketbolu, müzik ve dans yer almaktadır.  
 

 
Kopenhagdaki kürekçiler 
© Kopenhag şehri / Alexander Brandel 
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8. SONUÇ 
 
Sektörler arası eylem 
Sağlıklı şehir planlaması ve aktif yaşam için verilen çabalar çok yönlü, kurumlar ve sektörler arası bir 
işbirliği gerektirmektedir. Bir başka değişle tüm aktörlerin problemlerin ortak olarak kabul edilmesi ve 
problemlerin etkin ve tam olarak çözümü için bir sinerji oluşturulmasının gerektiğine karar verilmesi 
gerekmektedir. Bu alanda anahtar öneme sahip aktörler arasında kamu sektöründe yer alan 
departmanlar (örnek olarak barınma, ulaşım, planlama, sosyal hizmetler, kamu sağlığı ve eğitim) ve 
özel ve gönüllü sektörler bulunmaktadır.  
 
Şehir plancıları, planlama, tasarım ve insanların yaşadığı alanların nasıl kullanılacağı konularında üst 
düzey önem taşıyan bir role sahiptirler. Plancılar sağlık ve aktif yaşam konularını çalışmalarına 
entegre etmelidirler. Buna benzer olarak ulaşım alanındaki görevliler insanların dükkanlara, okullarına 
veya işyerlerine yürüyerek veya bisiklete binerek gidebilecekleri dengeli bir ulaşım ağı sağlayabilir.  
 
Sivil toplum ve gönüllü sektörlerinde sayısız paydaş bulunmaktadır; bunlara örnek olarak rekreasyon, 
spor, doğa, çevre, eğitim ve sağlık alanlarında çalışan organizasyonlar verilebilir. Çocuklar, erkenler, 
aileler ve diğer aile üyeleri aktif yaşam ve fiziksel aktiviteyi destekleyebilecek güvenli alanlar 
yaratacak ve sürdürecek programlara büyük ilgi duymaktadır. Bu gruplar karar alma sürecinde temsil 
edilmeli ve uygulama, izleme ve değerlendirme sırasında işin içerisinde yer almalıdır.  
 
Vatandaşların katılımı sağlıklı ve aktif şehirlerin en önemli ilkelerindendir. Toplum tasarımı ve 
fiziksel aktivite ile ilgili fırsatlarla ilgili bilgi paylaşımı yetkililerin toplum içerisinde var olan 
deneyim, bilgi, düşünce ve uzmanlığa erişmesini sağlayacak ve insanlara fikirler, öncelikler ve 
kısıtlamalar hakkında bilgi vermesini mümkün kılacaktır.  
 

 
© Kopenhag şehri /Pia Laulund 
Kopenhag’da Cuma gecesi patencileri  
 
GÜNDEM MADDESİ: KOPENHAG, DANİMARKA 
Kopenhag Hareket Halinde (Copenhagen on the Move) insanların yaptıkları fiziksel aktiviteyi 
artıracak çok yönlü ve uzun süreli bir programdır. Program, üç ana başklıktan oluşan bir strateji 
üzerine kuruludur. Bu üç ana başlık: bilgi (kampanyalar, bilgilendirme ve vatandaşlar ile profesyonel 
gruplara sağlanan kılavuzlar); fırsat (örnek olarak okullarda fiziksel aktiviteyi artıracak politikalar); ve 
eylemdir (insanların fiziksel olarak aktif olabilecekleri bir yaşam tarzını seçmeleri için motivasyon). 
Program kapsamındaki çalışmalar sektörler arası bir yönlendirme kurulu tarafından koordine 
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edilmektedir. Program, şehrin inşa edilmiş çevresi hakkında daha önceden öğrenilen bilgi ve dersler 
üzerine ilerlemektedir (82). 
 
GÜNDEM MADDESİ: TURKU, FİNLANDİYA 

 
© Turku Şehri  
 
Hareket 2000 (Motion 2000) 
Turku, Finlandiya’da yürütülen Hareket 2000 projesi çok yönlü yaklaşımların hiç fiziksel aktivitede 
bulunmayanlar da dahil her yaştan vatandaşın aktif yaşamını nasıl destekleyebileceğini 
kanıtlamaktadır. İçerisinde geniş iletişim aktiviteleri, hizmetler, danışmanlık ve yapay çevrenin 
değiştirilmesinden sorumlu plancıların yer aldığı strateji adım adım ilerleyen bir yaklaşımla 
yürütülmüştür. Proje içerisinde insanlara birçok aktivite sunulmuştur. Proje Spor Ofisi tarafından 
koordine edilmiş ve gönüllü kuruluşlar ve diğer şehir departmanları destek vermiştir. 1993 – 2004 
arasında sağlık seviyelerini koruyabilecek kadar aktif olan (haftada üç kez hafif terleyecek kadar 
aktivite yapanlar) yetişkinlerin oranı % 28’den % 42’ye yükselmiştir.  
 
Geniş kapsamlı yaklaşım  
Bu yayında sunulan fikirler tüm Avrupa’da uygulanabilirdir. Fakat her şehir kendi önceliklerini 
belirlemeli ve spesifik eylemleri nasıl uygulayacağına dair en iyi yolu bulmalıdır. Dikkat edilmesi 
gerekenler liderlik, ortaklık, sistematik ve stratejik yaklaşım ve ortaya çıkan fırsatlardan 
yararlanmadır. Avrupa şehirlerinde fiziksel aktivite ile ilgili yenilikçi birçok girişim mevcuttur. 
Sağlıklı bir şehrin aktif bir şehir olduğunu kabul eden yerel liderler karşısındaki zorluk geniş kapsamlı 
yaklaşımlar geliştirmektedir. Aktif yaşam projelerini mahallelerde ve diğer mekanlarda desteklemek 
için başlangıçta küçük fırsatlardan yararlanmak kolaylık sağlayacaktır. Fakat genel amaç, fiziksel 
aktiviteye etki eden tüm faktörleri kapsayacak ve özellikle de hassas grupların ihtiyaçlarına önem 
verecek geniş kapsamlı bir yaklaşımla bir plan oluşturmaktır.  
 
Bu yaklaşım DSÖ’nün sağlık stratejisi, özellikle de politik destek, ortaklık temelli planlama ve 
katılımcı yönetişim yoluyla sağlığı toplum ve politikaların gündemine taşımayı hedefleyen Sağlıklı 
Şehirler kavramı ile örtüşmektedir. Tanım olarak sağlıklı bir şehir aktif bir şehir olmalıdır.  
 
Her bir şehir, oluşturulacak planın uygulanmasını kimin koordine edeceğini belirlemelidir. Bazı 
durumlarda bu sorumluluk rekreasyon ve spor departmanlarına verilirken, koordinasyon rolünü diğer 
departmanlar veya sivil toplum örgütlerinin de dahil olabileceği ortaklıklar da yürütebilmektedir. 
Fiziksel aktivite ve aktif yaşam ile ilgili geniş kapsamlı yaklaşımın başarılı bir şekilde uygulanması 
için bazı önkoşullar bulunmaktadır:  
• Sağlık, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınmanın şehir politikaları ve vizyonunda ana değerler olarak 
görüleceği en üst düzeyde politik destek; 
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• Tüm vatandaşların aktif yaşamdan faydalanması için geniş kapsamlı ve sistematik bir yaklaşım 
hakkında ortak bir vizyon, anlayış ve bağlılık; 
• Değişimi koordine ve idare edebilecek ve destekleyebilecek, sektörler arası çalışmaları kolaylaştırıp 
vatandaşların aktivitelere katılmasına imkan yaratacak organizasyonel yapı ve prosedürler; 
ve 
• Kamu kurumları, sivil örgütler ve topluluklar arasında ortaklıkların ve ağların kurulabilmesi için 
resmi ve gayrı resmi imkanlar. 
 
Önceki bölümlerde kişilerin ve toplulukların fiziksel aktivite kalıplarını belirleyen birçok faktör ve 
belirleyiciler tanımlanmıştır. Geniş kapsamlı bir yaklaşım tüm bu faktörlerin her şehir için aynı 
derecede öneme sahip olduklarını söylememektedir. Bir yerde sorun olarak görülen bir durum başka 
bir yerde sorun olmayabilir. Bu durum sosyal ve kişisel konular ve imar ve tasarım uygulamaları ile 
ilişkilidir. Değişim için birçok yol bulunmaktadır. Fakat en önemli olan fiziksel aktivite ile ilgili yerel 
belirleyicileri incelemek ve önem derecelerini ortaya çıkarmaktır. 
 
Yer darlığı çeken eski şehirlerde yeşil alanların arttırılması veya yeni yaya ve bisiklet yollarının inşası 
gerçekçi görülmeyebilir. Bu kısmen doğru olabilir ve fiziksel aktivite uygulamalarının başka alanlara 
kaydırılmasına yol açabilir. Fakat Avrupa’da yaşanan deneyimler aktif yaşam için politik destek, 
vizyon ve bağlılığın en zorlu yapay çevrelerde dahi çok yenilikçi fikirler ortaya çıkardığını 
göstermiştir. Amaç sağlığı destekleyici ortamlar yaratmaktır yani insanları fiziksel aktivite ve aktif 
yaşama yönlendirebilecek çevre ve mahalleler tasarlanmalıdır.  
 

 
© Kopenhag Şehri / Helle Moos 
Kopenhag Belediyesi Sağlık Başkanı Mogens Lønborg düzenli koşular sayesinde zindeliğini 
korumaktadır. Bu resimde oğlu Andreas (solda) kendisine eşlik etmektedir. 
 
Yerel hükümetler ne yapabilir? 
• Liderlik ortaya konulmalıdır. Modeller yaratılmalı ve örnek olunmalıdır. Yürüme, bisiklete binme 
gibi aktif yaşam stillerini ve bunlara olanak sağlayan tasarımlar desteklenmelidir.  
• Yerel hükümet içerisinde işbirliği geliştirilmelidir. Daireler arasında (ulaşım, sağlık, güvenlik, 
parklar ve rekreasyon ve eğitim gibi) forumlar oluşturulmalı ve entegre bir aktif yaşam stratejisinin 
oluşturulması için tartışmaların yapılmasına olanak sağlanmalıdır. Aynı zamanda kamu sağlığı ve 
şehir plancılarının beraber çalışmaları desteklenmelidir.  
• Gönüllü organizasyonlar, profesyoneller ve topluluklarla ortaklıklar kurulmalıdır. Sağlık alanında 
çalışan profesyonellerin planlama ve ulaşım planlarına veri sağlayabileceği bir mekanizma 
yaratılmalıdır.  
• Özel sektörler ortaklıklar kurulmalıdır. Ticari odalarla ortaklık halinde çalışarak pazarlama, bakım ve 
güvenlik alanında iyileştirmeler yapılarak gelişmemiş mahallelerde ekonomik büyüme ve aktif yaşam 
desteklenmelidir. İşverenler çalışanlarının aktif yaşam programlarına sponsor olma yönünde 
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desteklenmelidir. Spor klüpleri, fitnes merkezleri, ekipman üreticileri ve perakendeciler aktif yaşam 
kampanyalarında çok istekli ortaklar olabilir.  
• Bilgiyi paylaşın. Aktif yaşam konusunda örnek olarak hareketsizliğin sağlık masrafları, yaya ulaşımı, 
güvenlik konularında belediye daireleri ve sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasında bilgi 
paylaşımı sağlamak bir mekanizma oluşturulmalıdır.  
• Toplum katılımı teşvik edilmelidir. Aktif yaşam ve fiziksel aktiviteyi destekleyen planlama ve 
uygulama işlerinde sivil toplum, özel ve kamu sektörleri dahil edilmelidir.  
• Fiziksel aktivite ve aktif ulaşım konularında, aktif yaşamın engelleri nasıl ortadan kaldırabileceği ve 
insanların mahallelerinde, şehirde ve diğer çevrelerde nasıl aktif olabileceği konularında bilinçlendirici 
bir iletişim stratejisi oluşturulmalıdır.   
• Adım adım gelişen bir yaklaşım izlenmelidir. İlk adım bağlılık, stratejik vizyon, toplum profili, 
oluşturmak olabilir, bu aşamada mahalle sakinlerine, paydaşlara danışılmalı ve hedefler ortaya 
çıkarılmalıdır. İkinci aşamada ise yapay ve sosyal çevrelerde fiziksel aktivite olanaklarının artırılması 
spesifik planlar oluşturulmalıdır. Üçüncü aşama uygulama, değerlendirme ve alınan sonuçların 
paylaşılması konularını içermelidir.  
 

 
Seixal Limanı: Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklendiği bir mekan  
© Seixal Şehir Meclisi / Natália Madureira 
 
Sonuç 
Sağlıklı ve aktif şehirler yaratmak insanlar, ticari çevreler ve profesyoneller tarafından desteklenen ve 
istenilen bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu istek bazen ekonomik kalkınma ve sosyal uyumun 
geliştirilmesi, bazen çevreye verilen tahribatın azaltılması ve bazen de şehirdeki ulaşımın 
iyileştirilmesi gibi konulardan kaynaklanmaktadır. İsteği körükleyen sebep ne olursa olsun fiziksel 
aktivite ve aktif yaşamı destekleyen politikalar ve programlar şehirde sağlık ve yaşam kalitesini 
artırmaktadır.  
 
Azalan fiziksel aktivite ve artan obezitenin getirdiği sorunlarla hızla mücadele edilmelidir ve şehirlerin 
bu konuda çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Sağlık politikalarının daha da güçlendirilmesi için 
hükümetler fiziksel aktivite, sağlık ve yapay ve sosyal çevredeki değişiklikler arasındaki bağları ortaya 
çıkaracak araştırmaları ve bu konularla ilgili yerel politika ve programların değerlendirilmelerini de 
desteklemelidir.  
 
Bu konuda yol gösterici birçok kaynak bulunmaktadır (Ek 2). A healthy city is an active city (Sağlıklı 
bir şehir aktif bir şehirdir) (83) yayınında geniş kapsamlı bir eylem çerçevesi ve pratik stratejiler 
verilmiştir. Şehir liderleri ve yerel görevliler vizyon ve bağlılık ile hareketsiz yaşam tarzlarından 
kaynaklanan sorunları çözebilirler ve vatandaşlarının ve şehirlerinin sağlık ve canlılığını artırabilirler.  



 52

Referanslar 
 
1. Physical activity and health in Europe: evidence for action. Copenhagen, WHO Regional Office for 
Europe, 2006. 
2. The world health report 2002 – Reducing risks, promoting healthy life. Geneva, World Health 
Organization, 2002 (http://www.who.int/whr/2002/en, accessed 21 August 2006). 
3. Currie C et al., eds. Young people’s health in context. Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC) study: international report from the 2001/2002 survey. Copenhagen, WHO Regional Office 
for Europe, 2004 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 4; 
http://www.euro.who.int/eprise/main/who/informationsources/publications/catalogue/20040518_1, 
accessed 21 August 2006). 
4. City of cyclists. Copenhagen, City of Copenhagen, 2006 
(http://www.vejpark.kk.dk/byenstrafik/cyklernesby/uk/index.htm, accessed 21 August 2006). 
5. United Kingdom Chief Medical Officer. At least five a week. Evidence on the impact of physical 
activity and its relationship to health. London, Department of Health, 2004. 
6. Martin B et al. Economic benefits of the health-enhancing effects of physical activity: first estimates 
for Switzerland. Scientific position statement of the Swiss Federal Office of Sports, Swiss Federal 
Office of Public Heal, Swiss Council for Accident Prevention, Swiss National Accident Insurance 
Organisation (SUVA), Department of Medical Economics of the Institute of Social and Preventive 
Medicine and the University Hospital of Zurich and the Network HEPA Switzerland. Schweizerische 
Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie, 2001, 49:131–133. 
7. Lobstein T, Rigby N, Leach R. International Obesity Task Force EU platform briefing paper. 
Brussels, International Obesity Task Force (IOTF) and European Association for the Study of Obesity, 
2005 (http://www.iotf.org/media/euobesity3.pdf, accessed 21 August 2006). 
8. Diet, physical activity and health – EU platform for action [web site]. Brussels, European 
Commission, 2005 
(http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.htm, accessed 21 
August 2006). 
9. Spence J et al. Compilation of evidence of effective active living interventions: a case study 
approach. Toronto, Canadian Consortium of Health Promotion Research, 2001 
(http://www.centre4activeliving.ca/publications/researchandreports/1EffectiveActiveLivingInterventio
ns.pdf, accessed 21 August 2006). 
10. Preventing chronic diseases: a vital investment. Geneva, World Health Organization, 2005 
(http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en, accessed 21 August 2006). 
11. Frank LD, Engelke P. How land use and transportation systems impact public health: a literature 
review of the relationship between physical activity and built form. Atlanta, Centers for Disease 
Control and Prevention, 2000 (ACES: Active Community Environments Initiative Working Paper No. 
1; http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/pdf/aces-workingpaper1.pdf, accessed 21 August 2006). 
12. Caspersen C, Powell K, Christensen G. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions 
and distinctions for health-related research. Public Health Reports, 1985, 100:126–131.  
13. Leadership action strategies. San Diego, CA, Active Living Leadership, 2003 
(http://www.activelivingleadership.org/strategies.htm, accessed 21 August 2006). 
14. Foster C. Guidelines for health-enhancing physical activity promotion programmes. Tampere, 
UKK Institute for Health Promotion Research, 2000. 
15. Dahlgren G. The need for intersectoral action for health. In: Harrington P, Ritsatakis A, eds. 
European Health Policy Conference: opportunities for the future, Copenhagen 5–9 December 1994. 
Volume II. The policy framework to meet the challenges – Intersectoral action for health. 
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1995 (http://whqlibdoc.who.int/euro/1994-
97/EUR_ICP_HFAP_94.01_CN01(II).pdf, accessed 21 August 2006). 
16. McNeill L, Kreuter M, Subramanian S. Social environment and physical activity: a review of 
concepts and evidence. Social Science and Medicine, 2006, 63:1011–1022. 
17. Sallis JF, Owen NG. Understanding and influencing physical activity. In: Physical activity and 
behavioral medicine. Thousand Oaks, CA, Sage Publications, 1999. 

http://www.who.int/whr/2002/en
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/pdf/aces-workingpaper1.pdf


 53

18. Revised strategy for social cohesion. Strasbourg, Council of Europe, 2004 
(http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/social_policies/03.strategy_for_social_cohesion/2_Revised_St
rategy, accessed 21 August 2006). 
19. Frank L, Kavage S, Liman T. Promoting public health through smart growth.Vancouver, Canada, 
SmartGrowthBC, 2006 (http://www.smartgrowth.bc.ca, accessed 21 August 2006). 
20. United States Surgeon General. Physical activity and health: a report of the Surgeon General. 
Atlanta, Centers for Disease Control and Prevention, 1996. 
21. Pratt M, Macera C, Wang G. Higher direct medical costs associated with physical inactivity. The 
Physician and Sportsmedicine, 2000, 28:63–70. 
22. Mobility in cities. Brussels, International Association of Public Transport, 2005. 
23. Social Exclusion Unit. A new commitment to neighbourhood renewal: a national strategy action 
plan. London, Cabinet Office, 2001 (http://www.neighbourhood.gov.uk/publications.asp?did=85, 
accessed 21 August 2006). 
24. Sport, physical activity and renewal. London, Neighbourhood Renewal Unit,2006 
(http://www.renewal.net/toolkits/SportsToolkit, accessed 21 August 2006). 
25. A “Move for Health Day” each year [web site]. Geneva, World Health Organization, 2006 
(http://www.who.int/moveforhealth/about/en,accessed 21 August 2006). 
26. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Geneva, World Health Organization, 2004 
(http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/en, accessed 21 August 2006). 
27. Children’s environment and health action plan for Europe. Copenhagen, WHO Regional Office 
for Europe, 2004 (http://www.euro.who.int/childhealthenv/Policy/20050112_1, accessed 21 August 
2006). 
28. Transport, Health and Environment Pan-European Programme [web site]. Geneva, Transport, 
Health and Environment Pan-European Programme, 2006 (http://www.thepep.org, accessed 21 August 
2006). 
29. Local Transport Plan (LTP) [web site]. York, City of York, 2006 
(http://www.york.gov.uk/transport, accessed 21 August 2006). 
30. European Commission, Directorate-General for Energy and Transport in cooperation with 
Eurostat. Energy and transport in figures. Brussels, European Commission, 2005. 
31. Dora C, Phillips M, eds. Transport, environment and health. Copenhagen, WHO Regional Office 
for Europe, 2000 (WHO Regional Publications, European Series, No. 89; 
http://www.euro.who.int/transport/publications/20021008_1, accessed 21 August 2006). 
32. Saelens B et al. Neighbourhood-based differences in physical activity: an environment scale 
evaluation. American Journal of Public Health, 2003, 93:1552–1558. 
33. Urban audit [web site]. Brussels, European Commission, 2006 (http://www.urbanaudit.org, 
accessed 21 August 2006). 
34. Racioppi F et al. Preventing road traffic injury: a public health perspective for Europe. 
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2004 
(http://www.who.dk/transport/injuries/20040326_2, accessed 21 August 2006). 
35. Does the built environment influence physical activity? Examining the evidence. Washington, DC, 
Transportation Research Board, Institute of Medicine of the National Academies, 2005 
(http://www.trb.org/news/blurb_detail.asp?ID=4536, accessed 21 August 2006). 
36. Handy S et al. How the built environment affects physical activity: views from urban planning. 
American Journal of Preventive Medicine, 2002, 23(2 Suppl):64–73. 
37. Killingsworth R, ed. Health promoting community design (special issue). American Journal of 
Health Promotion, 2003, 18:1–122. 
38. Designing for active transportation. San Diego, CA, Active Living Research, 2005 
(http://www.activelivingresearch.org/downloads/transportationrevised021105.pdf, accessed 21 August 
2006). 
39. Rütten A et al. Self reported physical activity, public health and perceived environment: results 
from a comparative European study. Journal of Epidemiology and Community Health, 2001, 55:139–
146. 
40. Ellaway A, Macintyre S, Bonnefoy X. Graffiti, greenery, and obesity in adults: secondary analysis 
of European cross sectional survey. British Medical Journal, 2005, 331: 611–612. 

http://www.activelivingresearch.org/downloads/transportationrevised021105.pdf


 54

41. The guide to community preventive services: what works to promote health? Atlanta, United States 
Centers for Disease Control and Prevention, 2002 (http://www.thecommunityguide.org/library/book, 
accessed 21 August 2006). 
42. Sallis JF. Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS). Version 12/2002. San Diego San 
Diego State University, 2002 (http://www.drjamessallis.sdsu.edu/NEWS.pdf, accessed 21 August 
2006). 
43. Leslie E et al. Residents’ perceptions of walkability attributes in objectively different 
neighbourhoods: a pilot study. Health and Place, 2005, 11:227–236. 
44. Healthy by design: a planners’ guide to environments for active living. West Melbourne, National 
Heart Foundation of Australia (Victoria Division), 2004. 
45. Lawrence Frank and Company Inc. A study of land use, transportation, air quality and health in 
King County, WA. Seattle, King County Office of Regional Transportation Planning, 2005. 
46. Cycling: the way ahead for towns and cities 
(http://ec.europa.eu/environment/cycling/cycling_en.htm). Brussels, European Commission, 1999 
(accessed 21 August 2006). 
47. Racioppi F et al. A physically active life through everyday transport – With a special focus on 
children and older people and examples and approaches from Europe. Copenhagen, WHO Regional 
Office for Europe, 2002 (http://www.euro.who.int/document/e75662.pdf, accessed 21 August 2006). 
48. Pucher J. Urban transport in Germany. Providing feasible alternatives to the car. Transport 
Reviews, 1998, 18:285–310. 
49. Congestion charging: impacts monitoring. Second annual report. London, Transport for London, 
2004 (http://www.tfl.gov.uk/tfl/cclondon/cc_monitoring-2nd-report.shtml, accessed 21 August 2006). 
50. Active living and social equity: creating healthy communities for all residents. A guide for local 
governments. Washington, DC, International City/County Management Association, 2005. 
51. Corless J, Ohland G. Caught in the crosswalk: pedestrian Safety in California. San Francisco, 
Surface Transportation Policy Project, 1999 (http://www.transact.org/ca/caught99/caught.htm, 
accessed 21 August 2006). 
52. Gordon-Larsen P et al. Inequality in the built environment underlies key health disparities in 
physical activity and obesity. Pediatrics, 2006,117:417–424. 
53. Van Lenthe F, Brug J, Mackenbach J. Neighbourhood inequalities in physical inactivity: the role 
of neighbourhood attractiveness, proximity to local facilities and safety in the Netherlands. Social 
Science and Medicine, 2005, 60:763–775. 
54. Vojnovic I. Building communities to promote physical activity: a multi-scale geographical 
analysis. Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, 2006, 88:67–90. 
55. Physical activity: special Eurobarometer, 183-6, Wave 558. Brussels, European Opinion Research 
Group, 2003. 
56. Wilkinson R, Marmot M, eds. Social determinants of health: the solid facts. 2nd ed. Copenhagen, 
WHO Regional Office for Europe, 2002 
(http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20020808_2, accessed 21 
August 2006). 
57. Kahn E et al. The effectiveness of interventions to increase physical activity: a systematic review. 
American Journal of Preventive Medicine, 2002, 22(4 Suppl):73–107. 
58. Coalter F, Allison M, Taylor J. The role of sport in regenerating deprived urban areas. Edinburgh, 
Scottish Executive Central Research Unit, 2000 (http://www.scotland.gov.uk/cru/kd01/blue/rsrdua-
00.htm, accessed 21 August 2006). 
59. Brown SG, Rhodes RE. Relationships among dog ownership and leisure time walking in western 
Canadian adults. American Journal of Preventive Medicine, 2006, 30:131–136. 
60. Sethi D et al. Injuries and violence in Europe: why they matter and what can be done. 
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2006 
(http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20060601_1, accessed 21 
August 2006). 
61. Handy S. Community design and physical activity: what do we know? And what don’t we know? 
National Institute of Environmental Health Sciences Conference Obesity and the Built Environment: 
Improving Public Health through Community Design, Washington DC, 24–26 May 2004 
(http://www.des.ucdavis.edu/faculty/handy/Handy_NIEHS_revised.pdf, accessed 21 August 2006). 

http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20020808_2
http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20060601_1


 55

62. Sallis J, Prochaska J, Taylor W. A review of correlates of physical activity of children and 
adolescents. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2000, 32:963–975. 
63. Youth Declaration: Fourth Ministerial Conference on Environment and Health,Budapest, 
Hungary, 23–25 June 2004. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2004 
(http://www.euro.who.int/document/e83350.pdf, accessed 21 August 2006). 
64. Growing older, staying well: ageing and physical activity in everyday life. Geneva, World Health 
Organization, 1998 (http://www.who.int/ageing/publications/active/en/index.html, accessed 21 August 
2006). 
65. Physical activity for active aging: a regional guide for promoting physical activity. Washington, 
DC, Pan American Health Organization, 2002. 
66. Cunningham G, Michael Y. Concepts guiding the study of the impact of the built environment on 
physical activity for older adults: a review of the literature. American Journal of Health Promotion, 
2004, 18:435–443. 
67. King AC, Rejeski WJ, Buchner DM. Physical activity interventions targeting older adults. A 
critical review and recommendations. American Journal of Preventive Medicine, 1998, 15:316–333. 
68. King WC et al. The relationship between convenience of destinations and walking levels in older 
women. American Journal of Health Promotion, 2003, 18:74–82. 
69. Disability and physical activity. An overview of issues related to active living. Chapel, Hill, NC, 
Active Living by Design, 2006 
(http://www.activelivingbydesign.org/fileadmin/template/documents/Dis_Factsheet.pdf, accessed 21 
August 2006). 
70. Hardman K, Marshall J. Update on the state and status of physical education world-wide. 2nd 
World Summit on Physical Education, Magglingen, Switzerland, 2–3 December 2005. 
71. Limstrand T. Tarzan eller Sytpeis: en undersøkelse om fysisk aktivitet på ungdomsskoletrinnet 
[Tarzan or a wimp: a survey on physical activity in intermediate school]. Bodø, Nordland County, 
2003. 
72. Brunton G et al. Children and physical activity: a systematic review of barriers and facilitators. 
London, EPPI-Centre, 2003. 
73. Story M, Kaphingst K, French S. The role of schools in obesity prevention. The Future of 
Children, 16, 1:109–142 
(http://www.futureofchildren.org/information2826/information_show.htm?doc_id=355663, accessed 
21August 2006). 
74. Scuolabus a piedi [Walking school bus]. Rome, City of Rome, 2006 
(http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Comune_Agenzie_
e_Aziende/Dipartimenti/Dipartimento_XVI/Eventi_e_iniziative/Scuolabus_a_piedi, accessed 21 
August 2006). 
75. Children’s health and environment case studies summary book. Copenhagen, WHO Regional 
Office for Europe, 2004 (http://www.euro.who.int/childhealthenv/Policy/20040602_1, accessed 21 
August 2006). 
76. de Geus B, Blanke B, Meeusen R. Companies’ role in promoting commuter cycling (abstract). In: 
Book of abstracts: WALK21 Satellite Symposium on Transport-Related Physical Activity and Health to 
the 6th International Conference on Walking in the 21st Century. Zurich, Swiss Federal Institute of 
Sports, 2006:26 (http://www.walk21satellite.ch/satellite/Book_abstracts.pdf, accessed 21 August 
2006). 
77. Active travel: how to produce active travel directions for your visitors and staff. London, Sustrans, 
2006 (http://www.sustrans.org.uk/webfiles/AT/Publications/June%202006%20-
How%20to%20produce%20active%20travel%20directions%20.pdf, accessed 21 August 2006). 
78. Four commonly used methods to increase physical activity: brief interventions in primary care, 
exercise referral schemes, pedometers and community-based exercise programmes for walking and 
cycling. London, National Institute for Health and Clinical Excellence, 2006 
(http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=299528, accessed 21 August 2006). 
79. Wakefield J. Fighting obesity through the built environment. Environmental Health Perspectives, 
2004, 112:616–618. 



 56

80. Robbins L. Evolution of increased access to local, fresh produce in New Mexico. Denver, CO, 
National Conference of State Legislatures, 2005 
(http://www.activelivingleadership.org/pdf_file/produce_new_mexico.pdf, accessed 21 August 2006). 
81. Sallis J, Glanz K. The role of built environments in physical activity, eating and obesity in 
childhood. The Future of Children, 2006, 16:89–108 
(http://www.futureofchildren.org/information2826/information_show.htm?doc_id=355433, accessed 
21 August 2006). 
82. Copenhagen on the Move. Copenhagen, City of Copenhagen, 2006 
(http://www2.kk.dk/folkesundhed/pegasus.nsf/all/ED182DDF54FF3C125719200469A2E?OpenDocu
ment, accessed 21 August 2006). 
83. Edwards P. A healthy city is an active city. A strategic framework for the promotion of active 
living at the community or city level. Ottawa, ParticipACTION, 1990 
(http://www.lin.ca/resource/html/al044%5B0%5D.pdf, accessed 21 August 2006). 



 57

EK 1. Daha fazla bilgi için irtibat bilgileri  
 
Brno: Çocuklarda obezitenin azaltılması (Reducing obesity among children) 
Ivana Draholova 
Healthy City Project Coordinator 
Municipality of the City of Brno 
Brno 
Czech Republic 
E-posta: draholova.ivana@brno.cz   
 
Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Personel Turnuvaları (Friendly sports competitions in the 
Metropolitan Municipality of Bursa) 
A.Nalan Fidan 
Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Bursa 
Türkiye 
E-posta: nfidan@bursa-bld.gov.tr  
 
Kopenhag: Kopenhag hareket halinde (Copenhagen on the Move) 
Pia Laulund 
Senior Consultant   
Physical Activity 
Public Health Office 
City of Copenhagen  
Copenhagen 
Denmark 
E-posta: Pia.laulund@suf.kk.dk  
 
Kpenhag: Bisiklet şehri (Cycling city) 
Niels Jensen 
Planner 
Roads & Park Department 
City of Copenhagen 
Denmark 
E-posta: niejen@tmf.kk.dk  
 
Kudüs: Yıllık yaşlı spor günü (Annual Elderly Sports Day) 
Samuel Heimberg 
Healthy Cities Project Coordinator 
Jerusalem 
Israel 
E-posta: healthyc@zahav.net.il  
 
Kadıköy: Yerel parklarda egzersiz (Exercise at local parks) 
Şule Onur 
Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü 
Kadıköy 
İstanbul 
Türkiye 
E-posta: sule.onur@kadikoy-bld.gov.tr  
 
Liverpool: Admiral Park’ta ihtiyaç duyulan bir spor tesisi (A needed sports facility in Admiral Park) 
Nadine Adu 
Administrator 

mailto:draholova.ivana@brno.cz


 58

Liverpool Sport Action Zone 
Liverpool 
United Kingdom 
E-posta: nadine.adu@liverpool.gov.uk  
 
 
Maribor: Dans Günü (Day of Dance) 
Igor Krampac 
Coordinator 
National Healthy Cities Network 
Maribor 
Slovenia 
E-posta: igor.krampac@zzv-mb.si  
 
Milano: Milano yeşil kuşağı (Green Belt of Milan) 
Emilio Cazzani 
Director 
Urban Development & Territorial Policies 
City of Milan 
Italy 
E-posta: Emilio.Cazzani@comune.milano.it  
 
Roma: Ayaklı okul otobüsü (The walking school bus) 
Daniela Aureli 
Head of Department 
Promotional Politics for the Family and the Childhood 
City of Rome 
Italy 
E-posta: d.aureli@comune.roma.it  
 
Salzburg: Bisikletli başkan (Cycling Mayor) 
Heinz Schaden 
Peter Weiss 
Cycling coordinator 
City of Salzburg  
Austria 
E-posta: Peter.Weiss@stadt-salzburg.at  
 
Sandnes: Arazi kullanımı planlarına çocukların dahil edilmesi (Involving children in land-use 
planning) 
Hans Ivar Sømme 
Healthy City Project Coordinator 
Sandnes 
Norway 
E-posta: hans.ivar.somme@sandnes.kommune.no  
 
San Fernando de Henáres: Sağlıklı yaşam tarzları (Healthy lifestyles) 
María Dolores Gerez Valls 
Health Municipal Center director and Healthy City Coordinator 
San Fernando de Henares City Council 
San Fernando de Henares  
Spain 
E-posta: directora.sanidad@ayto-san- 
fernando.com  
 



 59
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E-posta: heini.parkkunen@turku.fi 
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