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1. “herkesin kazanacağı” fırsatlara 
ö liyönelin

• Çevre, sağlık ve ekonomik 
faydalar

• Her sektörün hedeflerini 
karşılayan fırsatlar

• Örnek: Kentsel 
mekanlarda güvenlimekanlarda güvenli 
yürüme ve bisiklete binme
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Neden yürüyüş ve bisiklet? ede yü üyüş e b s et
• Büyük bir etki yaratabilir!y y

– Avrupa’da birçok motorlu araç 
yolculuğu kısadır

% 10 1k ’d %30 3k ’d• % 10 1km’den az, %30 3km’den 
az ve %50 5km’den az

– Bu yolculuklardan bazılarını yürüyüş y y y ş
ve bisiklete çevirmek ile elde edilecek 
kazanımlardan bazıları:

• Trafik sıkışıklığının azaltılması
• Enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarının azaltılması

Yol güvenliğinin hava kalitesinin arttırılması ve gürültünün• Yol güvenliğinin, hava kalitesinin arttırılması ve gürültünün 
azaltılması 

• Arabalar için gereken altyapının azalması 
Kentsel ha atta erişilebilirliğin e kalitenin artt r lmas• Kentsel hayatta erişilebilirliğin ve kalitenin arttırılması 

• Araç ve yakıt için yapılan geliştirmelerin desteklenmesi
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Neden yürüyüş ve bisiklet? ede yü üyüş e b s et

• Kolaydır!
– Spor ve fiziksel aktivite için tesislere olan bağımlılığı 

t d k ldortadan kaldırır
– Çoğu insan tarafından gerçekleştirilebilir: eşitlikçidir ve 

kolayca ulaşılabilirdirkolayca ulaşılabilirdir
– Çok fazla ilave zaman gerektirmez 
– Ev bütçesi üzerindeki etkisi çok azdır ç ç

• Ulaşımı çok daha sağlıklı hale getirebilir!Ulaşımı çok daha sağlıklı hale getirebilir!
– Yolculukların bir çoğu yürüme veya bisiklete binme ile 

gerçekleştirilebilir
– Bu şekilde günlük 30 dakika orta yoğunluklu fiziksel aktivite 

tavsiyesini destekler
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2. Karşınızdakileri nelerin motive ettiğini ve 
hangi dilde konuştuklarını anlamaya çalışınhangi dilde konuştuklarını anlamaya çalışın

• Sizi dinleyenlere kulak verin
– Ulaşım plancıları, kent plancıları, ekonomistler

• Kendi hedeflerine uygun “bir dil geliştirin”• Kendi hedeflerine uygun bir dil geliştirin
– Ekonomi önemlidir!

• Sağlığı planlarına kolayca entegre 
edebilecek araçlar sunun
– örn. “Bisiklet için Sağlık ve Ekonomi Değerlendirme ç ğ ğ

Aracı (HEAT)”
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3. Bağlanın, öğrenin ve paylaşınğ , ğ p y ş

• Farklı sektörlerin eşit şartlarda 
katılabildikleri politika platformlarını p p
kullanın

• Mevcut araçlar üzerindeki deneyimlerinizi 
paylaşabileceğiniz ağlara katılın
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S ğl ğ l l l d hilSağlığı ulaşım planlamasına dahil 
eden araçlareden araçlar



Yatırım kararlarının sağlık üzerindeki 
tki i i dü ü ü fl f d letkisini düşünün: masraflar ve faydalar

Bisiklete binme için HEAT  bilgilendirme belgesi ve 
kılavuzunu indirin: www.euro.who.int
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Yararları: Bisiklete binme için Sağlık ve 
Ek ik Etki D ğ l di i (HEAT)Ekonomik Etki Değerlendirmesi (HEAT)

• Soru:
x sayıda insan çoğu günde y kilometre– x sayıda insan çoğu günde y kilometre 
yolu bisiklet ile kat ederse, fiziksel 
hareketsizliğin giderilerek önlenecek 
hastalıklar sayesinde elde edilecekhastalıklar sayesinde elde edilecek 
sağlık faydalarının ekonomik değeri 
nedir?nedir? 
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Bisiklet için HEAT: uygulamalar

A t Bi ikl t i d d ll k l k 570 il

ç yg

• Avusturya: Bisiklet sayesinde şu anda yıllık olarak 570 milyon 
Amerikan Doları tasarruf edilmektedir

• Pilsen Şehri: Nüfusun % 2’sinin düzenli bisiklet kullanmaya 
başlaması halinde 1.2 milyon Amerikan Doları tasarruf edilecektir

• İsveç ve İngiltere: Bisiklet için HEAT’ı resmi bisikletle ilişkili 
ekonomik değerlendirme araçları arasında kullanmaya ğ ç y
başlamışlardır.

• Yeni Zelanda: 
Auckland Harbour 
Köprüsüne bisiklet ve 
yürüyüş imkanları 
eklemek 1000 düzenli 
bi ikl t k llbisiklet kullanıcısı 
başına 900,000 
Amerikan Doları 
seviyesindedirseviyesindedir. 

• ABD: yakın zamanda 
kullanılmaya 
b l kt
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Farklı seviyedeki sektörlerin aynıFarklı seviyedeki sektörlerin aynı 
seviyede olduğu uluslar arası 

politika platformları



Ulaşım, Sağlık ve Çevre Avrupa 
P (THE PEP)Programı (THE PEP)

• Ulaşım politikalarına çevre ve sağlık 
konularının dahil edilmesi

Ul i t kl i i ü dü ül bili• Ulaşım isteklerinin sürdürülebilir 
ulaşım yöntemlerine yönelmesi

Kent içerisinde• Kent içerisinde 
ulaşım

• Çok kapsamlı konular
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• Çok kapsamlı konular
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Avrupa çevre ve sağlık süreci: Parma 
K f (2009)Konferansı (2009)

• Bulaşıcı olmayan hastalıkların azaltılması için 
Deklarasyon içerisindeki hedefler şu şekilde 
belirlenmiştir:belirlenmiştir:
– Fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme fırsatları 
– Arttırılmış hava kalitesi ile hastalıkların önlenmesi […]ş [ ]

• Ortaya çıkan çevre sağlığı• Ortaya çıkan çevre sağlığı 
zorluklarını gidermek için
– eşitsizliklerş
– İklim değişim
– Yeşil sağlık hizmetleri s
– Yeni teknoloji ve materyaller
– Ortaklıklara yatırım
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Uygulama: Yerel otoritelerin rolü 
ü i d d h k d lüzerinde daha çok duruluyor

b l kl ü t i d l• ……bu zorlukların üstesinden amacıyla, 
uygulamaların desteklenmesi, yerel 
eylemin geliştirilmesi ve Avrupa Çevre 
ve Sağlık Süreci’ne aktif katılım için….ğ ç

• ……Yerel, bölgesel ve ulusal 
ortaklarla birlikte çalışarak, 
sosyoekonomik, sağlık ve çevre alanında 
sorunlara sebep olan kentsel yayılımınsorunlara sebep olan kentsel yayılımın 
sonuçlarıyla mücadele edeceğiz;….

• ….. Yerel ve ulusal seviyenin altında yer alan yetkililerle, hükümetler 
arası ve sivil toplum örgütleriyle, iş dünyası, ticari birlikler, meslek odaları ve 
bilim dünyası ile ilişkilerimizi geliştireceğiz, en iyi sonuçlara ulaşabilmek için bubilim dünyası ile ilişkilerimizi geliştireceğiz, en iyi sonuçlara ulaşabilmek için bu 
grupların deneyim ve bilgilerine danışacağız…..
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Yerel otoritelerin etkin bir şekilde dahil 
dil bil i l kledilebilmesi: zorluklar

• Ulusalın altındaki seviyeler için Parma 
taahhütleri hakkında bilgi;g ;

• Ulusal uygulamalara yerel makamların dahil 
edilmesi;edilmesi;

• Destekleyici kurumsal çerçeveler:
– Sorumluluğun aktarılması; 

Ulusal ve yerel politikaların uyumluluğu;– Ulusal ve yerel politikaların uyumluluğu;
– Kaynaklar ve kapasiteler;
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M t l ü i d d i iMevcut araçlar üzerinde deneyimin 
paylaşılmasına yönelik ağlarpaylaşılmasına yönelik ağlar



HEPA Avrupa ve THE PEP aktivitelerip

HEPA Avrupa
• Sağlığı geliştirici fiziksel aktivite için Avrupa ağı
• Yenilikçi çok sektörlü stratejilerin geliştirilmesi 
• Fiziksel aktivite için yenilikçi yaklaşımlar ve iyi uygulamalar 
• Ortak projeler

THE PEP aktiviteleri 
A ğ d ki k l d tik• Aşağıdaki konularda pratik 
çalıştaylar 
– Politika entegrasyonuPolitika entegrasyonu
– Kentsel mekanlarda güvenli ve 

sağlıklı yürüme ve bisiklete binme
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Sağlıklı Şehirlerin RolüSağ Şe e o ü

• “tüm politikalarda sağlık” sloganı ile• tüm politikalarda sağlık  sloganı ile 
hareket eden ve şehirlerden oluşan 
güçlü bir ağ;

• Yenilikçi politika seçenekleri test• Yenilikçi politika seçenekleri test 
etme ve paylaşma için özel bir 
laboratuar

K t l t– Kentsel tasarım; 
– Ulaşım ve enerji;
– Hassas grupların tanımlanması ve 

korunması için müdahaleler;
• Farklı paydaşların dahil edilmesi için 

bir platform;p ;
• Ulusal uygulamalar için bir kaynak 

ve tetikleyici;
• Avrupa’daki şehirlerde nelerin işeAvrupa daki şehirlerde nelerin işe 

yaradığı ve nelerin yaramadığı 
hakkında bir bilgi kaynağı;
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“Bisiklete binerken aklıma geldi.”g

Albert Einstein
izafiyet teorisi hakkındaizafiyet teorisi hakkında


