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27 Mayıs 2016 Cuma

19:30   Hoş geldiniz Yemeği

28 Mayıs 2016 Cumartesi

09:30  Açılış Konuşmaları; 

            Yücel YILMAZ - Karesi Belediye Başkanı
            Ahmet Edip UĞUR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
            Recep ALTEPE - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
            Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı
                     
10:15    Sağlıklı Kentler Birliği 24. Olağan Meclis Toplantısı;

11:00    Kahve Arası

11:15     I. OTURUM: Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi ve Türkiye   
            Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı
            Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emel İRGİL
            Uludağ Üniversitesi
            Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı E.Öğretim Üyesi /
            Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi

            Prof.Dr. Hülya KAYIHAN
            Hacettepe Üniversitesi
            Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı
            ‘‘Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Tanıtımı’’ 

            Uzm. Dr. Sabahattin KOCADAĞ
            Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik 
            Hastalıklar Daire Başkanlığı Uzmanı
            ‘‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’’

12:30   Öğle Yemeği

13:30   Teknik Gezi 
 
19:30   Akşam Yemeği

29 Mayıs 2016 Pazar

09:30  II. OTURUM: Fiziksel Aktivite Yaklaşımları
            Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TÜRE
            Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
            Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı
            Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi
 
            Prof. Dr. Devrim AKSEKİ
            Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 
            ‘‘Spor Yaralanmalarına Kentsel Bakış Açısı’’

            Doç. Dr. Fahri AKÇAKOYUN
            Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
            ‘‘Düzenli Egzersizin Organizmaya Etkisi’’

            Ertan AYÇETİN 
            Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği Başkanı
            “Ayakta Kal, Hayatta Kal” 
 
            Adnan ÇANGİR
            Enver CEVKO Yönetim Kurulu Üyesi ve
            Ulusal MoveWeek Koordinatörü 
            ‘‘NowWeMove’’ Şimdi Hareket Zamanı

10:45   Kahve Arası 

11:00   III. OTURUM: Yerel Yönetimlerin Uygulama Örnekleri
            Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ünal ALTINBAŞ
            Ege Üniversitesi 
            Ziraat Mühendisliği Toprak Bölümü E. Öğretim Üyesi /
            Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi
 
            Yücel YILMAZ
            Karesi Belediye Başkanı
            ‘‘Sağlığı Geliştiren Şehir - Karesi’’

            Osman YENİDOĞAN
            Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
            ‘‘Sağlıklı Bir Kentin İnşaasında Yerel Yönetimlerin Sportif
            Faaliyetlere Verdiği Destek Balıkesir Örneği’’
 
            Prof.Dr. Gülten Sönmez SEBER
            Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi
            ‘‘Yaşam Boyu Gelişim: Yaşlılık ve Yaşam Kalitesi’’

            Adem YAKINCI
            Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Okul Spor
            Etkinlikleri Koordinatörü
            ‘‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Okul Spor Etkinlikleri’’
 
            Yılmaz OKTAY - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve
            Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürü
            Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörü
            ‘‘Obeziteyle Mücadelede Hareketli ve Sağlıklı Yaşam Projesi”

12:15     Kapanış

13:00   Öğle Yemeği
 
14:00   Teknik Gezi

16:30   Ayrılış



Bu kitapta yer alan açılış konuşmaları konferansta alınan video kayıtlarının yazıya aktarılması ile oluşturulmuştur.
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ayın Sağlıklı Kentler Birliği Başkanım, 
çok değerli Belediye Başkanlarımız, 
Meclis Üyelerimiz, Kurum ve Kuru-
luşların Yöneticileri, Sağlıklı Kentler 

Birliği Koordinatörleri, değerli basın men-
supları ve çok değerli katılımcılar, Türkiye 
Sağlıklı Kentler Birliği’nin 24. Olağan Mec-
lis Toplantısı’nın “Fiziksel Aktivite ve Aktif 
Yaşam” konferansına hepiniz hoş geldiniz. 

Sağlıklı şehir kendisini, çevresini, etrafını 
genişleten ve geliştiren şehir manasına 
geliyor. Bizler de Sağlıklı Kentler Birliği olarak, 
sadece kendi şehrimizi değil, etrafımızdaki 
ve ülkemizdeki şehirleri geliştirmek, vatan-
daşlarımızı mutlu etmek amacıyla burada 
toplantılar, görüşmeler yapıp, değerli hoca-
larımızın sunumlarını izleyeceğiz. 

Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 
Karesi Belediyesi olarak seçildiğimiz gün olan 
30 Mart 2014’ten itibaren sağlıklı yaşamla ilgili 
çok farklı aktiviteler yaptık. Sadece fiziksel 
mekanları değil, zihinsel dönüşümü de 
gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf edi-
yoruz. Bu Birliğin öncülüğünü yapan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere 
güçlü bir ufuk tuttuğu için teşekkür ediyorum. 
Bizler; şehirde sağlıkla ilgili çok gündeme 
gelmeyen ama aslında en aktif rol oynayan 
yerlerin idarecileriyiz. Yaptığımız iş tekel bir iş, 
çünkü bizler diğer daireler gibi “biz yapmaz-
sak diğerleri yapar” diyebilecek bir konumda 
değiliz. Eğer kendimizi geliştirmezsek, biz-
lerle çalışan arkadaşlarımızı, insanların ve Yücel YILMAZ

Karesi Belediye Başkanı

S
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vatandaşların tepkilerine yönelik kendimizi 
güncellemezsek, kuru aktif olmazsak, sorun-
ların altında yumulup kalır ve mutsuz insan-
ların yaşadığı mutsuz bir şehir oluruz. 

Mekanlar, insanları çok ciddi anlamda mutlu 
veya mutsuz ediyor. İlk önce şehirlere yerel 
yöneticiler karar veriyor, daha sonra o dar 
sokaktan geçmek zorunda olan vatandaşların 
psikolojik ve sosyolojik altyapısı buna göre 
belirleniyor. O yüzden yerel yöneticiler özel-
likle daha sonraki yıllarda yaşayacak insan-
ların mutluluğunu dizayn etmelidirler. Yeni 
kentleşmede veya kentsel dönüşümde dikkat 
edilmesi gereken “Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı 
Yaşam” ile ilgili yerel yöneticilerin alması ge-
reken çok önemli tavırlar vardır. Sizleri 
Karesi’de Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içerisinde bulunan Edremit’te ağırlamaktan 
mutluluk duyuyoruz. Bu istişare toplantımız, 
konferansımızın ülkemize ve şehirlerimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Güzel günler diliyorum.
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ok değerli Sağlıklı Kentler Birliği 
Başkanımız ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanımız, değerli 
Belediye Başkanlarımız, meslek-
taşlarım, çok değerli hocalarımız, 

öğretim görevlilerimiz, hanımefendiler, 
beyefendiler, değerli misafirler ve basın 
mensupları, aktif bir üyesi olduğumuz Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin 24. Olağan Meclis Top-
lantısı’nda gerçekleştiği “Fiziksel Aktivite 
ve Aktif Yaşam” başlıklı konferansımıza hoş 
geldiniz.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi 
Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleşti-
rilen bu etkinliğimizin şehrimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu toplantı vesile-
siyle Balıkesir’imizi de sizlere kısaca tanıtmak 
istiyorum. Balıkesir’imiz yarısı Ege, yarısı 
Marmara Bölgesi’nde 18 bin km2 alanda 
300 km kıyı şeridi olan Ege ve Marmara’da 
yirmi iki adası bulunan her türlü sebzenin ve 
meyvenin yetiştiği tarım ve hayvancılık ken-
tidir. Aynı zamanda tüm coğrafyada termal 
kaynaklarımız bulunmaktadır. Birçok altın 
madeni ve dünyanın en zengin bor yatakları 
Balıkesir’dedir. Demir, kömür, kurşun, mangal, 
voliten, mermer madeni, mermer yatakları ve 
mermer ocakları Balıkesir’dedir. Termaliyle, 
madeniyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, turizm
ile bütün bitki örtüsüyle, zeytinle, zeytin-
yağıyla, Kaz dağlarıyla, oksijeniyle geniş bir 
coğrafyaya sahip çok zengin bir şehiriz. Tabii 
bu Büyükşehir olduktan sonra, bütüncül bir 
yaklaşımla da Balıkesir’imizin sağlıklı bir kent Ahmet Edip UĞUR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Ç
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ban kesim yerlerinde kullanıyoruz. Büyükşehir 
Belediyesi olarak, Balıkesir zeytin bölgesinde, 
825 bin dekar alanımızda zeytin var. Hem 
Ege’de hem de Marmara’da zeytin zararlarıyla 
mücadeleyi uçaklarla Büyükşehir olarak biz 
yapıyoruz. Bu mücadele neticesinde zey-
tinyağımız daha kaliteli oluyor ve zeytinler 
dökülmüyor. Dolayısıyla çiftçimiz de zey-
tin üreticimiz de bundan büyük bir menfaat 
sağlıyor. Kırsal dairemizin yapmış olduğu 
ilaçlama ile Büyükşehir olarak bütün sinek, 
sivrisinek, haşere ve sürüngenlerle ilgili ilaçla-
ma işini üzerimize aldık. Bu da insanlarımızın 
yine sağlığı ile ilgili bir uygulamadır. Ayvalık’ta 
Cunda Köprüsü’nün ve kanalın açılması için 
temel atma merasimi düzenleyeceğiz. Bunu 
ne için yapıyoruz? Ayvalık Körfezi’ndeki su 
akıntısının sağlanması için Cunda’ya 120 
metre genişliğinde bir kanal açıyoruz ve 
üzerinden köprüyle geçeceğiz. Dolayısıy-
la Ayvalık Körfezi’nin suyu her altı ayda bir 
yenilenmiş olacak. Gördüğünüz gibi eskiden 
tek bir yerden körfeze su giderken, şimdi yeni 
açacağımız kanal ile iki yerden su gelecek ve 
Ayvalık sahilleri de temizlenmiş olacak. İşte 
bu hizmetler de hep insanlarımızın sağlığı 
içindir. Sağlıklı bir ekmek üretmek için ekşi 
maya ekmek üretim tesisimizi hizmete aldık 
ve “Mayasında sağlık var.” diyoruz. Bu tesisi-
mizde unu suyu hiç el değmeden otomatik bir 
kontinü sistem vardır. Ekşi mayalı içerisinde 
hiçbir kimyasal karışmamakta ve tüm lami-
nasyonu, hamurun yoğrulması, açılması hepsi 
makineler ile olmaktadır. Tamamen insan 
sağlığına uygun, katkı maddesi, kimyasal

olması için çalışma ve gayret içerisindeyiz. 
Belediyelerin yapmış olduğu tüm çalışmalar, 
insanımızın sağlığı ile çok yakından ilgilidir. 
Tarladan sofraya kadar belediyelerin denetimi 
ve kontrolü vardır. Bizler Büyükşehir olarak 
tohum seleksiyon makinesi dağıtıyoruz. 
Ne için dağıtıyoruz? Bu bizim çiftçimizin, 
köylümüzün ve kırsaldaki insanımızın daha 
iyi verim alması içindir. Buzağı ölümlerinin 
azalması ve sütlerimizin daha sağlıklı olması 
için buzağı kulübesi ve süt soğutma tankları 
dağıtıyoruz. Yaptığımız yeni sebze ve meyve 
halleri, aynı şekilde insanımızın sağlıklı gıdaya 
ulaşması için olup, belediyelerimizin yapmış 
olduğu mezbahalar da insanın sağlıklı et 
yemesi içindir. Yani belediyeler insanlarımızın 
yemesinden, içmesinden, temiz hava almasın-
dan, kullandığı suya, çevresine kadar, katı 
atıkların toplanması, imha edilmesi ve atık su-
ların arıtılmasına kadar insanlarımızın sağlığı 
içindir. Her kademede yapılan hizmetler sağlık 
içindir. Görmüş olduğunuz mezbahalar ile 
birlikte şu an ilçemizde mezbaha kuruyoruz. 
Çünkü birçok ilçede mezbaha yok. Dolasıyla 
veteriner kontrolü olmadan kesilen hayvan-
lar var. Tamamen paslanmaz çelikten yapılan 
mezbahalarımız 1-2 ay içerisinde faaliyete 
geçecek ve hayvanlar veteriner kontrolünde 
kesilecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı’na küçük mezbaha yönetmeliğini kabul et-
tirdik. Bu mezbahalar yine Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’nın tüm şartlarına uygundur. 
Sakatatı bir tarafa ayrılıyor ve kanlar bir yerde 
toplanıyor. İçerisinde buzhanesi, tazyikli suyu 
ve jeneratörü olan bu mezbahaları birçok kur-
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madde içermeyen, ekşi mayalı sağlıklı bir ek-
meği de insanlarımızın sağlığı için üretiyoruz. 
Bu tesisimiz faaliyete geçmiştir ve her türlü
ekmeği ekşi mayalı mayayla üreten 
Türkiye’deki ilk tesis diyebilirim. Taşfırın da 
olduğu gibi tamamen otomasyonu çalışan 
bir ekmek tesisimiz bulunuyor. Yaptığımız 
rekreasyon alanları, yeşil alanlar, yürüyüş 
yolları, bisiklet yolları ve yine insanların kul-
landığı bu jimnastik aletleri vs. hepsi insan-
larımızın sağlığı içindir. İşte gördüğünüz gibi 
çay deremizin islahı var; burada hem islah 
ediyoruz, bu da suya gidiyor. Burada yürüyüş 
alanları ve yürüyüş yolları olacak. Bu da bu yıl 
içerisinde Balıkesir’deki kongre merkezimizle 
birlikte yeşil alanlarıyla faaliyete geçecek. Bu 
rekreasyon alanını Çamlık tepemize bir tele-
ferik ile bağlamış olacağız. İstiyoruz ki; 
Balıkesir, daha güzel yaşanabilir bir şehir 
olsun. Yine bu rekreasyon alanı içerisinde 
çocuklarımız için yaptığımız bir çocuk 
köyümüz var. Bu çocuk köyümüzün içerisinde 
5000 m² alanda 800 çocuğumuzun aynı 
anda vakit geçirebildiği, bütün eforlarını har-
cayacağı, hiçbir elektrik cihazının olmadığı, 
insan sağlığına ve ergonomisine uygun bir 
alan oluştu. İşte bunların hepsi çocuklarımız 
ve insanların sağlığı içindir. Yaptığımız işler, 
kurduğumuz beyaz masadadır. Şu anda bütün 
ilçelerimizde, okullara gidilip göz taraması, 
mahallelerdeki kadınlarımızın kemik ölçüm-
leri, kadın hastalıkları ile ilgili sağlık taramaları 
yapılıyor. Şimdi yeni bir sağlık tırımızı faaliyete 
geçirecek ve mobil sağlık tırıyla bütün ma-
hallerimizde insanlarımızın sağlığıyla ilgili 

taramalar yapacağız. Gördüğünüz gibi 
belediyelerin çok büyük sorumlulukları var. 
Büyükşehir projesi önemli bir projedir ve 
bütüncül bir yaklaşımla insanlarımıza daha iyi 
bir hizmet etmek imkanı hasıl oldu. Ben buna 
inanıyorum. Kocaeli ve Bursa daha önceden 
Büyükşehir olduğundan dolayı onların tecrü-
beleri çok daha fazladır. Biz de Kocaeli’nden 
ve Bursa’dan daha önce Büyükşehir olmuş 
şehirlerin tecrübelerinden her zaman istifade 
ediyoruz. Belediye Başkanlarımız, onların 
daire başkanları ve kurumlarıyla devamlı 
görüşerek, kendimizi geliştirerek hemşerile-
rimize hizmet etmek istiyoruz. Ben Sağlıklı 
Kentler Birliği dolayısıyla bu toplantıyı 
düzenleyen, emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Kongremizin hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyor, hepinizi saygıyla hürmetle 
selamlıyorum.
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ok değerli dostlar, çok değerli 
Belediye Başkanlarımız, çok değerli 
Meclis Üyelerimiz, değerli kurum
larımızın çok değerli temsilcileri, 
Sağlıklı Kentler Birliğimizin değerli 

koordinatörleri, değerli uzmanlarımız, çok 
değerli basın mensupları, değerli misafirler, 
saygıdeğer hanımlar ve saygıdeğer beyler 
hepinizi samimi duygularımla selamlıyor, 
sevgiler, saygılar sunuyorum ve hoş geldiniz 
diyorum.

Bugün 24. Olağan Toplantımızı Balıkesir’de 
gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı Kentler Birliği 
olarak her toplantımızı ayrı bir coğrafyada 
ve ayrı bir bölgede yapmaya gayret edi-
yoruz. Evet, şanslıyız. Ülkemiz yeryüzünün 
cennet köşesi, gerçekten ecdadımıza şükran 
borçluyuz. Bu toprakları bizlere vatan 
olarak bırakırken, dünya’nın en güzel yerini 
seçmişler. Her türlü nimet, her türlü özellik, 
her türlü güzellik ve bereketler de bizde. İşte 
geçtiğimiz meclis toplantısında Osmaniye 
Kadirli’deydik. Şimdi de Balıkesir’deyiz. Az 
önce başkanımızın da belirttiği gibi 
Balıkesir’imiz yeryüzünün cennet köşelerin-
den. Hem Marmara Denizi’ne hem de Ege 
Denizi’ne sahili olan, içinde yirmi iki tane 
adası olan büyük ve güzel bir alana sahip. 
Her türlü güzellik, her türlü nimet burada var. 
Tatil yapmak için başka bir yere gitmeye, bu 
güzellikleri ve nimetleri tatmak için Dünya’yı 
dolaşmaya gerek yok. Hepsi bizim ayağımızın 
dibinde. Bugün bizler de buradayız. Bu güzel 
toplantımızı gerçekleştirirken, bir yandan da

Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı  
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı

Ç
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“Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşam” ile ilgili 
değerli hocalarımız, değerli uzmanlarımızla 
birlikte toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı 
zamanda da ülkemizin güzelliklerini en gü-
zel şekilde burada yaşamış oluyoruz. Ben bu 
konuda ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyemize, Sn. Başkanımız Ahmet Edip 
Uğur’a, Karesi Belediyemize, Yücel Yılmaz 
Başkanıma ve ekibine tekrar teşekkür ediyo-
rum. 

Değerli dostlar, Birliğimizin çok değerli 
üyeleri, Sağlıklı Kentler Birliği olarak özel-
likle üzerinde durduğumuz konular güncel 
konulardır. Sağlıklı Kentler Birliği gündemini, 
yaşamla ve şehirlerimizle ilgili son dönem-
de yaşanan sıkıntılar ve gelişmelere yönelik 
belirliyoruz. Özellikle Sağlıklı Kentler Birliği 
üyeleri bu konuda daha duyarlı, hassas, idea-
list ve heyecanlı olan şehirlerine, kentlerine ve 
insanına karşı hizmette daha büyük heyecan 
duyan üyelerimiz, sağlıklı bireyleri, sağlıklı 
toplumu ve sağlıklı şehri oluşturma konusun-
da önemli faaliyetler gösteren, bu konuda 
araştıran, kendini geliştiren ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün üyesi olarak dünyaya örnek adım-
lar atan üye belediyelerimiz... Artık görülüyor 
ki, yerel yönetimler önemlidir. “Şehrin doktor-
ları belediye başkanlarıdır” diye bizler de her 
zaman söylüyoruz. Bu alanda artık şehrimizin 
tüm konuları ve halkın tüm katmanları hepsi 
bizi ilgilendiriyor. 3 milyonu aşan nüfusuyla 
şehrimizin 17 ilçesindeki 1070 mahallenin 
sosyal, kültürel ve üretim alanlarındaki tüm 
sorunları artık bizi ilgilendiriyor. Belediyeleri

ilgilendirmeyen bir konu yok. O şehrin perfor-
mansı, ülkenin performansıdır. Güçlü şehirlerle 
büyüyen ve şehirlerle gelişen bir Türkiye... İşte 
bu alanda belediyelerimizin yaptıkları önem-
li. Artık Belediyeler daha farklı konumdadır. 
Balıkesir’in de bütün köşelerinde Büyükşehir 
Belediyeleri ve diğer ilçe belediyeleri var. 
Daha önce ilçe belediyeleri de yoktu; köyler-
de sadece özel idare vardı. Şimdi ise hem ilçe 
belediyeleri hem de Büyükşehir Belediyeleri 
var. Bu yapılan çalışmalarla birlikte bölgenin 
tamamının sorunlarıyla ilgilenmek durumun-
dalar. Tabii ki bunlar her geçen gün daha da 
gelişiyor. Hedefimiz; daha da gelişmesi ve 
yetkinin daha da artmasıdır. Çünkü bizler yak-
laşık 12 sene önce Belediye Başkanı olduğu-
muzda maalesef her şeyi yapamıyorduk. 
Yani bu konuda yetkiler yoktu. Şimdi artık 
belediyelerin yapamayacağı bir iş yok. Her 
alanda çalışıyoruz ve sadece şehrimizle ilgili 
değil, tüm bölgelerimiz ve diğer coğrafyalarla 
yapamadığımız konu yok. Her türlü işbirliğine 
girişebiliyoruz ve artık belediyelerin perfor-
mansı, yerel yönetimlerin performansı ülkenin 
performansını etkiler hale geldi. Türkiye’nin 
hedefleri var ve Türkiye lider ülke olma 
yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Her geçen 
gün daha da güzel noktalara ulaşıyor. Bunun 
en sağlıklı yanı yerel yönetimlerin yetkisinin 
arttırılması ve yetkiler arttıkça sorunların 
yerelde çok daha iyi çözülebilmesidir. Halkın 
seçtiği yerel yönetimler her zaman için so-
rumlu olmalı, yetkileri de almalı ve bu konuda 
hesap vermelidir. Az önce Sayın Başkanımın 
anlattığı gibi dağın tepesinde de kırsalında
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da her köşesinde artık belediyeler var. Bir 
Büyükşehir Belediyesi artık köylerde görüne-
biliyor. Önemli olan paralarımızı, kaynak-
larımızı, imkanlarımızı ve zamanımızı en iyi 
şekilde değerlendirmektir. Kısıtlı imkanlarla 
çok daha fazla iş yapıp, performansımızı 
arttıralım. Çalışanlarımızın performansı başta 
olmak üzere, bilinçli kadrolarla gece gündüz 
çalışan, aldığının hakkını veren kadrolarla 
birlikte güzel hizmetler de yapalım. Bu konu-
da Belediyelerimiz gece gündüz çalışıyor ve 
şehirlerimize yön veriyor. Bu konuda daha 
fazla hizmet etmek, şehirlerimizi geliştirmek 
ve kalkındırmak bizim görevimiz. Bu güzel 
yerlere sahip çıkmak, daha yaşanabilir ve 
sağlıklı bir çevreyi gelecek kuşaklara miras 
olarak bırakmak üzerimizdeki büyük emanet. 
Bu çalışmalar ile birlikte tarihi kültürel değer-
lere sahip çıkmak, ecdadın bize emanet 
ettiği, bu topraklarda bulunan tüm kültürlerin, 
tüm mirasın ayağa kaldırılması için çalışma 
yapıyoruz. Artık tarihi eserlerin restorasyo-
nunu belediyeler yapıyor. Bursa’da restore 
edilmedik, anıtsal yapı kalmadı. Bursa tüm 
semtleriyle birlikte UNESCO Dünya mirasına 
girdi. Bursa artık evrensel değer. Ticaretin, 
turizmin, sanayinin, tarımın gelişmesi, sebze-
ciliğin, meyveciliğin gelişmesi ve hayvancılığın 
gelişmesi için her türlü tesisi Büyükşehir Bele-
diyeleri kuruyor. Tarlalara giden yollar dahil 
Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe belediyele-
rince yapılıyor. Oralarda göletler, sulama 
kanalları yapılıyor ve sulu tarıma geçiliyor. 
Bunun gibi her türlü üretim, ihracat ve satış 
belediyeler destekli yapılıyor. Yeter ki

üretici daha fazla kazansın. Turizmin gelişme-
sinde de Bursa kaplıca şehriydi unutuldu, 
şimdi tekrar kaplıca şehri olarak adım atıyor 
ve bu konuda büyük yatırımlar büyük har-
camalar yapıyoruz. Şehrin kalbinde nimetler 
var. Bursa bildiğiniz gibi Uludağ kış sporları, 
sahili, merkezi olan tarihi bir şehir. Bütün 
şehirler, büyük şehirlerle birlikte hep gün-
deme geldi. Tramvaylarımız, metrolarımız ve 
trenlerimiz Bursa’da yerli olarak üretiliyor ve 
bu konuda her türlü avantajımız oluşuyor. 
Sadece şu anda yapılan 72 vagondaki kârımız 
440 trilyon. Dünya’nın en önemli hızlı tren 
parçaları Bursa’da yapılıyor ve bunların hepsi 
katma değer. Bunların öncüsü kim? Şehri 
tanıyan, şehrin gücünü, fırsatlarını bilen orada 
sanayiciye şevk veren yön gösteren yerel 
yönetimler ve belediyeler. İşte bunlarla birlikte 
artık, adımlar atılabiliyor. Şimdi arıtma tesis-
leri kuruyoruz. Dünya’yı tanıdık. En kaliteli 
sistem nerede en randımanlı sistem nerede, 
son teknloji nerede onları bulduk uygula-
masını gördük. Sonuçlarını aldıktan sonra 
gördüğümüz tesisin aynen yerlisini kuruyoruz. 
Arıtma çamurlarını kendi sistemi içinde gelişi-
mini yaparak, başka bir enerji harcamadan, 
ilk etapta ki; sadece yakıt taksiyesi ile aylarca 
çalışabiliyor ve elektrik üretiyor. Yerli olarak, 
bir yandan çamuru yok ediyoruz bir yandan 
da elektrik üreterek kâr sağlıyoruz. Aynı za-
manda diğer ülkelere ihraç edebileceğimiz 
teknolojiler yerli olarak yapılıyor. Uçak yap-
mak konusunda da hedefimizi yakaladık ve 
Bursalı bir firmayı bu konuda teşvik ederek, 
uçak fabrikasını aldırdık. Bununla her yere
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uçak yapıp satabiliyoruz. İşte bu hedefleri 
koyan yerel yönetimler… Bunun gibi daha 
birçok hedef var. Dediğimiz gibi bizler hedef-
lerimiz doğrultusunda çalışırsak, şehirlerimi-
zin gücünü potansiyelini harekete geçirirsek, 
Türkiye çok daha hızlı bir şekilde gelmesi ge-
reken yerlere gelecek. Bu konuda yine en çok 
görev bizlere düşüyor. Sağlıklı kentler diyoruz;
özellikle sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir top-
lum. Az önce belirttiğim gibi temiz hava, 
temiz su ve temiz toprağın gelecek kuşaklara 
miras bırakılması ile ilgili bu konuda yapılan 
çalışmalar... Şu anda tüm Bursa ovalarına ve 
sahillerine kollektörler döşeniyor. Bir yılda 
sadece derelerimizin temiz akması, Gemlik 
körfezimizin temizlenmesi için harcadığımız 
para 400 trilyonu geçiyor. Bir sene sonra
her yer daha da pırıl pırıl olacak. Çünkü 
dediğimiz gibi bizim örnek olmamız gerekir. 
Biz tarih boyunca medeniyette ve temizlikte 
örnek olduk. İnşallah bu örnek çalışmalarımız 
artarak devam edecek. Artık derelerimizin 
temiz akması gerekiyor. Bunu sağlayacak olan 
yerel yönetimlerdir. Çünkü biz sorumluyuz, 
kaçacak yerimiz yok. Bu konuda elimizi değil, 
kendimizi taşın altına koyuyoruz. Onun için 
yerel yönetimler ve değerli yöneticilerimiz, 
değerli  başkanlarımız, Türkiye için önemli 
insanlardır. Burada yapılan güzel işler Türki-
ye’nin de hedeflerine ulaşmasında en önemli 
etken olacaktır. 

Evet değerli arkadaşlarım, son Birlik buluş-
mamızı da Osmaniye Kadirli’ de gerçekleştir-
miştik. Onun da teması, “Kent ve Göç’tü.” 

Orada da “Kent ve Göç” hakkında faydalı, 
dolu dolu toplantı geçirdik ve çok yönlü 
sunumlar yapıldı. Özellikle son Suriye göçü 
Bursa’da yüz binin üzerinde oldu. Bu konunun 
her yönüyle ele alınması; hem sosyal, hem 
kültürel hem de ekonomik yönden çok yönlü 
bakışlarla ele alınması ve birçok kişinin bu 
konuda sunum yapması bizleri de oldukça
mutlu etti. O günden bu güne bizler de de-
vamlı olarak bu çalışmalardan istifade etmiş 
olduk. Bu konuya katkı sağlayan değerli 
arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. 
Bu toplantımızla Birlikteki üye sayımız hedef 
olan 60’a ulaştı. Aradan geçen sürede üç 
yeni üyelik başvurusu da aldık. Biraz sonra 
gerçekleşecek meclis toplantısında da Denizli
Merkezefendi, Afyonkarahisar Dinar ve Afyon-
karahisar Sandıklı Belediyeleri’nin üyelik baş-
vuruları görüşülüp, karara bağlanmış olacak. 
Biz şimdiden kendilerine hoş geldiniz
diyoruz.
 
Değerli katılımcılar, Kadirli konferansından
bugüne kadar Birlik olarak yaptığımız 
çalışmalardan kısaca bahsedecek olursak; 
çevreye duyarlı ve çevre için yatırım yapan 
tesisleri sizden gelen geri bildirimler son-
rasında ikinci kez düzenlediğimiz çevreci tesis 
ödülleriyle ödüllendirdik. İstanbul’da Sağlık 
Bakanımızın da katılımıyla tüm yedi bölgeden 
örnek ve öncü sanayi kuruluşlarına ödüllerini 
vermiş olduk. Sağlıklı Kentler Birliğimiz örnek 
kuruluşları öne çıkarıp ödüllendirerek, bu 
konuda güzel bir örnek teşkil etti. Bizler de 
Sağlıklı Kentler Birliği olarak, bu konunun
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öncüsü olmuş olduk. Yine üye belediyeler 
tarafından gelen öneriler doğrultusunda, yerel 
yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği, uzaktan
algılama ve uydu verileri çalıştaylarını da 
gerçekleştirdik. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın düzenlediği, Yaşlı Dostu Kentler 
Sempozyumu ile Gazi üniversitesi ve Adnan 
Menderes Üniversitesi’nin organize ettiği 
1. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongre-
sine üye belediyelerimizle birlikte katıldık. 
Hepimizin bildiği gibi Birliğimiz, Dünya Sağlık 
Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üyedir. 
Bu üyelikten dolayı Birliğimize üye 12 bele-
diye, Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler 
Ağı’na katılmaya hak kazanmışlardır. Şu anda 
üyelerimizden dokuz belediye bu prestijli ağa 
üye olmuştur. Bu ağa üyelikleri kabul edilen 
Bursa, İzmir ve Trabzon Büyükşehir Belediye-
leri ile Yalova, Çankaya, Nilüfer, Gölcük, Te-
pebaşı ve Balçova Belediyelerini kutluyoruz. 
Dünya Sağlık Örgütü Sekretaryası haziran ayı 
sonuna kadar, üyeliklerin tamamını ilan ede-
ceklerini bizlere bildirdiler. 27. Yılını dolduran 
Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Sekre-
taryası’nda bu yıl yönetim değişikliği gerçek-
leşti. Avrupa bölgesinde, bu hareketi uzun 
yıllar yöneten Agis Tsouros emekliye ayrıldı 
ve bu görevi bundan sonra yeni yönetimiyle 
Monika Kosinska hanımefendi sürdürecek. 
Nisan ayının başında Danimarka’nın Kopen-
hag şehrinde gerçekleşen toplantıda Birlik 
personelimiz ve 6. Faz Üyesi Belediye temsil-
cileri yeni yönetim ile tanışma imkanı buldu-
lar. Birliğimiz her zaman olduğu gibi Dünya 
Sağlık Örgütü ile üyelerimiz arasındaki iş

birliğini geliştirmek için çalışmalarına devam 
edecek. Her zaman belirttiğimiz gibi Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin başlıca amacı; yerel yöne-
timlerin gündemine sağlığı yerleştirmektir. 

Değerli üyelerimiz, Balıkesir Büyükşehir ve 
Karesi Belediyelerimizin ev sahipliğindeki bu-
luşmamızın başlığını “Fiziksel Aktivite ve Aktif 
Yaşam” olarak belirledik. Günümüzde yaşam 
koşulları, insanları daha az hareket eder
duruma getirmektedir. Günlük yaşantımız 
da hareketsiz gün boyu oturarak çalışıyoruz. 
Zamanımızın büyük bir bölümünü saatlerce 
televizyon izleyerek, televizyon başında 
geçiriyoruz. Hareketsiz yaşam tarzı, vücut 
yağ kitlesinde artışa ve şişmanlığa yol 
açıyor. Bununla birlikte her türlü sıkıntıya 
da yol açıyor. Obezite günümüzde çok 
karşılaştığımız bir sorun haline geldi. Ayrıca 
koranel kalp hastalıkları, diyabet gibi birçok 
kronik hastalığın oluşmasına da zemin hazır-
lamaktadır. Şişmanlamanın önlenmesinde, 
diyetle birlikte egzersizin olması daha etkili 
ve sağlıklı sonuç alınmasında vazgeçilmez 
kuraldır. Sağlık Bakanlığı’ndan, Üniversite-
lerden, derneklerden ve belediyelerden dave-
timizi kabul edip gelen katılımcıların katkıları 
ile Birlik buluşmamızda “Fiziksel Aktivite ve 
Aktif Yaşam” konusunu farklı bakış açısı ve 
yaklaşımlarla değerlendirmeye çalışacağız. 
Ben kendilerine ve tüm uzmanlarımıza kat-
kılarından dolayı şimdiden teşekkür edi-
yorum. Yine bu haftanın Avrupa hareketli-
lik haftası olması sebebiyle ve konferans 
başlığımız olan “Fiziksel Aktivite ve Aktif
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Yaşam” konusuna dikkat çekmek amacıyla, 
Çarşamba sabahı Bursa’dan uğurladığımız 
ve bugün aramızda bulunan Bursa Bisiklet ve 
Doğayı Sevenler Derneği üyeleri bisikletçile-
rine de katkılarından dolayı teşekkür ediyo-
ruz. Sağlıklı Kentler Birliği olarak, önümüzdeki 
günlerde Sağlıklı Şehirler 2016 en iyi uygu-
lama yarışmasının duyurusunu yapacağız. 
Geçen sene yarışmaya katılan üye beledi-
yelerimizin projelerini kitap haline getirerek 
yayınladık. Üye belediyelerimizin çalışma-
larını değerlendirerek, her sene iyi uygulama 
örneklerini yine siz değerli üyelerimiz ile pay-
laşmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için en 
iyi örnekler belediyelerimizin yaptığı güzel
uygulamalardır. Bunlar bizim rahatlıkla faa-
liyete geçirebileceğimiz deneyimler olduğu 
için birbirimizin deneyimlerinden de istifade
etmek bu konuda en akılcı yol olur. 

Evet dostlar, çok değerli üyeler, Sağlıklı 
Kentler Birliği olarak, her konuda hamle yap-
maya gayret ediyoruz. Türkiye’nin tüm sorun-
larına duyarlı olmaya çalışmak, tüm bölgele-
rimizle ilgilenmek, başta çevre sorunları ol-
mak üzere bu konularda atılması gereken
adımlarla ilgili çalışmaları yapmak artık 
Birliğimizin gündeminde yer almaktadır. Dış 
ülkelerdeki çalışmaları izleyerek, onlarla birlik-
te adımlar atmamız gerekiyor. Madde bağım-
lılığı ve diğer bağımlılıklarla ilgili mücadeleler, 
bunlarla ilgili yapılan çalışmalar, karbon ayak 
izi çalışmaları, örnek uygulamalar, bisiklet ve 
yaygınlaştırılması gereken etkinlikler, sokak 
hayvanları ile ilgili atmamız gereken adımlar

ve eksikliklerin tamamlanması gibi birçok 
konuda geliştirilmesi gereken çalışmalar
devam ediyor. Bu konudaki çalışmaları 
güçlendirmek için biraz sonra meclis toplan-
tılarımız da gündeme gelecek, yüksek 
lisans ve doktora tezlerini de bu anlamda 
desteklemiş olacağız. Konuşmama son ver-
meden önce Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
olarak, bizi ağırlama nezaketi gösteren 
Balıkesir Büyükşehir Başkanımız Sn. Ahmet 
Edip Uğur ve Karesi Belediye Başkanımız 
Sn. Yücel Yılmaz’a ve ekibine tekrar şükran-
larımızı arz ediyor, toplantımızı gururlandıran 
siz değerli misafirlerimize katılımınız için 
tekrar teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı 
sunuyorum.
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ürkiye Fiziksel Aktivite Rehberi, 
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve 
Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı 

tarafından hazırlanmış ve bastırılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2004 yılı 
raporuna göre hareketsiz yaşam, tüm dünya-
da yılda yaklaşık 3.2 milyon kişinin ölümüne 
yol açmaktadır. DSÖ’nün 2008 yılı raporunda, 
Dünya genelinde 15 yaş ve üzeri yetişkinlerin 
%31’inin yeterince hareketli olmadığı belir-
tilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011’de 
yapılan Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri 
Araştırması’na göre de Türkiye genelinde 
kadınların %87’si, erkeklerin %77’sinin yeterli 
ölçüde fiziksel aktivite yapmadığı belirlen-
miştir. Bu oranlar, hareketsiz yaşam tarzının 
ülkemiz için ciddi boyutlarda olduğunu ortaya 
koymaktadır. Yapılan araştırmalarla, yeterli 
düzeyde fiziksel aktivite yapmayan bireylerin
haftada 4-5 gün ve günde 30 dakika hafif 
veya orta şiddette fiziksel aktivite yapan 
bireylere göre ölüm riskinin %20-30 arasında 
arttığı tespit edilmiştir. Çalışmalar, yetişkin-
lerde haftada 150 dakikalık fiziksel aktivite-
nin; İskemik Kalp Hastalığı riskini %30, Tip II 
Diyabet riskini %27, Meme ve Kolon Kanseri 
riskini de %20-25 civarında azalttığını ortaya 
koymaktadır.

Fiziksel aktivitenin sağlığımız üzerine etki-
leri, temelde üç başlık altında incelenebilir: 
Bedensel sağlığımız üzerine, ruhsal ve sosyal 
sağlımız üzerine ve gelecekteki yaşantımız

T
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üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Be-
densel sağlığımız açısından bakıldığında; kas 
sağlımız üzerine ve gelecekteki yaşantımız 
üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Beden-
sel sağlığımız açısından bakıldığında; kas kuv-
veti ve miktarının korunması ve arttırılması, 
kas-eklem kontrolünü arttırarak dengenin 
sağlanması, eklem hareketliliğinin korunması 
ve arttırılması, kas ve eklemlerin esnekliğinin 
korunması ve arttırılması, dayanıklılığın art-
tırılması, reflekslerin ve reaksiyon zamanının 
gelişmesi, vücut düzgünlüğü ve postürün 
korunması, vücut farkındalığının gelişmesi, 
denge ve düzeltme reaksiyonlarının gelişmesi
ve yorgunluğun azaltılması gibi pek çok 
olumlu etkisi bulunmaktadır. 

Diğer vücut sistemleri üzerine etkileri ise; 
kalbin dakikadaki atım sayısında azalma, 
kalbin boşluklarında genişleme sonucu bir 
atımda pompalanan kan miktarında artış, kalp 
ritminin düzenlenmesi gibi olumlu etkileri 
bulunmaktadır.

Ruh sağlığı ve sosyal gelişim üzerine etkileri-
ne bakıldığında; bireyin kendini iyi hissetmesi-
ni sağlaması kaygı bozukluğu riskini azaltması 
ve bedensel sağlığın korunması gibi etkileri 
sayılabilir. 

Çalışmalar engelli kişilerde inaktivite, sigara 
içme ve obezite gibi sağlık sorunları oran-
larının engelli olmayan bireylere göre önemli 
ölçüde daha yüksek olduğunu göstermekte-
dir. Engelli gençler de engelsizlerle karşılaş-

tırıldığında fiziksel inaktivite 4.5 kat daha 
fazla görülmektedir. Engelli gençlerin günde 
ortalama 4 saat ve daha fazla TV izledikleri  
ve bu oranın engelsiz gençlere göre iki kat 
daha fazla olduğu görülmüştür.  

Yine araştırmalar engelli çocuk ve adölesan-
larda aşırı kilo alma yüksek yüzdesinin özel-
likle aşağıdaki gruplarda sık görüldüğünü 
göstermektedir.  

Fiziksel engelli adölesanlarda obezite ve 
cinsiyet ilişkisine bakıldığında; fiziksel engelli 
kızlar ve erkeklerde obezite görülme oranı 
daha yüksek bulunmuştur.

Engelli gençlerde fiziksel aktivite yetersizliği 
kan basıncında artış, hiperlipidemi ve insulin 
direncine sebep olduğu gibi mobilite limi-
tasyonu, yorgunluk, ağrı, depresyon ve sosyal 
izolasyona da yol açmaktadır. 

Engellilerin bu problemlerle baş edebilme-
sinde en etkin yolun fiziksel aktivite ve spor 
olduğu bilinmektedir. Fiziksel aktivite; teker-
lekli sandalye ve diğer yardımcı araçları kulla-
nan kişiler, görme ve işitme engelliler için bazı 
düzenlemeler ve yardımcı araçlarla yapılabi-
lecek pek çok fiziksel ve rekreasyonel aktivite 
vardır. Yüzme, TS tenis, ayakta veya tekerlekli 
sandalyede masa tenisi, binicilik, bisiklet, TS 
basketbol, futbol, oturarak voleybol, dans, 
dövüş sanatları, balık tutma, dalgıçlık gibi…
Egzersiz türleri fiziksel aktiviteleri dayanıklılık 
(Aerobik) egzersizleri, kuvvet egzersizleri,  
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esneklik egzersizleri ve denge egzersizleri 
olmak üzere gruplandırılabilir. Fiziksel aktivite 
sırasında harcanan kalori miktarı; egzersizin 
süre, şiddet ve tipinden etkilendiği gibi kişinin 
kilosu ve egzersiz kapasitesinden de etkilen-
mektedir. Egzersiz süresi ve sıklığı, sağlıklı 
bir yaşam sürdürülmesi ve hastalıklardan 
korunmak için egzersizin belirli bir süre ve 
sıklıkta devam ettirilmesi gerekmektedir. Yaş 
gruplarına göre egzersiz süresinin, şiddetinin 
ve sıklığının ne olması gerektiği detaylı bir 
şekilde rehber içerisinde anlatılmaktadır. 

Egzersiz aşamalarından ısınma; bir egzersiz 
seansının başlangıcında kasları, eklemleri, 
solunum ve dolaşım sistemini aktif egzersiz 
için hazır hâle getirmek amacıyla yapılan hafif 
bedensel ve zihinsel etkinliklerdir. 

Fiziksel hareketsizlik, insan sağlığını olum-
suz etkilediği için bireysel ve toplumsal 
sağlık giderlerini de arttırmaktadır. Toplumun 
bilinçlenmesi ve fiziksel aktivite konusunda 
bilgilendirilmesinin, aktivite düzeyinin artırıl-
ması; toplumsal sağlığının, fiziksel aktivite 
alışkanlığı gibi eğlenceli, düşük maliyetli ve 
yüksek verimli bir edinimle korunması, sağlık 
harcamalarının azaltılmasında etkili bir araç 
olarak kullanılabilir. Fiziksel aktivite her ortam 
ve koşulda yaşam tarzı hâline getirilmelidir. 
Bununla birlikte destekleyici çevrelerin 
oluşturulmasında sorumluluğu olan kurum ve 
kuruluşların (Yerel Yönetimler, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî 
Eğitim Bakanlığı vb.) sorumlulukları çerçeve-

sinde hareket etmeleri önemlidir. 

Bu rehberde; fiziksel aktivitenin çocukluk 
yaşlarından itibaren toplum sağlığındaki 
önemi ve çeşitleri üzerinde durulmuş, kronik 
hastalıkların önlenmesi ve sağlığın gelişti-
rilmesi için her yaşta yapılabilecek aktivite 
örneklerine yer verilmiştir. Rehberde; çocuk 
ve gençler, yetişkinler, yaşlılar ile fiziksel ve 
zihinsel engellilerde fiziksel aktiviteler, ayrı 
bölümler hâlinde ele alınmıştır. Böylece, çeşitli 
uzmanların ortak bakış açılarından yarar-
lanılarak fiziksel aktivite konusunda farkın-
dalık yaratmaya çalışılmış ve toplumdaki her 
bireyin daha hareketli, daha sağlıklı ve kaliteli 
bir yaşam sürmesi için “Türkiye Fiziksel Akti-
vite Rehberi” hazırlanmıştır. 
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TÜRKİYE SAĞLIKLI
BESLENME VE
HAREKETLİ HAYAT
PROGRAMI

Uzm. Dr. Sabahattin KOCADAĞ

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve 

Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı Uzmanı

bezite, tüm toplumlarda çok yaygın 
görülen bir sağlık sorunudur ve 
giderek küresel bir salgın halini 
almaktadır.

2008 yılında dünya çapında meydana gelen 
57 milyon ölümden 36 milyonu yani yaklaşık 
üçte ikisi; kardiyovasküler hastalıklar, kanser-
ler, diyabet ve kronik akciğer hastalıklarını 
içeren bulaşıcı olmayan hastalıklardan kay-
naklanmıştır. Bulaşıcı olmayan hastalıklar 
daha çok ekonomik dönüşüm, hızlı şehirleşme 
ve 21. yüzyıl yaşam tarzlarının özellikleri olan 
dört davranışsal risk faktörü neden olmak-
tadır: tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, 
fiziksel aktivite eksikliği ve alkolün zararlı 
kullanımı.

Dünyada her yıl 2,8 milyon insan, fazla kilolu 
(obezite de dahil) olmak nedeniyle hayatını 
kaybetmektedir. DSÖ verilerine göre, fazla 
kiloluluk ve obezite Avrupa’daki yetişkin-
lerde Tip 2 Diyabetin %80’inden, iskemik kalp 
hastalıklarının %35’inden ve hipertansiyonun 
%55’inden sorumludur ve her yıl bir milyon-
dan fazla ölüme neden olmaktadır. Fazla kilo 
ve obezite; tansiyon, kolesterol, trigliserit ve 
insülin direnci üzerinde olumsuz metabolik 
etkilere yol açmaktadır. Hareketsizlik yüzün-
den her yıl 3,2 milyon insan hayatını kaybet-
mektedir.

Düzenli fiziksel aktivite; yüksek tansiyon gibi 
kardiyovasküler hastalık, diyabet, meme ve 
kolon kanseri ve depresyon riskini azaltmak-

O



FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAM
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Balıkesir Konferansı 27

tadır. Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık 
% 21-25’inin, diyabetin % 27’sinin ve iskemik 
kalp hastalığının % 30’unun ana nedeninin 
fiziksel aktivite yetersizliği olduğu tahmin 
edilmektedir.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 
(TBSA) sonuçlarına göre obezite sıklığı; 19 
yaş ve üzerindeki bireylerde %30,3 iken fazla 
kilolu olma sıklığı ise %34,6 olarak tespit 
edilmiştir. Aynı araştırmada; ülkemizde 12 
yaş ve üzeri bireylerin % 71.9’unun hareketsiz 
yaşadığı, % 9.7’inin de yetersiz düzeyde fizik-
sel aktivite yaptığı saptanmıştır. 

Ayrıca TÜİK’in 2 yılda bir yapmış olduğu 15 
yaş ve üzeri Türkiye Sağlık Araştırmasında 
2008 yılında %15,2 olan obezite sıklığı, 2014 
yılında 19,9’a yükselmiştir, diğer bir ifade 
ile yıllar ile birlikte obezite sıklığı artmak-
tadır (TBSA’ya göre obezite sonuçlarındaki 
farklılıklar araştırma yöntemi ve yaş grubunun 
farklı olmasından kaynaklanmaktadır).

TÜİK, Türkiye Sağlık Araştırması 2008-2014

Obezitenin azaltılmasında eğitim ve bireysel
sorumluluk önemli bileşenler olmakla birlikte
tek başına yeterli değildir. Bireylerin tercihle-
rinden ziyade çevresel ve toplumsal normlara 
dayalı ilave müdahalelere ihtiyaç duyulmak-
tadır. Porsiyonların küçültülmesi ve fiziksel 
aktivitenin kolaylaştırılması için kentsel çevre 
ve eğitim alanlarının yeniden yapılandırılması 
bu müdahalelerdendir.

Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan 
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat 
Programı ile:

1. Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırıl-
ması, 

2. Hareketli hayat tarzının benimsetilmesi, 

3. Sağlıklı çevre (destekleyici ortam) 
oluşturulması ve 

4. Sağlığı tehdit eden durumlardan kaçınıl-
ması hedeflenmektedir. 

Bazı çalışmalarımız aşağıda özetlenmiştir:

• Kamu spotları, özel gün ve hafta kutlama-
ları yapılmaktadır. Web sitelerimizi 
(www.beslenme.gov.tr , www.fizikselaktivite.gov.tr) 
aktif olarak vatandaşlarımızın 
bilgilendirilmelerinde kullanıyoruz. 

• Bireylerin fiziksel aktiviteye teşvik edilme-
si amacıyla 2 milyon adet pedometre da-
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ğıtımını gerçekleştirildi.

• Ulusal Fiziksel Aktivite Rehberi hazırlandı.

• 2015-2016 yılında okullara, üniversitelere,
belediye ve STK’lara 300.000 adet 
bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi.

• Obezite Danışma Birimleri açıldı. 2015 
yılında 190.000 vatandaşımıza danışman-
lık hizmeti verildi.

• 2011 yılında MEB ile işbirliğinde Kantin 
Genelgesi yayımlamıştır, bu Genelge ile 
enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler 
ve cips satışları yasaklamıştı, şimdi ise 
Kantin Genelgesi güncellendi: çocuklar 
için besin değeri düşük yiyecek ve içe-
ceklerin sınırlandığı Genelge yayımlandı, 
2016-2017 öğretim yılında uygulanmaya 
başlandı. Buna göre cips, kolalı ve gazlı 
içecekler, çikolata ve şekerlemeler okullar-
da satılamayacak. Diğer ürünler ise şeker, 
tuz ve yağ içeriğine göre belirlenen kriter-
lere göre olacak.

• MEB ile işbirliğinde Beslenme Dostu Okul 
Protokolünü yürütülüyor.

• Ortaokul ve liselerde okul karnesini et-
kilemeyecek «fiziksel aktivite karnesi» 
hazırlandı, beden eğitimi derslerinde yılda 
2 defa öğretim yılı başında ve sonunda 
olmak üzere yapılacak fiziksel uygunluk 
ölçümleri konusunda beden eğitimi öğret-

menlerine yönelik eğitim videoları 
hazırlandı ve eğitimler başlatıldı (uygu-
lamada mekik, şınav, otur-uzan esneklik 
ölçümü, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu 
ölçümüdeğerlendirilecektir).

• Türkiye Beslenme Rehberi güncellendi.

• “Okul Sütü Programı” (2016 yılında 6 
milyon öğrencimize haftada üç gün süt 
dağıtımı yapıldı) ve “Kuru Üzüm Program-
ları” (2016 yılında 6 milyon öğrencimize 
haftada 1 gün 25’er gram kuru üzüm 
dağıttık) dağıtımı uygulanıyor.

• Aile Hekimleri İçin Obezite Klinik tanı te-
davi rehberi geliştirildi.

• Okullarda Yiyecek İçecek Standartları, 
Çocuklara Yönelik Reklamların Sınır-
landırılması Hususunda Gıda Profil 
Kılavuzu hazırlandı,  

• Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları 
için obezite diyabet danışmanlık rehber-
leri ve fiziksel aktivite reçetesi hazırlandı. 
Aile Hekimleri ve aile sağlığı hemşire-
lerinin bu danışmanlıkları verebilmeleri 
için TSM’lerde çalışan hekim, hemşire ve 
diyetisyenlere eğitici eğitimleri verdik.

• Obez vatandaşlarımızın acil yada tedavi
amacı ile nakilleri için 91 adet obez 
ve yoğun bakım ambulansı alımı 
gerçekleştirildi. 
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• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
işbirliğinde; ekmek, salça, pul biber, peynir 
ve zeytinde tuz azaltıldı.

2008 yılında dünya çapında meydana gelen 
57 milyon ölümden 36 milyonu, yani yaklaşık 
üçte ikisi; Kardiyovasküler Hastalıklar, Kanser-
ler, Diyabet ve Kronik Akciğer Hastalıklarını 
içeren ve bulaşıcı olmayan hastalıklardan 
kaynaklanmıştır. Bulaşıcı olmayan hastalıklar 
daha çok ekonomik dönüşüm, hızlı şehirleşme 
ve 21. yüzyıl yaşam tarzlarının özellikleri olan 
dört davranışsal risk faktörü neden olmak-
tadır: Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, 
fiziksel aktivite eksikliği ve alkolün zararlı 
kullanımı.

Obezite, tüm toplumlarda çok yaygın görülen 
bir sağlık sorunudur ve giderek küresel bir 
salgın halini almaktadır. Türkiye Beslenme ve 
Sağlık Araştırması sonuçlarına göre obezite 
sıklığı; 19 yaş ve üzerindeki bireylerde %30,3 
iken, fazla kilolu olma sıklığı ise %34,6 olarak 
tespit edilmiştir. 

Aynı araştırmada; ülkemizde 12 yaş ve üzeri 
bireylerin % 71.9’unun hareketsiz yaşadığı, 
% 9.7’inin de yetersiz düzeyde fiziksel aktivite 
yaptığı saptanmıştır.

Obezitenin azaltılmasında eğitim ve bireysel
sorumluluk önemli bileşenler olmakla birlikte
tek başına yeterli değildir. Bireylerin tercihle-
rinden ziyade çevresel ve toplumsal normlara 
dayalı ilave müdahalelere ihtiyaç duyulmak-
tadır. Porsiyonların küçültülmesi ve fiziksel 
aktivitenin kolaylaştırılması için kentsel çevre 
ve eğitim alanlarının yeniden yapılandırılması 
bu müdahalelerdendir.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat 
Programı ile;
Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, tütün 
kullanımı, alkol ve madde bağımlılığıyla 
mücadele ile gıda güvenilirliğinin, koruyucu 
sağlık hizmetlerinin ve ruh sağlığının gelişti-
rilmesi amaçlanmıştır. 
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Program Bileşenleri;

1. Bileşen: Gıda Güvenilirliğinin Artırılması

2. Bileşen: Sağlıklı ve Dengeli Beslenme 
Düzeyinin Artırılması

3. Bileşen: Tütün Kullanımı ile Alkol ve Madde 
Bağımlılığının Azaltılması

4. Bileşen: Kanser, Kalp ve Damar ve Diyabet 
gibi Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Görülme 
Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Azaltılması

5. Bileşen: Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Gelişti-
rilmesi

6. Bileşen: Spor Yapma Alışkanlığının ve 
Hareketliliğin Teşviki

Bazı çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

• Ulusal Fiziksel Aktivite Rehberi hazırladık. 

• 2015’te 40.000 bisiklet dağıtımı yaptık, 
100.000 dağ bisikleti aldık, dağıtımına 
başladık ayrıca 150.000 şehir bisikleti 
alımını gerçekleştireceğiz. 

• Bireylerin fiziksel aktiviteye teşvik edilme-
si amacıyla 2 milyon adet pedometre 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

• Obezite Danışma Birimlerini açtık. 2015 
yılında 190.000 vatandaşımıza danışman-
lık verdik.

• Okul kantinlerinde şekerli ve tuzlu diğer 
gıdaları da kapsayacak şekilde revize 
edilen genelge yayımlandı, 2016-2017 
yılında yürürlüğe girecek.

• “Okul Sütü” Programı’nı uyguluyoruz.

• Okul “Fiziksel Aktivite Karnesi” hazır-
ladık. Beden Eğitimi derslerinde yılda 2 
defa yapılacak fiziksel uygunluk ölçümleri 
konusunda, Beden Eğitimi öğretmenlerine 
yönelik eğitim videoları hazırlandı. 

• Türkiye Beslenme Rehberini güncelledik.
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on yıllarda sağlıklı kent ya da kentsel,
sağlık kavramı üzerinde daha fazla 
durulmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili 
örgütlenmeler, araştırmalar ve pro-

jeler yıllar içinde artan bir ivmeyle devam 
etmekte, uluslararası organizasyonlar yanın-
da ülkemizde de bu konuda heyecan verici 
gelişmeler gözlenmektedir.

Nüfusu bazen milyonlara ulaşan kentlerin ve 
içinde yaşayanların sağlıklı bir çevreye sahip 
olmasının sağlanması sanıldığı kadar kolay 
bir süreç değildir. Milyonlarca kent sakinine 
sağlıklı su kaynakları sunmak, solunabilir te-
miz havayı korumak, atık sistemini ideal 
şekilde çalıştırabilmek, günlük ulaşımlarını 
sağlamak, besin zincirini ve iş olanakları 
üretmek ve tüm bunları sağlıklı koşullarda 
oluşturabilmek sanıldığından daha ciddi bir 
organizasyon gerektirmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2016 raporlarına
göre şu anda 3.7 milyar insan kentlerde yaşa-
maktadır. Bu sayının 2030 yılında 5 milyara
yaklaşacağı öngörülmektedir. Görece olarak 
küçük bir alanda milyonlarca insanın yaşaması 
ciddi bir atık sorununu beraberinde getirecek,
sanayi atıklarının da eklenmesiyle soluduğu-
muz havadan içtiğimiz suya kadar tüm çevre-
mizin kirlenme tehlikesi söz konusu olabile-
cektir. Bilim adamları ve yöneticiler bu sorun-
ların üstesinden gelebilmek için çalışmakta, 
yeni projeler üretmekte ve çözüm yolları 
aramaktadır. Kentin sağlığı ile içinde yaşayan 
insanların sağlığı aslında birbirinden bağımsız

S

SPOR 
YARALANMALARINA 
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Balıkesir Üniversitesi
Tıp Fakültesi
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kavramlar değildir. Alex Ross’un dediği gibi 
“Şehirlerde sağlık sisteminin gelişmesi sadece 
sunulan sağlık hizmetinin kalitesine değil 
aynı zamanda kentin ve çevrenin sağlıklı inşa 
edilmesine de bağlıdır.” Bir başka deyişle 
sağlıksız kentlerde insanlar sağlıklı kalamaya-
cağı gibi, sağlıksız insanlar da sağlıklı kentleri 
oluşturamaz.

Spor, insan sağlığının en önemli belirleyicile-
rinden biridir. Sağlıklı bir şekilde spor yapan 
ve yaşamlarında egzersizin sürekli var olduğu 
insanlarda, kalp, şeker, akciğer ve daha birçok 
rahatsızlığın tartışmasız daha az görüldüğü, 
bu insanların yaşam sürelerinin daha uzun, 
yaşam kalitelerinin de daha yüksek seyrettiği 
iyi bilinen bilimsel bir gerçektir. Bu nedenle 
spor yapan insan sayısı her geçen gün art-
maktadır. Hem ülkemizde hem şehrimizde 
kent yöneticileri yukarıda açıklanan bilimsel 
gerçekler paralelinde topluma daha fazla spor 
yapma olanakları yaratma konusunda ivme-
lenen bir bakış açısı içerisinde görünmektedir. 
Yürüme ve koşu parkurları, şehir içi bisiklet 
yolları, parklarda ya da tesislerde aletli spor 
düzenekleri her geçen gün artmakta, insan-
larımız da bu olanaklardan daha fazla yarar-
lanmaktadır. 

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, gelişi gü-
zel spor yapılmasından kaynaklanan tehlikeler 
de yok değildir. Spor, doğası gereği yaralan-
malara açık bir alandır. Profesyonel sporcular-
da yapılan bilimsel çalışmalar, spor yaralan-
malarının çok sık yaşandığını göstermektedir. 

Örneğin, futbolda bir yıl içindeki değişik 
derecelerde spor yaralanması yaşamaktadır. 
Bu yaralanmalar hem ekonomik, hem de 
sosyal bir külfet oluşturmaktadır. Transferleri 
için milyonlarca para harcanan bir sporcunun, 
geçirdiği bir yaralanma nedeniyle takımdan 
düşmesi, takımı kadar izleyicileri yani toplu-
mu, televizyon, basın, antrenör ve diğer bir 
çok kesimi etkilemektedir.

İşin ekonomik boyutunu hayal etmek için 
basit bir örnek yeterlidir. Örneğin, futbolda 
en sık görülen yaralanmalardan biri ön çapraz 
bağın yırtıklarıdır. Tedavisi için ameliyat 
gerekmekte ve en iyi olasılıkla tekrar spora 
başlama süresi 6 ay ile 1 yıl arasında değiş-
mektedir. Bu durumda takımın ekonomik 
kaybı bir yana bırakıldığında sadece tedavi 
masrafları bile ciddi bir boyuta ulaşabilmekte-
dir. Bugün sosyal güvenlik kurumu bir çapraz 
bağ ameliyatı için yaklaşık 2000 TL ödemek-
tedir. Bir başka deyişle sadece ameliyatın 
devlete maliyeti 2000 TL’dir. Elimizde ülke-
mizle ilgili sayısal veriler olmasa da, fikir ver-
mesi açısından ABD’de 1996 yılında ön çapraz 
bağ yırtığı nedeniyle ameliyat edilen kişi 
sayısının 100.000 in üzerinde olduğu bilgisini 
paylaşmak isterim. Bu sayı ülkemize uyarlanır-
sa bir yılda 200 milyon TL sadece ön çapraz 
bağ ameliyatları için harcanmış olacaktı. Diğer 
yaralanmalar ve onların tedavi maliyetleri de 
dikkate alındığında, spor yaralanmalarının 
ekonomik boyutu çok çarpıcı bir şekilde 
gözler önüne serilmektedir. Bu sayılar ve 
rakamlar abartı gibi görülse de, yaklaşık 
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350 bin merkez nüfusu olan Balıkesir ilimizde 
çoğu futbol alanında olmak üzere 50 bin’den 
fazla lisanlı profesyonel sporcu bulunmak-
tadır. Tüm bu gerçekler, spor yaralanmalarının 
önlenmesi konusunun önemini anlamamıza 
neden olabilir. Son bilimsel çalışmalar antren-
man programlarına eklenen 5 dakikalık özel 
egzersizlerle, ön çapraz bağ yaralanmalarının 
%70’lere yakın oranlarda azaltılabildiğini 
göstermektedir. Sadece ekonomik gözle 
bakıldığında yukarıdaki örnekte bu durum 
140 milyon TL’lik tasarruf anlamına gelmekte-
dir.

Profesyonel sporcularda görülen yaralan-
malarla ilgili binlerce çalışma yapılmakta ve 
konu her yönüyle masaya yatırılmakta olsa 
da, sporcu olmayan bireylerde görülen spor 
yaralanmaları ile ilgili bilgiler çok kısıtlıdır.  
Eşini işe uğurladıktan sonra şehirlerimizin 
parklarındaki spor aletlerinde neyi, nasıl, ne 
kadar yapacağını bilmeyen ev hanımlarımız-
da, emeklilerimizde diğer bir deyişle kent 
sakinlerimizde görülen spor yaralanmaları 
konusunda yeterince bilgi sahibi değiliz. 
Profesyonel sporcular, antrenörleri, masörleri, 
fizyoterapistleri, doktorları ve diğer sağlık 
danışmanlarının varlığına rağmen yukarıda
örneklendiği gibi çok yaralanmalarla karşıla-
şabilirken, bu olanakları olmayan kent sakin-
lerimizin spor sağlıkları konusu bir bilinmez 
olarak karşımızda durmaktadır. Profesyonel 
sporculardan farklı olarak, on yıllardır spor 
yapmamış bedenlerin, kilo vermek için ya da 
diğer nedenlerle birden yoğun spora başla-

maları, pek çok sağlık sorununu ve spor 
yaralanmalarını beraberinde getirebilir. Kimin, 
hangi sporu, nasıl yapacağı önemli bir sağlık 
konusudur. 160 cm boyunda 85 kilo olan Ayşe 
teyze, saha çevresinde kaç tur yürümelidir?  
Yürüyüş sırasında hızı ne olmalıdır, nabzı en 
fazla ne kadara kadar yükselmelidir? Evinin 
karşısındaki parkta kurulan aletlerden han-
gilerini kullanırsa bel sorunu yaşar, diğerlerini 
kaç dakika kullanmalıdır? Ayşe teyze tansi-
yon, şeker ya da akciğer hastası ise nasıl spor 
yapmalıdır? Bu sorular basit gibi görünse 
de, önemlidir. Yanlış uygulamalar ciddi sağlık 
sorunlarına neden olabilir.

Geçtiğimiz yıllarda Yeşilay ve İstanbul Şehir 
Üniversitesi bu konu ile ilgili ilginç bir proje 
yürütmüştür. Proje kapsamında önce, Üsküdar 
çevresindeki üniversite öğrencileri ücretsiz 
bir eğitimden geçirilerek sağlıklı spor, sağlıklı 
yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda birer 
yaşam antrenörü olmaları hedeflenmiştir. 
Daha sonra öğrenciler halka açık spor alan-
larında 8 hafta boyunca spor yapan bireylere,
spor yapma teknikleri, fitness aletlerinin 
doğru kullanımı ve nasıl sağlıklı spor yapılabi-
leceği ile ilgili, ücretsiz, gönüllü bilgilendir-
meler yapmışlardır. Örnek sayılabilecek bu 
projenin daha da geliştirilmesi, her şehirde 
yaygınlaştırılması toplum sağlığına önemli 
katkılarda bulunabilir. Şehirlerdeki üniversite-
lerin ilgili bölümleri, sağlık müdürlükleri, genç-
lik spor il müdürlükleri iyi planlanmış bir proje 
ile sağlıklı kentler kavramını bir basamak daha 
ileriye taşıyabilecektir.
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DÜZENLİ 
EGZERSİZİN
ORGANİZMAYA
ETKİSİ

Doç. Dr.  Fahri AKÇAKOYUN

Balıkesir Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

“İnsan vücudu hareket etsin diye yaratılmıştır.” 

erçekten de, hareketsizlik sağlık 
durumunu bozar. Günümüzde 
asansörlerin, yürüyen merdivenleri- 
ne motorlu ulaşım vasıtalarının yay-

gın kullanımı kas gücüne ihtiyacı ve insanların 
kas aktivitelerini azaltmıştır. Ayrıca, çoğu kişi 
düzenli egzersizin sağlığı için ne kadar faydalı 
olacağının farkında değildir. Bunların arasında 
maalesef hekimler de yer almakta ve birçok 
hekim, hastalarına düzenli egzersiz tavsiye-
sinde bulunmamaktadır.

Fiziksel açıdan aktif olan orta yaşlı kadınlara
göre inaktif orta yaşlı kadınlarda bütün se-
beplerden ölüm riskinin % 52, Kalp–Damar 
Hastalıklarından ve Kanserden ölüm riskinin 
% 29 daha fazla olduğu gösterilmiştir. Bu 
rölatif risk artışları Hipertansiyon, Hiperko-
lesterolemi ve Obezite için geçerli olanlara 
benzer, orta derecede sigara içimiyle rölatif 
risk artışına yakındır.

Düzenli egzersizin dolaşım, solunum, hareket 
ve bağışıklık sistemlerine, kan kompozisyonu 
ve metabolizma üzerine olumlu etkileri vardır. 
Bu etkilerden dolayı düzenli egzersiz yapan-
ların hayat süreleri biraz daha uzun ve daha 
önemlisi, hayat kaliteleri daha iyidir. Haftada 
1000 KCal harcayacak şekilde düzenli egzer-
siz yapmak herhangi bir sebepten ölüm riskini 
% 20-30 azaltmaktadır. Düzenli egzersizin 
göstergesi olarak bazı çalışmalarda kişinin 
fiziksel uygunluk durumu (kondisyon), bazı 

G
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çalışmalarda ise yaptığı fiziksel aktivite kul-
lanılmaktadır. Yapılan fiziksel aktiviteye göre 
daha objektif olan fiziksel uygunluk durumu,
kişinin sağlık haliyle daha fazla ilişkilidir. 
Düzenli egzersiz hipertansiyon gelişimini 
önler veya geciktirir, hipertansiflerde ise kan 
basıncını azaltır. Sistolik (Büyük Tansiyon) ve 
diyastolik (Küçük Tansiyon) kan basınçları 
genellikle eşit şekilde etkilenir. Aerobik eg-
zersizler otonom sinir sisteminin dengesini 
olumlu yönde etkileyerek aritmi riskini azaltır. 
Ancak yapılacak olan egzersizlerin spor 
eğitmenleri tarafından kişilerin tek tek verileri 
alındıktan sonra belli programlar dâhilinde 
uygulanmalıdır. Verilerden de anlaşıldığı üzere 
düzenli egzersizin fizyolojik, psikolojik ve 
sosyolojik olarak organizmaya katkı sağladığı 
görülmektedir.
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AYAKTA KAL,
HAYATTA KAL

Ertan AYÇETİN

Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği Başkanı

(BUBİDOSD)

nsanlar para kazanmak uğruna sağlıklarını 
kaybederler, sonra kazandıkları para ile 
çoğu zaman maalesef sağlıklarını geri 
alamazlar. Aslında sağlığımızı korumak çok 

kolay… Bunun için yapılacak tek şey, yaşam 
biçimimiz ve işimiz ne olursa olsun hareket 
etmeliyiz. Spora başlamak hiçbir yaşta geç 
değildir. İnsanoğlunun diğer tüm canlılar gibi 
doğumundan sonra bütün hayatı boyunca 
hareket içinde olması kaçınılmazdır. İnsanı ak-
tif halde tutan; anatomik yapısı gereği kemik 
ve adele sistemidir. Bu sistem onlarca eklem 
ile birbirine tutturulmuş bir bütün halindedir. 
Bu bütünü her zaman çalışır durumda tutmak 
ya da zamanla çeşitli sebeplerle hareketleri 
engelleyici bir takım arızalara uğramak, in-
sanların hayata bakış açısına, yaşam biçimine 
ve en önemlisi hareketsizliğe karşı gösterdiği 
dirence bağlıdır.

Oysa çağımızın yaşam biçimi ile çalışma ha-
yatındaki teknolojik gelişmelerin yarattığı otu-
rarak yaşama ve çalışma zorunluluğu, insan-
ların hareketsiz kalmasına sebep olmaktadır. 
Bu hareketsizliğin giderek çoğalması insan 
sağlığı açısından ciddi tehlikeler oluşturmak-
tadır.

Sağlık Bakanlığı raporlarına göre, nüfusu-
muzun %72’si hareketsiz yaşıyor. En hareket-
siz grup 15-18 yaşlarındaki gençler. 6-11 yaş 
grubu çocukların %58’inin düzenli egzersiz 
yapmadığı saptanmış. Bu grupları işsizler, 
emekliler, ev hanımları ve beyaz yakalılar 
izlemekte.

İ
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Aktif olarak sporu asla bırakmamaya gayret 
göstermeliyiz, unutmamalıyız ki vücudumuz 
bizim en önemli kartvizitimizdir. Estetikten
yoksun bırakılmış bir metabolizma ile karşı-
mızdakilerin üzerindeki etkimiz oldukça 
tartışılır olacaktır.

Spor yapmaya, aktif yaşama karar vermeniz 
sağlıklı ve uzun yaşamın kapısını aralamaya 
yetecektir. Yapılan araştırmalar; hareketsiz
yaşamın, hipertansiyon sigara kullanımı ve 
diyabetten sonra ölüme neden olan risk fak-
törleri arasında 4. sırada olduğunu gösteriyor. 
Hareketsiz yaşam, yaşam kalitesini azaltıyor, 
ölüm ve sakatlıklara yol açıyor. Ne kadar 
çok egzersiz yapılırsa ölüm riski de o kadar 
azalıyor. Çünkü egzersiz, diyabet, kan yağı 
yüksekliği, koah, hipertansiyon, obezite, 
koroner kalp hastalıkları, osteoartrit, kanser, 
osteoporoz, depresyon, fibromiyalji ve beyin 
hastalıklarına ilaç gibi geliyor ve aynı zaman-
da riskini azaltıyor. ABD’de hareketsiz hasta-
ları kronik hastalıklardan korumak için fiziksel 
aktivite reçetesi yazılması gerektiğini savunan 
doktorlar var. İnsan bedeni aldığı enerjiyi 
harcayamayınca depolamaya başlıyor. 150 yıl 
önce günde yaklaşık 30 bin adım atan insan 
günümüzde 3 bin adım bile atmıyor, sağlıklı 
yaşayabilmek için egzersize ayrıca zaman 
ayırmak gerekiyor.

Sağlığımızı düşünüyorsak, yaşlılığımızı 
güvenceye almak istiyorsak ne yapıp edip 
hareketli bir hayat sürmenin yolunu bulma-
lıyız. Bunu yapmazsak büyük bir ihtimalle 

hasta olacağız, hasta olmakla kalsak iyi… 
Halsiz, güçsüz, dermansız, isteksiz ve depresif 
biri olma ihtimalimiz oldukça yüksek. Giderek 
yaygınlaşan oturarak çalışmanın tehlikelerine 
dikkat çeken araştırmacılar sorunun aslında 
sadece iş saatleri dışında yapılan egzersizlerin 
yetersizliğinden değil, ofislerde zoraki hale 
gelen oturarak çalışma mecburiyetinden kay-
naklandığını belirtiyorlar. Ayrıca oturarak 
çalışmak kötü bir duruşa zorladığı için de 
tehlikeli. Ofis çalışanları içinde en sağlıklı 
olanlar ve en uzun yaşayanlar ofis içi servis 
işini yapanlar yani koşturup duranlar genel-
likle de mesailerini ayakta geçirenler. 
İngiltere de yapılan bir araştırmada “ayakta 
kal, hayatta kal” mottosuna uygun olarak, 
Londrada ki belediye otobüslerinde ki biletçi-
lerin şoförlere nazaran daha uzun ve sağlıklı 
bir hayat sürüdüğünü göstermiştir.

Tüm bu göstergelerin ışığında hiç olmazsa 
haftada en az 2 gün düzenli olarak 45 dk 
yürümeliyiz. Her gün en az 7 500-10 000 
adım atmalıyız. Unutulmaması gereken nokta; 
40 yaşına kadar hiç spor yapmamış insanın 
yapacağı aktivitenin biraz daha düşük tempo-
da ve kalp sağlığı içinde rekabetçi sporlardan 
kaçınmak olmalıdır. 

Yürürken göğüs ağrısı oluşmayan, kalp da-
marlarında stent takılmış ya da bypass olmuş 
kalp hastaları da yürüyebilir. Düzenli doktor 
kontrolünden geçtiklerinden bu hastalar için 
yürüyüş yaşam tarzları olmalıdır. Yürüdükçe 
kalp kası güçlenir. Tıkalı damarlara kan pom-



II. OTURUM40

palayarak destek verir. Nabız aralığını iyi be-
lirleyerek düşük nabızda basit hareketlerden 
oluşan bir program uygulanmalıdır. Koşmak 
yerine yürümeli, yüzmeli ya da bisiklete bin-
melidir. 

Dünyanın en uzun yaşayan insanları halter 
çalışmıyor, maraton koşmuyor ya da hayat-
larını spor salonlarında geçirmiyorlar. Bunun 
yerine bahçeleriyle uğraşıyor, işe pazara kısa-
ca fırsatını bulduğu anda sadece yürüyorlar. 
İşe gitmeden önce veya öğle tatilinde yarım 
saat tempolu yürüyebilir, arabanızı iş yerine 
4-5 km uzağa park edebilir veya toplu taşı-
mayı tercih ederek günlük yürüyüş süresini 
uzatabilirsiniz. Bir arkadaşla yürüyüş yapmak 
hedefe ulaşmanızı sağlayacaktır.

Yapılan son araştırmalarda 1 dk. süren yüksek 
tempolu egzersizlerin, neredeyse 10 dakikalık 
normal yürüyüşe eşit faydalar sağladığını 
ve beden kitle endeksini düşürmede işe 
yaradığını gösteriyor. Fırsat buldukça 1 da-
kikalık şınav seansları ya da ofis egzersizleri 
bu nedenle çok önemli... Sağlıklı kabul edilen 
vücut-kitle endeksi 19-25 arası iken Türk 
erkeklerinde bu oran ortalama 33,7.
Fırsat buldukça da hareket için yürüyüş, 
koşma, yüzme, bisikletin yanı sıra ip 
atlayabilir, dans edebilir, asansör yerine 
merdiven kullanabiliriz. Merdivenler kalp 
dostudur. Hem enerji harcatır hem kardiyak 
performansı arttırır. Vücudumuzu yer çeki-
mine karşı çalışmaya zorlar. 8 hafta boyunca 
her gün 11 dakikalık merdiven çıkma egzer-

sizlerinin formunuza katkısı, 6 ay boyunca 
günde 36 dakikalık yürümeye neredeyse aynı 
olduğu ispatlanmıştır. Keza diş fırçalarken, 
telefonla konuşurken bile çömelip kalkarak 
basit bir şekilde hareket etmiş oluruz. 

Yapılan egzersizler birden kesilmemeli kade-
meli olarak tempo düşürülmeli. Soğuma ile 
beraber doğru şekilde uygulanacak germe 
egzersizleri vücudun daha kolay dinlenmesini 
ve rahatlamasını sağlayacaktır. Egzersizlere 
başlamadan önce kaslarımızı ısıtacak hareket 
serisini de unutmamalıyız.

Egzersiz için en uygun zaman sabah saatleri-
dir. Metabolizmayı daha çok hızlandırmaya 
yarar. Sabah kalkar kalkmaz 1 bardak su yarım 
elma 10-12 kuru kayısı yedikten hemen sonra 
20-30 dakika egzersiz yağ kaybını hızlandırır. 
Egzersiz sonrası 1,5 saat içinde, yoğurt, haş-
lanmış yumurta beyazı, peynir gibi protein 
zengini bir kahvaltı tavsiye edilir. 

Doğada temiz havada yürüyüşle başladığımız 
aktif yaşamla; sağlığımızı bozan kötülüklerden 
uzaklaşıp, faydalı alışkanlıklar kazanabiliriz. 
Sosyal ilişkilerimizi geliştirebilir; solunum, 
dolaşım, sindirim, boşaltım, salgı bezleri ve 
sinir sistemimizi güçlendirip sağlıklı bir iç 
sisteme sahip olabilir; prostat, rahim, yumur-
talık, göğüs kanseri riskini azaltabilir; doğum 
sonrası ve menopoz dönemi sorunlarını gide-
rebilir; şişmanlık, varis, ödem ve selülitlerden 
kurtulabilir; uykumuzun kalitesini arttırabilir; 
zeka ve düşünce hızımızı geliştirebilir; her
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zaman hayata yeniden başlayacak enerjiye 
sahip olabilir; en önemlisi yaşam boyu başka-
larına muhtaç olmadan yaşayabiliriz.

BUBİDOSD olarak tüm konukları tutarlı bir 
şekilde sağlıklı yaşam için hareketli olmaya 
davet ederek, yaşamları boyunca sıhhatli bir 
ömür diliyorum.



II. OTURUM42

“NOWWEMOVE”
ŞİMDİ HAREKET
ZAMANI

Adnan ÇANGIR

ENVER ÇEVKO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ulusal

MoveWeek Koordinatörü

“NowWeMove – Şimdi Hareket Zamanı”  
kampanyası Avrupa’nın en geniş ölçekli spor 
ve kültür etkinlikleri projesidir. Hareketsizlik 
Salgını ile mücadele etmek, farkındalığı artır-
mak, insanlara katılabilecekleri günlük spor 
ve kültürel etkinlikler fırsatı sağlamak, hare-
ketsizlikten kaynaklanan ekonomik kayıpları 
(yıllık 80 milyar Avro) geri kazanmak için tüm 
Avrupa’da geçen yılda Latin Amerika’nın 
katılımı ile uygulanmaktadır. Kopenhag 
merkezli ISCA Uluslararası Spor ve Kültür 
Birliği tarafından merkezi olarak yönetilir. 
28 Avrupa ülkesinden ulusal koordinatör olan 
STK’lar tarafından koordine edilerek halk 
tabanına yayılmış sağlıklı fiziksel aktiviteler 
için farkındalık yaratılmaya çalışılır. Proje 
lideri ISCA 70 ülkede 45 milyon üyesi olan 
20 yıllık büyük bir birliktir. ECF Avrupa 
Bisikletçiler Federasyonu tarafından organi-
zasyon desteği verilmektedir. 2013-2014-2015 
yıllarında Erasmus+Sport kapsamında pro-
jeler desteklenmiştir. Türkiye NowWeMove 
Ulusal Koordinatörlüğü Muğla merkezli 
ENVER ÇEVKO tarafından yürütülür.
 
NowWeMove kampanyası 2020 yılına kadar 
devam edecektir ve 100 milyon kişiye 
ulaşması hedeflenmektedir. 

Şimdiye kadar 38 ülke, 2941 şehir, 6117 hare-
ket temsilcisi (kurumsal ya da topluluk), 14105 
hareket etkinliğine 3,5 milyon kişi katılım 
sağlamıştır. 
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NWM kampanyasının başlıca bileşenleri;
 
• MoveWeek – Avrupa Hareket Haftası

• No Elevators Day – Avrupa Asansörsüz 
Günü

• NowWeBike – Şimdi Bisiklet Zamanı 
Avrupa Sınır Ötesi Bisiklet Turu Etkinliği

• FlashMOVE – Avrupa Kısa Film Kurgusu

• MoveMENT Pills – Hareketlilik İlaçları 

Bu etkinliklere ilave olarak etkinliklerin yıl 
içine yayılması amaçlanmıştır. 2016 yılında  
European Schools Sport Day ESSD ve  
European Fittness Day EFD eklenmiştir. 

2016 yılı için;

• 13 Mayıs 2016 NED Asansörsüz Gün 
Etkinliği

• 23-29 Mayıs 2016 Avrupa Hareket Haftası 
Etkinlikleri

• 16 Ağustos – 16 Eylül 2016 NowWeBike 
Avrupa Sınır Ötesi Bisiklet Turu Etkinliği, 
Kopenhag – Bratislava arasında 7 ülke 
1681 km olarak yapılacaktır. Yerel 
katılımlarla 3 milyon kişiye farkındalık 
yaratılması hedeflenmektedir. 

Neler Yapabilirsiniz;

• Belediyelerinizde ofis egzersizleri dahil 
NED ve MoveWEEK için etkinlikler orga-
nize edebilirsiniz.

• Yerel etkinlikler için alt birimlerinizi 
bilgilendirebilirsiniz. 

• Büyük ölçekli fark yaratan etkinlikler ile 
bölgesel tanıtıma destek olabilirsiniz. 

• Sağlıklı fiziksel hareketlerle ilgili yerel hal-
ka fırsatlar oluşturabilir, çocuklar, gençler 
için aktif şehir, sağlıklı şehirler için farkın-
dalık yaratabilirsiniz. 

• FlashMOVE kısa filmi ile bölgesel tanıtıma 
katkı sağlayabilirsiniz. 

• NowWeBike ekibini destekleyebilir ya da 
ekibe bir bisikletçi katabilirsiniz. 

• NowWebike etkinliği 16 Eylül 2016 
Bratislava kapanış etkinliğine katılıp 
Avrupa çapındaki etkinlikte yer alabilir-
siniz. Aynı tarihte Avrupa Spor Haftası da 
çok büyük bir organizasyonla 
Bratislava’da başlatılacak.

Yapmanız gereken kaydınızı yapıp Hareket 
Temsilcisi olmak (Kayıt için: www.turkey.
moveweek.eu),
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Hangi bileşende etkinlik yapmak istiyorsanız 
etkinliğinizi ilgili tarihlere uygun planlamak ve 
ekibi motive etmek,

Etkinliğinizi tanıtmak için mevcut tasarımlara 
logonuzu ekleyerek sağlıklı fiziksel aktiviteler 
için farkındalık yaratmak, 

MoveWEEK ile ilgili bilgi görsellerini şehrinizin 
ilgili bilgi panolarında duyurmak,

Fark yaratan bir etkinlik ile Avrupa kataloğu-
na isminizi yazdırmak, 

Sorulanızı için NowWeMove ulusal koordi-
natörlerimize ulaşın lütfen. 

http://turkey.moveweek.eu/contact/ 

Örnek etkinlikleri incelemek sunumlara ulaş-
mak için lütfen facebook.com/envercevko 
sayfamızı takip ediniz.
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izler, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ 
şiarını ilke edinmiş ve bunu yerine 
getirmek için tarihler boyunca 
mücadele eden ecdadın mirasını 

ve sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. 
Medeniyetimizin değerlerini, 21. yüzyıl 
vizyonu ile yeniden yorumlayarak “yaşayan 
bir şehir” oluşturmaya gayret ediyoruz. 

Tarihi mirasın, kültürel değerlerin, sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının 
güvenceye alınmasını gerektiğine inanarak, 
“Sağlığı Geliştiren Şehir Karesi” yolcuğumuza 
başladık. 

Karesi gibi kadim bir şehri; yaşanabilir, temiz, 
hizmet kalitesi yüksek, bütün sosyal kesimle-
rinin kendilerine yaşam alanı bulabileceği ve 
sahipleneceği bir şehir olarak dinamik tutmak 
ve geleceğe taşımak adına tüm imkanlarımızı 
seferber ederken hizmet anlayışımızda 
öncülüğü “sağlık” ve “eğitim”e veriyoruz. 

Bu anlayış doğrultusunda, 2023 vizyonumuz-
da, temel yaşam alanlarımız olan şehirlerimizi, 
farklı alanlarda marka şehirler haline ge-
tirmeyi hedefliyoruz. 

Bu amaçla şehirlerimizi rahat ulaşımı, tertemiz 
havası ve doğası, üst düzey estetiği, huzurlu 
ve mutlu insanları ile daha yaşanabilir mekan-
lara dönüştürmeyi planlıyoruz.

Temiz ve sürdürülebilir kentler kavramını be-
nimsemiş bir belediye olarak temiz çevrenin 

B

SAĞLIĞI GELİŞTİREN
ŞEHİR - KARESİ

Yücel YILMAZ

Karesi Belediye Başkanı
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insanca yaşamın birey ve toplum sağlığı 
açısından gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu 
noktada şehrin ve şehir insanın sağlığını 
etkileyecek tüm paydaşlarımızla aynı sorum-
lulukla hareket ediyor, işbirliği halinde ilerli-
yoruz. 

Bize göre, doğru bir şehircilik anlayışında 
yeşil doku kentin doğal ve olmazsa olmaz bir 
parçasıdır. Karesi Belediyesi olarak Karesi
halkına, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir
bir kent yaşamı sunabilmek için çalışıyoruz.
Çocuklarımıza yaşanabilir ve sağlıklı bir kent, 
korunmuş bir çevre emanet etmeyi kendimize 
hedef olarak belirledik, bu doğrultuda da 
çalışmalarımıza yön veriyoruz. Onların fiziksel
gelişiminin yanı sıra zihinsel gelişimine de kat-
kı sağlayacak doğal, bir o kadar da modern
oyun gruplarının yer aldığı yeşil ve park alan-
larını ilçemize kazandırıyoruz. Açtığımız Kare-
si Spor Okulu’nda çocuklarımız başta olmak 
üzere her yaştan insanımızın spor yapabilece-
ği imkanları sunuyoruz. 

Sağlığı Geliştiren Şehir Karesi olarak spor ve 
sağlıklı yaşam alışkanlığını şehrimize kazan-
dıracak; bisiklet turları, doğa yürüyüşleri 
düzenliyor, bir yandan spor yapmaları için 
halkımızı teşvik ederken diğer yandan da 
şehrimizin sosyal hayatına aktif katılımı 
sağlıyoruz. 

‘Bereket büyüklerimizin yanındadır’ hadisin-
den yola çıkarak artan yaşlı nüfusumuzu rahat 
ettirecek ve sosyal hayatta daha fazla yer 
almalarını sağlayacak projeleri hayata geçiri-
yoruz.

Sağlığı Geliştiren Şehir Karesi yolculuğumuz-
da Karesi Halk Sağlığı Günleri kapsamında 
halkımızın bilinçlenmesi adına kemik erimesi, 
kalp sağlığı, çoklu ilaç kullanımı, yaşlılarda 
düşme gibi 24 sağlık semineri, 20 televizyon 
programı ve sağlık taramaları ile binlerce 
kişiye ulaştık. Ayrıca çıkardığımız bel okulu, 
kemik erimesi, disleksi gibi hazırladığımız eği-
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tim materyalleri ile hem vatandaşımızın 
bilinçlenmesini sağlıyor hem de Karesi’de 
yaşam standartlarını yükseltiyoruz.

Ulusal ve uluslararası işbirlikleri yaparak Kare-
si’yi sporun ve sağlığın şehri yapmayı hedefli-
yoruz. Kısacası gündemimize sağlığı yerleşti-
rerek; çevre ve insan sağlığını gerçekleşti-
recek, halkının parkıyla, doğasıyla, yoluyla, 
kaldırımıyla, sokaklarıyla yaşamaktan mutlu-
luk duyacağı bir Karesi’nin inşası için gece 
gündüz çalışıyoruz. 
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SAĞLIKLI
BİR KENTİN
İNŞAASINDA YEREL
YÖNETİMLERİN
SPORTİF
FAALİYETLERE 
VERDİĞİ DESTEK
BALIKESİR ÖRNEĞİ 

Osman YENİDOĞAN

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

alıkesir’in Kent kimliğinin oluşmasın
da, kentli yaşamın gelişmiş kentler 
seviyesine çıkartılmasında değerli 
katkılar sağlayacağını düşündüğüm 

bu konferansın düzenlenmesinde emeği 
geçen, tüm kişi ve kurumlara huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Görev ve sorumluluk alan-
larındaki vatandaşların huzurlu, mutlu ve ka-
liteli bir kentsel yaşam için her türlü tedbir ve 
uygulamayı gerçekleştirerek, çözüm üreten ve 
hizmet eden sürdürülebilir politikalara sahip 
olmalıdır. Kentsel yaşam kalitesinin ölçütleri 
arasında; sağlık ve eğitim hizmetlerinden 
yararlanma, yeterli beslenme ve korunma, 
sağlıklı bir çevre, hak, fırsat ve cinsiyet eşitliği, 
günlük yaşama katılma, saygınlık ve güvenlik 
gibi birçok unsurlar yer almaktadır. Bunlardan 
bazılarında olup, diğerlerinde meydana gelen 
eksiklik kentsel yaşam kalitesini de etkileye-
cektir.

Kentte yaşayanların huzur ve refahı, o kentin
sağlıklı bir kent yapısına sahip olmasıyla 
yakından ilgilidir. Kentte toplumsal iletişimi 
güçlendirip, kentin olanaklarından herkese 
eşit yararlanma hakkı sunan bir politikayla
iletişim ve işbirliği gerçekleştirilmelidir. 
Kentlerin yaşanabilir mekanlar olabilmesi 
için sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinin 
sağlandığı, kaliteli eğitim alınabilen, yeterli 
kültür ve rekreasyon olanaklarına sahip, konut 
açığı olmayan, kamusal toplu taşım olanağı 
gelişmiş, suç oranı düşük olan, yeterli gıdaya 
erişimin sağlandığı ve bu amaçlara yönelik 
kesim, pazarlama ve dağıtım gibi tedbirlerin

B
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alındığı yerleşimler olmalıdır. Kentlerde insan 
sağlığını hedefleyen, her türlü kentsel kirlen-
meyi önlemeye çalışan ve iletişim olanaklarını 
artıran altyapı çalışmasının sağlanması gerek-
mektedir. Kentsel yaşam kalitesinin yüksek 
olduğu, yaşayanların huzurlu, mutlu ve gele-
cek kaygılarının olmadığı bir kent yapısını 
gerçekleştirmek için kentli hakları korunup, 
kaliteli yaşam koşulları sağlanmalıdır. Bizler 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak; tüm 
hizmetlerimizi, tüm faaliyetlerimizi tasarlar-
ken, bunu akılda tutuyor, planlamalarımızı 
daima bu şekilde yapıyoruz.

Kentsel yaşam kalitesine etki eden birçok fak-
tör bulunmaktadır. Bu toplantımıza konu olan 
“Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşam” konusu, 
kentsel yaşam kalitesinin artmasında, sağlıklı 
bir kentin inşasında önemli gerekliliklerden
birisi olmaktadır. Fiziksel aktivite ve aktif 
yaşam deyince ilk akla gelen bu sportif faali-
yetler olacaktır. Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi olarak, Balıkesir’de 7’den 70’e yaşayan, 
tüm vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığını 
korumak, mutlu, huzurlu ve sağlığı gelişmiş 
kentler seviyesine çıkartmak için birçok 
hizmeti tasarlayıp, vatandaşlarımızın hizme-
tine sunuyoruz. Emanetimiz olan bu şehirde 
çocuklarımızın ve gençlerimizin; ülkesini 
seven, şehrine sahip çıkan, ailesine, çevresine, 
öğretmenlerine, sokakta büyüklerine saygılı, 
manevi ve milli değerlerimize yürekten bağlı 
nesiller olarak yetişmesi en büyük hayalimiz-
dir. Milli şairimiz Mehmet Akif’in idealize ettiği 
“Asımın nesli” ülküsüne erebilirsek ne mutlu

bize. Bunun için, hem bedenen hem de ruhen 
sağlıklı, donanımlı, geniş ufuklu ve özgüveni 
yüksek gençlere ihtiyacımız bulunmaktadır. 
Bu amaçla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
olarak “İmkan Bizden Oynamak Sizden” slo-
ganıyla başlattığımız, Mahalle Ligi Futbol Tur-
nuvamızın ikincisini beş aylık süre ile 20 ilçe-
mizden, 1130 mahallemizden ve 1150 takımın 
katıldığı, yıldızlar ve gençler kategorisinden 
11500 sporcunun katılımıyla düzenledik.
 
2014-2015 sezonundaki ilk turnuvamıza 40 
mahalleden iki bine yakın gencimiz katılırken,  
bu yıl ki turnuvamız 20 ilçemizin tümünde, 
12-18 yaş arası 11.500 gencimizin katılımıyla 
dev bir turnuvaya dönüşmüştür. 

Mahalle Ligi Futbol Turnuvamız bu konuda 
Türkiye’de bir ilktir. 2016-2017 sezonunda 
3’sünü düzenlemeyi hedeflediğimiz Mahalle 
Ligimizde; 25.000 çocuğumuza ulaşmayı, on-
larla “UNUTMA TÜRKİYE SENİN EN DEĞERLİ 
TAKIMINDIR” ideali için birlikte olmayı arzu 
ediyoruz. Projemizden etkilenen, bizden bu 
konuda brifing alan, bu işi nasıl yapıyorsunuz, 
bu kadar mütevazi bütçelerle geniş katılımlı 
profesyonel organizasyonu nasıl başardınız 
diye soran, Türkiye’nin dört bir tarafından 
birçok belediyemizin ve kurumumuzun da 
olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu 
tür taleplerin olması bizleri gururlandırıyor 
ve daha da iyisini gerçekleştirmek için bizi 
motive ediyor. 
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Mahalle Ligimizde sezon içerisinde 1081 
müsabaka yapılmıştır. Müsabakaların farklı 
ilçelerde yapılması, çocuklarımızın yeni yerler 
görmesine, yeni insanlarla tanışmalarına ve 
birçok dostluğun kapısını açmalarına imkân 
sağlamıştır. Çocuklarımızın birçoğu, daha 
önce sadece harita üzerinde gördükleri yerleri 
bu turnuva sayesinde görme imkânına sahip 
olmuşlardır. Sayın Başkanımız, turnuva baş-
ladığı zaman, turnuvanın şampiyonlarını Avru-
pa’ya maç izlemeye götüreceğini vaat etmişti. 
Yıldızlar ve Gençler kategorisinde şampiyon 
olan gençlerimizle 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri 
arasında BorussiaDortmunt-Wolfsburg maçını 
tribünden seyretme imkanı bulduk. Şehrimiz 
sanayide ve turizmde olduğu kadar sporda 
da ününü arttırmaya başlamıştır. Bizler de 
bu konuda gençlerimizin gayretlerine destek 
vermeye devam ediyoruz.  

Değerli Konuklar, şehrimizde en uzak kırsal 
mahallemizden, metropol ilçelerimize kadar, 
her yerde tüm vatandaşlarımızın spor yapa-
bilmesine imkan veren, semt spor sahaları 
ve parklarımıza spor aletlerinin kurulum-
larını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın 
keyifle spor yapabilecekleri alanlara her gün 
bir yenisini daha ekliyoruz. Balıkesir’deki 
çocuklarımıza farklı branşlarda spor yapa-
bilme imkânı dahilinde hizmet veren, Yaz 
spor okullarını faaliyete geçirdik. Belediyemiz 
bünyesinde kurulan spor kulüplerimizle, bin-
lerce gencimize spor yapma imkânı veriyoruz. 
Sporcularımızın gerek ulusal, gerekse uluslar-
arası turnuvalarda gösterdikleri başarılarla

şehrimizin çocuklarına ve gençlerine örnek 
olmalarını sağlıyoruz. 

Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızın 
gösterdiği başarılı performans, şehrimizi 
ulusal arenada layıkıyla temsilleri, engelli 
kardeşlerimizin spora olan bakışını ve ilgisini 
çekmektedir. Balıkesir’imizdeki tüm okullara 
ve amatör spor kulüplerine spor malzemesi
desteği ile 15.000 adet futbol, basketbol ve 
voleybol topu dağıtımını gerçekleştirdik. 105 
amatör spor kulübümüze de malzeme ve 
eşofman yardımı yapıyoruz. Amatör Spor 
kulüplerimizin daha sağlıklı bir ortamda mü-
sabaka yapmalarına katkı sağlayacak tıbbi 
malzeme yardımlarında bulunuyoruz. Sağlıklı 
yaşamın önemli argümanlarından biri olan 
bisiklet konusunda da şehrimizdeki birçok or-
ganizasyona katkı sağlayarak, değişik vesile-
lerle çocuklarımıza binlerce bisiklet dağıtımını 
gerçekleştiriyoruz. 

Şehrimizin tanıtımına ve gelişimine katkı 
sağlayacak, Oryantring Şampiyonası Türkiye 
finali gibi ekstrem spor müsabakalarının şeh-
rimizde düzenlenmesi konusunda aktif katkı 
sağlıyoruz. BALMEK birimimiz tarafından 
düzenlenen meslek edindirme kurslarında,
gençlerin yanı sıra emeklilerimize ve yaşlı-
larımıza aktif yaşamın kapılarını açıyoruz. 
Balıkesir’in Altınoluk Mahallesi ve Kaz dağları 
Dünya’da oksijenin en bol olduğu yerlerden 
birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle 
yaşlıların, sağlıklı yaşam ile ilgili tercih ettikleri 
yerlerin başında gelmektedir. Balıkesir önemli
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termal kaynaklara sahip ilçemiz olmakla 
birlikte sağlık turizmi potansiyeliyle adından 
söz ettiren önemli illerimizden birisi haline 
gelmekte, bu konuyla ilgili çalışmalarımız 
devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu 
potansiyelin değerlendirilmesi ile ilgili önemli 
projeleri hayata geçireceğiz. 

Kentleri medeni ilişkilerin yaşandığı, huzurlu
mekânlar olarak yaşatmak için kentlilik 
kültürü geliştirilmelidir. Kentte yaşayanların 
aynı çatı altında yaşamanın sorumluluklarının 
farkına varması ve bu yönde hareket etmesi,
merkezi/yerel yönetimlerin, sivil toplum 
örgütlerinin, özel sektörün ve o kentte 
yaşayan ve kentle etkileşim halinde olan tüm 
kesimlerin katılımıyla gerçekleşmesi müm-
kündür. Kentleri yaşanabilir ve yaşam kalitesi-
nin yüksek olduğu, kentte yaşayanların huzur-
lu, mutlu ve gelecek kaygılarının olmadığı 
bir yapıya ulaştırabilmek için kentli hakları 
korunup, kaliteli yaşam koşulları sağlanma-
lıdır. Kentsel yaşam kalitesi sadece kentte 
yaşayanlara değil, kenti ziyaret eden, kentte 
eğitim, sağlık, kültür, eğlence, ticari ve diğer 
faaliyetlerin içinde olanları da kapsayacak 
şekilde gerçekleştirilmelidir. Kabul edilebilir 
ve uygulanabilir yaklaşımlara ulaşabilmesi 
için, farklı disiplinlerin kentle ilgili konulara 
katılması, bilgi ve deneyimlerini birleştirmesi 
sağlıklı bir kente ulaştırmayı kolaylaştıracak-
tır. Sağlıklı bir kentin oluşturulmasında kent 
yaşamıyla ilgili tüm unsurların, paydaşların sıkı 
ve devamlı bir işbirliğinin uygulanması zorun-
luluktur. Bu zorunluluğun bilincinde olarak,

bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 

Bu şehirde yaşayan vatandaşlarımızın bede-
nen ve ruhen sağlıklı bireyler olarak kentli 
yaşamın içinde yer almaları için yerel yöne-
timler olarak ilk günkü heves ile çalışmalarımı-
za devam edeceğiz. Bu bilinci bize hatırlatan 
toplantıların ve etkinliklerin artması ve çeşit-
lenmesini diliyor, bu duygularla toplantıya 
katılan tüm haziruma teşekkürlerimi ve 
şükranlarımı sunuyorum.
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YAŞAM BOYU 
GELİŞİM:
YAŞLILIK VE
YAŞAM KALİTESİ

Prof. Dr. Gülten SÖNMEZ SEBER

Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi

on yapılan nüfus çalışmaları çeşitli 
nedenlere bağlı olarak insan ömrünün 
uzadığını gösteriyor. Hem yerküre 
hem de canlılar yaşlanmaktadır. Bu 

gerçeği göz önüne alarak devlet politikaları
yeniden düzenlenmelidir. Bu bağlamda Ma-
halli Yönetimler hemşerilerinin her dönem 
için olduğu gibi yaşlılıkla da ilgili önlemler 
almalıdır. 

Psikonaliz ekolünden E.Ericson, yaşamı sekiz 
döneme ayırmış ve her dönemin gereksinim-
lerini de belirlemiştir. Yaşlılık yıllarını kapsayan 
bu dönemde birey ya önceki yedi dönemin 
olumlu birikimi sonucu benliğini tam olarak 
bulmuştur ya da önceki dönemlerde yaşadığı 
çatışma tecrübeleri sağlıklı olarak geçirmeme 
sonucu umutsuzluklar içinde bulunmaktadır.
Bu dönem, üretken geçen bir yaşamın 
sağlamış olduğu doyum ile yıllarını anlamsız 
geçirmiş olmanın mutsuzluğu arasındaki 
çatışmayla belirlenir. Sonuç olarak, insanın 
kişiliğinin şekillenmesinde ve gelişiminde 
başlangıçta anne ya da onun yerine geçen 
yetişkinden başlayarak daha sonra aile, okul, 
şehir ve dünyadaki diğer insanlar önemli 
rol oynamaktadır. Mutlu insanlardan oluşan 
sağlıklı bir toplum oluşturmak için, bireyin her 
dönemdeki temel ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
doyurmasını sağlamak, çatışmalarını çözüm-
lemesine yardım etmek üzere çaba harcamak 
gerekmektedir. Yaşam kalitesi, bireylerin veya 
toplumların genel refah ve erişim düzeyini 
ifade eden terimdir. Yaşam kalitesi verileri; 
uluslararası kalkınma, sağlık, siyaset ve

S
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istihdam alanları da dahil olmak üzere geniş 
bir yelpazede kullanılır. Yaşam kalitesinin 
standart göstergeleri, sadece zenginlik ve 
istihdam değil, aynı zamanda yapılı çevrenin 
durumu, fiziksel ve ruhsal sağlık, eğitim, 
rekreasyon, boş zaman ve toplumsal aidiyet 
dahil olmak üzere birçok göstergedir. Yaşlılık-
la yaşam kalitesi arasında ilinti kurulmalıdır.

Merkezi ve mahalli yönetimlerin yaşlanmaya 
yönelik hizmetleri neler olabilir?

1. Yaşlanma ile ilgi toplumsal olan değersizleş-
tirici ön kabul ve yargıları gözden geçirmeli, 
geliştirici olmayanları farkındalık çalışmaları 
yaparak değiştirmelidir.

2. Mahalli Yönetimler yaptığı hizmet çalışma-
larında ulaşım, barınma, beslenme ve sağlık 
hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmalıdır. 

3. Parklar, bahçeler, yürüme yolları, uygun 
spor aletlerine özendirme ve kolaylaştırma 
sağlanmalıdır.

4. Bedensel bakım hakkında bilgi ve bakım 
vermek SOBE (Sağlık Odunpazarı Belediyesi 
ile Evinizde) gibi çalışmalar yapmalıdır.

5. İçeriği dolu, yaşlı danışma merkezleri kurul-
malıdır. Geçmiş anıları canlandırıcı ortamlar 
oluşturulmalıdır.
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BURSA
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 
OKUL SPOR 
ETKİNLİKLERİ

Adem YAKINCI

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Okul Spor 
Etkinlikleri Koordinatörü  

ursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa 
Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 
imzalanan Büyükşehir Okul Sporları
projesi 19 Ekim 2016 Çarşamba günü 

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi 
Bahçesindeki festival alanında 3. yıl etkin-
likleri ile katılımcılara tanıtılmıştır.

Açılışımız Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Recep Altepe’nin, Bursa 
İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Veli Sarıkaya ve 
Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı 
Sayın Ömür Fatih Karakullukçu’nun katılımları 
ile gerçekleştirilmiştir. Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza projeden dolayı plaket takdimi 
gerçekleştirilmiş ve BOSE’nin Türkiye’de 
markalaşarak yoluna devam eden çok önemli 
bir proje olduğunu da tescillemiştir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü işbirliğiyle ilkini 2014-2015, 
ikincisini 2015-2016, üçüncüsünü ise içinde 
bulunduğumuz 2016-2017 eğitim-öğretim 
döneminde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi açık Festival alanında yapılan törenle 
başlatmıştır. Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
Koordinatörlüğünde bu dönem Büyükşehir 
Okul Spor Etkinlikleri kapsamında 17 ilçemiz-
de Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile belirlediği-
miz ilçe Okul Sporları Koordinatörü Beden 
Eğitimi Öğretmenlerimiz ve Merkezde yapıla-
cak 240 bin öğrencimizi sporla buluşturma 
projesinde görevli 14 kişiden oluşan BOSE 
tertip komitesi görev yapacak; Bu kapsamda 
yapılacak etkinlik kalemleri;

B
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1. Sınıf Öğretmenleri FEOG semineri projesi; 
proje kapsamında 100 okulumuzdan 400 
gönüllü sınıf öğretmenini ekibe dahil ederek, 
iki bölümden oluşan “Fiziksel Etkinlik ve Oyun 
Günleri” olan projeyi 19 Ekim tarihinde başlat-
tık. Proje kapsamında 96.500 öğrencimizin 
sportif faaliyetinde önemli katkılar sunul-
masını beklediğimiz sınıf öğretmenlerimizi 
fiziksel aktivitenin gönüllü bireyleri yaptık.

2. Fiziksel Etkinlik ve Oyun Günleri; 
17 İlçemizde tespit edilen 100 ilkokulumuzdan 
96.500 öğrencimize Fiziksel Etkinlik ve Oyun 
Günleri Şenliği düzenlenecektir. 07 Kasım 
2016 tarihinde Yıldırım Yavuz Selim İlkokulun-
da ve Yıldırım Yiğitler İlkokulunda startı ver-
dik. 96.500 öğrencimize tişört ve madalya 
takdimi yapılırken, 100 ilkokulumuza da 200 
adet Fiziksel Etkinlik ve Oyun parkuru sağla-
nacaktır. 

3. 17 İlçemizde 4. Sınıflar futbol turnuvası 
kapsamında, şampiyonaya katılan tüm okul-
larımıza turnuva topu, 35.000 öğrencimize de 
tişört ve madalya verilirken, 17 ilçemizden

şampiyon olan gençlerimizi Mayıs ayı 
içerisinde “BUARADA HERKES ŞAMPİYON” 
sloganı ile bir araya getiriyoruz. Tüm öğren-
cilerimize futbol forması, pamuklu antrenman 
eşofman ve 17 takıma kupalarını törenle tak-
dim edeceğiz.

4. Okullar Satrançla Buluşuyor Projesi 
kapsamında 17 ilçemizdeki okullarımıza 
2 yılda 80.000 adet satranç takımı dağıtımı 
gerçekleştirdik, malzeme desteğini de 
Büyükşehir Belediyesinden temin ettik. Bu 
dönem 30.000 öğrencimizin içinde yer 
alacağı Büyükşehir Satranç Turnuvasını 
gerçekleştireceğiz. Okullarımıza 35.000 adet 
satranç takımı dağıtımı daha yapacağız. 
15 okulumuzda satranç sınıfı oluşturduk ve 
oluşturmaya devam ediyoruz.

5. Büyükşehir Masa tenisi Turnuvası; 
2016-2017 eğitim-öğretim yılında başlattığı-
mız, bu dönem genişleterek devam edeceği-
miz 17 ilçemizde Orta Okul ve Liseli gençle-
rimizi içinde barındıracak olan projemiz tam 
donanımlı Büyükşehir Belediyesi Acemler 
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etkinliklerden faydalandıracağız. Etkinliklere 
katılan her okulumuza spor seti takdimi, dere-
ceye girenlere kupa, öğrencilerimiz ise Kent 
Gönüllüleri Gençlik Kampları ve Kültür gezileri 
ile ödüllendirilecektir. 

8. Yeni Spor Branşlarının tanıtımı projesi, 
kapsamında beyzbol, softbol, kriket, tekerlek-
li paten sporları gibi olimpik ve yarı olimpik 
spor branşlarını teorik ve pratik olarak seçilen 
öğrencilerimize tanıtmak, yetenekli ve ilgili 
olanları kulüplere yönlendirmeyi planlıyoruz. 
Okullar arası turnuvalar tertip edecek, takım 
kuran okullarımıza malzeme desteği sağlaya-
cağız.  

9. Büyükşehir Halk Oyunları Festivali: Halk 
oyunları çalışmalarını canlandırmak ve sahip 
çıkmak için belirlenen 10 okulumuzda halk 
oyunları çalışmalarını teşvik etmekteyiz. 

10. Herkes İçin Spor etkinlikleri;

Masa Tenisi Salonundan yapılacaktır. Yapıla-
cak çalışmalarda masa tenisine devam etmek 
isteyen yetenekli ve istekli gençlerimiz bu 
spora devam edebilecektir.

6. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Şen-
likleri kapsamında unutulmaya yüz tutmuş 
oyunlarımızdan mendil kapmaca, yakan top, 
halat çekme gibi oyunları daha geniş kitlelere 
hitap eden parkur oyunları ile birleştirerek 
hareketli spor karnavallarına dönüştürmeyi 
amaçlamaktayız. Nisan 2017 tarihinde Uluslar-
arası Okul Sporları Faaliyet Programında 
yer alan Fiziksel Aktivite ve Hareketli Yaşam 
seminerine sempozyum etkinliklerine 
ilimizden orta okul düzeyinde katılım sağla-
mayı düşünüyoruz. 

7. Büyükşehirle Maceraya Hazır mısın projesi;

Son 2 yıldır Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Has-
tane alanında uygulanan projemizi daha geniş 
bir zaman dilimine yayarak, 1 hafta orta okul-
lar, 1 hafta liseleri olarak daha fazla gencimizi
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13. Balkan Gençlik Oyunları, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi olarak, Nisan ayına kadar 
Balkan Gençlik Çalıştayları yapıp, Balkanlar 
bizim için neleri ifade ediyor bunu anlama-
ya ve anlatmaya çalışacağız. Balkan Gençlik 
Oyunları içerisinde 5 sportif branş ve bunun 
yanında Halk Oyunları ve Yöresel Müziklerimiz 
canlandırılacak. 23 Nisan Haftasında 11 Balkan 
ülkesinden tespit ettiğimiz kardeş okullarımızı 
Bursa’ya davet edeceğiz ve kardeş aileleri-
mizle buluşturacağız. 

14. BÜYÜKŞEHİR SPOR TIR’ı projesi: Spor 
Tır’ı 17 hafta da 17 ilçemizde sportif oyun 
parkurları, 7 adet şişme oyun parkurları, 
satranç, mini voleybol, badminton ve dart 
ve oyun alanları kurularak sportif faaliyetleri 
eğlenceye dönüştüreceğiz. Etkinliklere katılan 
gençlerimize kültür gezileri, kent gönüllüleri 
gençlik kamplarından ücretsiz faydalanma 
gibi imkanlar sunacağız.

15. Büyükşehir Bisiklet Dağıtımı Projesi 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, her yıl Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze ait spor salonlarının 
inşasını yaparken aynı zamanda spor tesisle-
rinin bakım ve onarımlarını da aralıksız yap-
maktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak yapı-

Her ay belirlenen bölgelerde doğa yürüyüş-
leri, bisiklet turları ve dağcılık etkinlikleri 
düzenlenecek. İlk doğa yürüyüşümüz 08 
Kasım 2016 tarihinde Nilüfer Misi Mahallesin-
den Dağ Yenice Mahallesine düzenlenecektir.

11. Özel Çocuklar Spor Oyunları 9 branşta 7 
gün sürecek spor oyunlarına ilgi ve heyecan 
büyük olup, katılımcı okullarımıza her türlü 
destek verilmektedir. Özel eğitim kurumların-
da görevli öğretmen kadromuzdan oluşan 
teknik kurullar tarafından futbol, voleybol, 
petank, dart, bowling, yüzme, atletizm, halat 
çekme ve basketbol branşlarında faaliyetler 
gerçekleştirilecektir.

12. Kent Gönüllüleri Gençlik Kampları; Her yıl 
düzenli olarak birer haftalık dönemler halinde 
8 dönemlik çalışmalar yapılmaktadır. 17 ilçe-
mizden gençlerimizin yer aldığı kamplarda
çevre eğitimi, doğa eğitimi, değerler eğitimi 
ve kent kültürü başlıca temel eğitim alan-
larından birkaç tanesidir. Bu dönem kent 
gönüllüleri gençlik kamplarında çok fazla 
gencimizi kamplardan faydalandırmayı plan-
lıyoruz.
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lan spor yatırımlarının daha geniş bir halk 
kitlesi tarafından kullanılması ve sahip çıkıl-
ması, sağlıklı nesillerin inşası siz gençlerimize 
yapılan yatırımlar ve siz gençler için yapılan 
nitelikli spor organizasyonları ile gerçekleşti-
rilebilir. 

Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri (BOSE); 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü arasında 2014 tarihinde 
imzalanan sosyal, sportif ve kültürel alanlarda
işbirliği Protokolü ile 17 ilçemizde bulunan 
eğitim-öğretim kurumlarında okuyan öğren-
cilerimize ve gençlerimize yönelik faaliyetleri
kapsamaktadır. Öncelikli hedefimiz; Milli
ve manevi şuur bilincine sahip, sağlıklı, spor
yaşam biçimi haline getiren kişilikli ve 
özgüvenli bireyler yetiştirmektir. Büyükşehir
Belediyesi tarafından donatılmış 2 adet Fizik-
sel Etkinlik ve Oyun Günleri otobüsleri ile 
birlikte özellikle Beden Eğitimi öğretmenleri-
nin olmadığı ilkokullarımızda Fiziksel Etkinlik 
ve Oyun Parkurları kurup, aktiviteleri okul-
larımızın bahçelerine taşımaktır. Proje

kapsamında 17 ilçemizde spor etkinlikleri, 
sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşleri, masa teni-
si turnuvaları, futbol turnuvaları, mini voleybol 
turnuvaları, satranç turnuvaları, halk oyunları 
gösterileri, Geleneksel Çocuk Oyunları
Şenlikleri, Büyükşehirle Maceraya Hazır mısın 
Parkur oyunları, Ülkemizde Gelişmekte Spor 
Branşlarının tanıtımları, Herkes İçin Spor 
Etkinlikleri, Balkan Gençlik Oyunları ve Özel 
Çocuklar Spor Oyunları tüm okullarımıza spor 
malzemesi dağıtımlarının gerçekleştirilmesi 
mevcuttur. 
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OBEZİTEYLE 
MÜCADELEDE
HAREKETLİ VE 
SAĞLIKLI YAŞAM 
PROJESİ 

Yılmaz OKTAY
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Dairesi  Başkanlığı Sağlık İşleri Şube 
Müdürü

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörü

rojenin Amacı: 
Ülkemizde önemli bir sağlık sorunu 
haline gelen ve görülme sıklığı 
giderek artan Obezite ile kapsamlı bir 

şekilde mücadele etmek, toplumun obezite 
ve riskleri konusunda bilgi düzeyini artırarak 
bireylerin sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel 
aktivite alışkanlığı kazanmalarını teşvik etmek 
ve sonuç olarak ülkemizde obezite ve obezite 
ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azalt-
maktır.

Proje Kapsamı: 
Katılımcılar 20-60 yaş arası ev hanımlarından 
oluşmaktadır. Egzersiz programı ve eğitimler 
İzmit Seka Sporcu Eğitim Merkezinde 2 sa-
londa, Yahya Kaptan Şehit Polis Recep To-
paloğlu’nda 2 salon, Gebze Olimpik Yüzme 
Havuzu,Başiskele Spor Salonu ve Vezirçiftliği 
Spor Salonunda spor yapılmaktadır.
 

P
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Projeye Başvuru ve Kayıt:
Projeye katılmak isteyen kişiler şahsi dilekçe 
ile veya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
İşleri Şube Müdürlüğü 321 45 45 nolu telefon 
numaralarını arayarak başvurularını yapa-
bilmektedir. 

Projenin Uygulama Süreci: 

1. Başvuru yapan kişilerin laboratuvar ölçüm-
leri (kan yağları ölçümleri, hemogram, biyo-
kimya vb), antropometrik ölçümleri (boy, kilo, 
vücut yağ oranı analizi, bel, göğüs, kalça, sağ 
bacak ölçümleri), EKG ölçümleri yapılarak 
kapsamlı muayeneden geçirilmektedir. Pro-
jeye egzersiz yapmasında sorun olmayan 
kişiler katılabilmektedir.

2. Muayeneler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
kurum doktorları ve sağlık personeli tarafın-
dan gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar 
ölçümleri ise KBB Sağlık İşleri Şube 
Müdürlüğü Terminal İşçi ve Halk Sağlığı Po-
likliniği tarafından yapılmaktadır.

3. Proje yıl içersinde Bahar ve Güz Dönemi 
olmak üzere iki dönem halinde uygulanmak-
tadır. 

4. Program bir dönem süresince (Bir dönem 
16 haftadan oluşmaktadır.) haftada 3 gün 
45’er dakika olacak şekilde (haftada 3 seans) 
egzersiz programı uygulanmakta olup, egzer-
siz programı hafta içi mesai saatleri içersinde 
yapılmaktadır.

5. Seans saatleri aşağıda belirtilmiştir.
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6. Egzersiz programı devam ederken gruba 
katılım olmamakta, yeni katılımlar diğer
dönemde değerlendirilmektedir. 

7. Egzersiz programı kişinin sağlık durumuna 
göre hafif ve normal egzersiz olarak belirlen-
mekte ve uygulanmaktadır. 

8. Egzersiz programı BESYO mezunu spor 
eğitmenleri tarafından yürütülmektedir. Eg-
zersiz programı çerçevesinde step, aerobik ve 
plates uygulanmaktadır. 

9. Gruplara obezitenin önlenebilirliğine yöne-
lik beslenme ve hareketli yaşam konularında 
eğitim programları oluşturulmakta ve uygu-
lanmaktadır.

10. Proje süresince kişilerden ayda bir antro-
pometrik ölçümler (kilo, bel, kalça ve bacak 
çevresi vb ölçümler) alınmakta ve kaydedil-
mektedir. Böylece ölçümlerdeki olumlu ve 
olumsuz değişimler değerlendirilebilmektedir.

11. Kişilerle yüz yüze anketler uygulanarak, 
kişinin beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite 
durumları ve yaşam tarzlarıyla ilgili bilgiler 
değerlendirilmektedir.

12. Projeye devamlılık esas olup seansların 
% 30’una devam etmeyen kişiler projeden 
çıkartılmaktadır.

Projeden Kazanımlar: 

1. Projeye başlarken ve proje bitiminde 
katılımcılardan alınan ölçümler ve uygulanan 
anketler sonucunda kişideki fizyolojik ve 
psikolojik kazanımlar belirlenebilecektir.

2. Günün büyük bir bölümünü ev içersinde 
geçiren ev hanımlarının farklı bir ortamda bir 
aktivitede buluşması ile hanımlarda olumlu 
yönde sosyal ve psikolojik kazanımlar elde 
edilebilecektir. 
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3. Ailenin temelini oluşturan annenin (kadının) 
beslenme ve yaşam tarzındaki olumlu 
değişimler ailenin ve buna paralel olarak 
toplumun pozitif yönde değişimine katkı 
sağlayacaktır. 

4. Halk tarafından sağlıklı beslenme ve hare-
ketli yaşam farkındalığının sağlanarak koruyu-
cu sağlık hizmetlerine ve dolayısıyla ülke 
ekonomisine ve sosyal yaşantıya katkı 
sağlanacaktır. Obezitenin neden olduğu has-
talıkların minimuma inmesi ile bu hastalıklar 
için ödenen sağlık harcamalarını da etkileye-
cektir.

5. Bu kazanımların bilimsel bir şekilde yayım-
lanması ile bilim dünyasının faydalanabileceği 
bir kaynak oluşturulmuş olacaktır. 

6. Bunun yanında kişilere yapılacak kapsamlı
sağlık taramasıyla beraber (kardiyolojik 
muayene, laboratuvar ölçümleri sonucunda) 
kişilerde varolan hastalıkların erken teşhis ve 
tedavisinde önemli katkı sağlanacaktır.

Elde Edilen Sonuçlar ve İstatistikî Bilgiler:

1. Aşağıda egzersiz dönemlerine göre baş-
vuruların dağılımı bulunmaktadır.

Tablo 1: Egzersiz Dönemlerine Göre Başvuruların 
Dağılımı

2. Proje kapsamında düzenli olarak alınan 
ölçümler incelendiğinde (Egzersiz öncesi 
alınan ilk ölçümler ile egzersiz bitiminde 4 ay 
sonra alınan son ölçümler) ilk ve son ölçümler 
arasında olumlu yönde düşüşler olduğu göz-
lenmektedir. İlk ve son ölçümlere bakılacak 
olursa Sevgi Gülfidan’ın 4 aylık bir egzersiz 
programı ve proje kapsamında sürdürülen 
beslenme ve sağlıklı yaşam eğitimleri sayesin-
de 32,1 kilo verdiği görülmektedir. Beden kitle 
indeksi 10 puan birden düşerek ilk ölçümlere 
göre II. derece obezken proje sonunda fazla 
kilolu durumuna gelmiştir. 
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Tablo 2: Egzersize devam eden kişilerden alınan ölçüm-
lere göre aritmetik ortalamalar
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Yücel YILMAZ
Karesi Belediye Başkanı



Ahmet Edip UĞUR
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı



Recep ALTEPE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı
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Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.


