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Özet: Yaşa bağlı aktivite türü ve sıklığı değişmektedir. Ancak bu bölgede fiziksel aktivite sıklığı ve türü 
ile ilgili bilgiler yetersizdir. Amaç: Çanakkale bölgesindeki 20-49 yaş arası kadınların düzenli fiziksel 
aktivite (DFA) alışkanlığını, seçilen aktivite türünü, aktivitenin süresi ve sıklığını, aktiviteye katılma ya 
da katılmama nedenlerini tespit etmektir. Yöntem: Araştırmaya Çanakkale merkezinde yaşayan, 20-49 
yaş arası ve gönüllü 517 kadın katılmıştır. Çanakkale merkez nüfus temel alınmış, kadınların genel nüfusa 
oranı bulunmuş, 20-49 yaş arası olan kadın sayısı tespit edilmiş ve Çanakkale’nin yedi farklı bölgesindeki 
20-49 yaş kadından örneklem grubu oluşturulmuştur. Kadınlar 20-29,30-39 ve 40-49 yaş tabakalarına 
ayrılmıştır. Fiziksel aktivite alışkanlığı ve özelliklerini tespit için araştırmacı tarafından geliştirilen fiziksel 
aktivite alışkanlığını ölçen anket formu kullanılmıştır. Anket formunda kadınların düzenli fiziksel aktivite 
türünü, sıklığını, süresini, düzenli fiziksel aktiviteye başlama ve yapmama nedenlerini inceleyen sorular 
sorulmuştur. Elde edilen veriler ortalama, standart sapma ve yüzde olarak sunulmuştur. Bulgular: Kadınların 
%11.2’si düzenli fiziksel aktivite yapmaktadır. Kadınların %62.1’nin tercih ettiği aktivite türü yürüme, 
%22.4’nün aerobik-step, %15.5’nin diğer fiziksel aktivite türleridir. Çanakkale’de 20-49 yaş kadınların 
%83.4’ü düzenli fiziksel aktivite yapmamaktadır.20-29 yaş kadınların % 57.2’nin, 30-39 yaş kadınların 
% 58.4’nün ve 40-49 yaş kadınların %56’nın en fazla tercih ettiği aktivite türü yürümedir. Sonuç olarak; 
20-49 yaş arası kadınlar arasında düzenli fiziksel aktivite yapma oranı düşüktür. En yüksek düzenli akti-
vite oranına 40-49 yaş kadınlar sahiptir. Sonuç: En çok tercih edilen aktivite türü yürümedir. Aktivite en 
sık haftada bir gün ve günde 1 saat uygulanmaktadır.  En sık ifade edilen yapmama gerekçesi ise yeterli 
zamanın olmamasıdır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Egzersiz, Kadın, Anket

REGULAR PHYSICAL ACTIVITY HABITS IN WOMEN 

Abstract: The activity type and frequency varies with age. However, the frequency and type of physical 
activity is unknown in this region. Aim: The purpose of this study was to determine the prevelance of 
regular physical activity (RPA) and to evaluate duration, type, frequency of physical activity of women 
between 20-49 years in Çanakkale. Method: Study samples created according the population of women 
who were between 20-49 age living in Çanakkale city center. Total samples collected from seven dif-
ferent locations of city center. Samples divided in to three age categories that 20-29, 30-39 and 40-49 
respectively. Questionnaire of physical activity was used for determine of physical activity habits, activity 
mode, duration, frequency, reasons for participation and nonparticipation. The qestionnaire was developed 
by researcher. The data were presented as mean, standard deviation and percentage. Findings: Analysis 
showed that % 11.2 of women was did regular physical activity % 83.4 of women were didn’t. Besides % 
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62.1 of women were preferred walking as physical activity. In addition % 22.4 of women were preferred 
aerobic- step and %15.5 of women were preferred other as physical activity. 57.2 % of women between 
20-29 years, 58.4 % of women between 30-39 years and 56 % of women between 40-49 years were 
preferred walking as physical activity. The regular physical activity habit was low women between 20-49 
years. The highest prevalence of physical activity was women between 40-49 years. The most preferred 
activity type was walking. Conclusion: The physical activity commonly performed once a week and an 
hour a day. Inadequate time was the most common reason for inactivity informed by women.

Key Words: Physical exercise, Women, Questionnaire

GİRİŞ

Dünyanın hemen hemen her ülkesinde obezite 
yaygınlığı artmakta ve obezitenin nedenleri 
arasında yetersiz fiziksel aktivite de yer almaktadır 
(Weinsier ve ark 2002, Jebb ve Moore 1999). 

Fiziksel aktivite ve sağlık arasındaki ilişki uluslararası 
kuruluşlar tarafından yıllardır incelenmekte ve 
fiziksel aktivitenin arttırılması konusunda öner-
ilerde bulunulmaktadır. Bununla ilgili olarak, 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 
ve Amerikan Spor Hekimliği Derneği (ACSM), 
tercihen haftanın her günü en az 30 dakika orta 
yoğunluktaki aktiviteyi genel sağlığı korumak 
için önermektedir (Pate ve ark 1995).

Daha önce verilen raporların yanında, son yıllarda 
yayınlanan uluslararası araştırmalarda, halen ideal 
kilonun üzerindeki bireylerin fiziksel aktiflik 
düzeylerinin daha az olduğu (Davis ve ark. 2012), 
bireylerin enerji tüketim düzeylerinin giderek 
azalmakta olduğu (Di Pietro 2012) ve obezite 
görülme sıklığının kadınlarda daha fazla olduğu 
belirtilmektedir (Erem ve ark. 2004). 

Dünya üzerinde olduğu gibi ülkemizde de 
yaygınlaşan obezite (Gökçel ve ark. 2003) ile 
mücadele için fiziksel etkinliğin arttırılması için 
obezite ile mücadele eylem planları oluşturularak 

fiziksel aktivite alışkanlığını arttırıcı çalışmalar 
düzenlenmektedir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen eylem 
planları içerisinde obezite ile mücadelede yeterli 
ve dengeli beslenmenin sağlanmasına yönelik 
önlemlerin yanı sıra, toplumda düzenli fiziksel 
aktivitenin teşvik edilmesine dair hususları da 
kapsayan çeşitli araştırmalar yapılmaktadır (Ba-
bakus ve Thompson 2012).

AMAÇ

Bu araştırma amacı, ülke genelinde uygulanan 
mücadele programlarına bölgesel veri elde edi-
lerek katkı sağlanması amacıyla planlanmış ve 
Çanakkale bölgesinde kadınların düzenli fiziksel 
aktivite yapma (DFA) oranı, fiziksel aktiviteye 
başlama nedenleri, yapmama nedenleri, tercih 
edilen aktivite türü, süresi, ve sıklığı ile ilgili 
bilgilerin tespit edilmesidir.

YÖNTEM

Araştırma örneklemi: Araştırma 2010 - 2012 
yılları arasında Çanakkale merkezinde yapılmış ve 
araştırma örneklemi oluşturulmasında; Çanakkale 
merkez nüfus temel alınmıştır. Kadınların genel 
nüfusa oranı bulunarak, bu kadınlardan 20-49 yaş 
arası olan sayı tespit edilmiş, örneklem sayısı ve 
anket uygulamasının yapılması gereken minimum 
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sayı bulunmuştur. Elde edilen sayı Çanakkale’nin 7 
farklı bölgesini temsil edecek şekilde mahallelerin 
kendi nüfuslarına göre yüzde olarak dağıtılmış ve  
araştırma Çanakkale merkezinin 7 farklı bölgesi 
olan Namık Kemal n=8 (%1.5), Kemal Paşa n=9 
(%1.7), Fevzi paşa n=24 (%4.6), İsmet paşa n=84 
(%16.2), Esenler n=103  (%19.9), Cevatpaşa n=115 
(%22.2)  Barbaros n=174 (%33.7) bölgelerinde 
toplam 517 kadın ile tamamlanmıştır (Tablo 1). 
Bütün grupların homojen olduğu kabul edilmiştir.

Kadınlara yaşadıkları bölgede rastgele seçim 
yöntemiyle ulaşılmış ve gönüllü olanlara an-
ket formu yüz yüze tekniği ile uygulanmıştır. 
Araştırmaya katılan kadınlar 20-29, 30-39 ve 40-49 
yaş tabakalarına ayrılmıştır. Araştırmaya katılan 
kadınlar 20-29, 30-39 ve 40-49 yaş tabakalarına 
ayrılmıştır. İş: Kadınlardan 514 (% 96.1) halen 
çalışmakta ya da öğrenci, diğerlerinin 3 kadın 
(%3.9) emekli olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 1: Mahalle ve nüfus dağılımı

Mahalle 20-24
25-
29

30-
34

35-
39

40-
44 45-49 Toplam

Genel 
toplam

Araştırma 
grubu Sayı 

Yüzde 
dağılım

Barbaros 1265 1456 1344 1316 1196 1280 7857 30739 174 33.7

Cevatpaşa 851 811 759 810 889 770 4890 22699 115 22.2

Esenler 801 834 844 764 810 797 4850 17276 103 19.9

İsmetpaşa 967 642 546 521 561 582 3819 14983 84 16.2

Fevzipaşa 99 104 71 70 69 73 486 2403 24 4.6

Kemalpaşa 73 102 59 62 72 74 442 1934 9 1.7

Namıkkemal 61 49 38 42 50 41 281 1258 8 1.5

Toplam 4117 3998 3661 3585 3647 3617 22625 91292 517 100

Eğitim düzeyi: Kadınların % 33.7’si yüksekokul 
mezunu ya da öğrenci, % 28.6’ı lise mezunu, % 
21.9’u ortaokul mezunu, % 13.9’nun ilkokul mezunu 
olduğu ve % 1.9’nun öğrenim almadığı belirlenmiştir.

Fiziksel aktivite anketi: Düzenli fiziksel aktivite 
(DFA) alışkanlığı ile ilgili sorulardan oluşan 
anket kullanılmıştır. Anket formu araştırmacı 
tarafından hazırlanmış ve ankette düzenli fiziksel 
aktivite alışkanlığı var /yok, düzenli aktivite türü, 
sıklığı, süresi, başlama ve yapmama nedenlerini 
öğrenmeye dayalı sorular sorulmuştur.

İstatistiksel analiz: Verilerin tanımlayıcı istatis-
tikleri, ortalamaları, standart sapmaları ve yüzde 
değerleri verilmiştir.  

Onay: Bu araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üni-

versitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 

2010/35). İl Sağlık Müdürlüğünden izin alınmıştır 

(B.10.4.İSM.4.17.00.09/170.01.02-686/18813 

sayı, 20.10.2010 tarih).

BULGULAR

Genel Anket sonuçları I

DFA: Kadınların (n=517) % 11.2’sinin DFA 

yaptığı (n=58), % 83.4’ünün yapmadığı (n=431), % 

5.4’ünün daha önce yaptığı (n=28), fakat şu anda 

yapmadığı (bıraktığı) tespit edilmiştir (Tablo 2). 
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DFA türü: Kadınların % 62.1’nin tercih ettiği 
aktivite türünün  yürüme olduğu, % 22.4’nün 
aerobik-step olduğu, %15.5’nin diğer fiziksel 
aktivite türlerini tercih ettiği (doğa yürüyüşü, jog-
ging ve egzersiz makineleri gibi)  tespit edilmiştir. 

20-29 yaş kadınlar (n=199)

DFA: Kadınların (n=199) %10.6’nın (n=21) DFA 
yaptığı, % 81.9’nun yapmadığı (n=164), % 7.5’nin 
(n=14) daha önce yaptığı, fakat şu anda yapmadığı 
tespit edilmiştir (Tablo 2). DFA türü: 20-29 yaş 
kadınların % 57.2’nin (n=12) en fazla tercih ettiği 
aktivite türünün yürüme, % 42.8’nin (n=9) aerobik- 
step olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3).

DFA sıklığı: 20-29 yaş kadınların % 52.4’in 
(n=11) haftada 1 gün, % 38.1’in (n=8) haftada 

2 gün, % 9.5’inin (n=2) haftada 3 gün düzenli 
fiziksel aktivite yaptığı tespit edilmiştir (Tablo 3).

DFA süresi:  20-29 yaş kadınların % 71.5’in 
(n=15) 1 saat, % 9.5’in (n=2) 2 saat ve % 19.0’nun 
(n=4) 3 saat düzenli fiziksel aktivite yaptığı tespit 
edilmiştir(Tablo 3).

Başlama nedeni: 20-29 yaş kadınların % 52.4’nün 
(n=11) “zayıflamak” için, % 47.6’ın (n=10) “sağlığı 
için gerekli olduğunu düşündükleri” için fiziksel 
aktivite yaptıkları tespit edilmiştir 

Katılmama ya da bırakma nedenleri:  DFA 
yapmayan ve bırakan 178 kadından % 69.7’nin 
(n=124) “zamanı olmadığı” için, % 16.8’nin (n=30) 
“gereksiz bulduğu için”, % 13.5’nin (n=24) “nerede 
ve nasıl yapacağını bilmediği” için fiziksel aktivite 
yapmadığı tespit edilmiştir (Tablo 4).

Tablo 2: Yaş gruplarına göre düzenli fiziksel aktivite (DFA) alışkanlığı dağılımı

Yaş gurubu DFA yapan %(n) DFA yapmayan %(n) DFA Bırakan %(n)

20-29(n=199) %10.6(21) %81.9(164) %7.5(14)

30-39(n=159) %7.5(12) % 86.8(138) %5.7(9)

40-49(n=159) %15.8(25) % 81.7(129) %2.5(5)

30-39 yaş kadınlar (n=159)

DFA: Kadınların (n=159) % 7.5’inin (n=12) DFA 
yaptığı, % 86.8’in yapmadığı (n=138), % 5.7’in 
(n=9) daha önce yaptığı fakat şu anda yapmadığı 
tespit edilmiştir (Tablo 2). DFA türü:  30-39 yaş 
kadınların % 58.4’nün (n=7) en fazla tercih ettiği 
aktivite türünün yürüme olduğu, % 16.6’ın (n=2) 
jogging olduğu, % 25’in (n=3) doğa yürüyüşü 
olduğu tespit edilmiştir.

DFA sıklığı: 30-39 yaş kadınların % 50’in (n=6) 
haftada 3 gün, % 33.4’nün (n=4) haftada 2 gün, 

% 16.6’ın (n= 2) 7 gün fiziksel aktivite yaptığı 
tespit edilmiştir.

DFA süresi: 30-39 yaş kadınların % 41.7’in (n=5) 
1 saat, % 33.3’nün (n=4) 3 saat, % 25’in (n=3) 2 
saat düzenli fiziksel aktivite yaptığı tespit edilmiştir.

Başlama nedeni: 30-39 yaş kadınların % 66.6’ın 
(n=8) “sağlığı için gerekli olduğunu düşündükleri” 
için, % 16.7’in (n=2) “boş zamanı değerlendirmekn 
için, % 16.7’in (n= 2) “zayıflamak” aktivite 
yaptıkları tespit edilmiştir.
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Katılmama ya da bırakma nedenleri: DFA yap-

mayan 147 kadının % 61.9’nun (n=91) “zamanı 

olmadığı” için, % 14.9’nun (n=22) “nerede ve nasıl 

yapacağını bilmediği” için, % 8.2’in (n=12) “komik 

ve gülünç olacağını düşündüğü” için, % 8.2’in 

(n=12) sebebini bilmediği” için, % 6.8’nin “hasta 

olduğu” için (n=10) yapmadığı tespit edilmiştir.

40-49 yaş kadınlar (n=159)

DFA: 40-49 yaş kadınların % 15.8’in (n=25) 
DFA yaptığı, % 81.7’nin (n=129) yapmadığı, 
% 2.5’in (n=5) daha önce yaptığı, fakat şu anda 
yapmadığı tespit edilmiştir. DFA türü:  40-49 
yaş kadınların % 56’ın (n=14) yürüme, % 28’in 
(n=7) aerobik- step, % 16’ın (n=4) egzersiz 
salonunda egzersiz aletleri ile fiziksel aktivite 
yapmayı tercih ettiği tespit edilmiştir.

Tablo 3: Fiziksel aktivite tür, sıklık ve süre

DFA Tür%(n)

Grup 20-29 (n=21) 30-39 (n=12) 40-49 (n=25)

Yürüme%(n) %57.2(12) % 58.4(7) % 56 (14)

Aerobik -step%(n) %42.8(9) - % 28(7)

Jogging%(n) - % 16.6 (2) -

Doğa yürüyüşü%(n) - % 25(3) -

Egzersiz aletleri ile %(n) - - %16(4)

DFA sıklık (gün/hafta)%(n)

20-29(n=21) 30-39(n=12) 40-49(n=25)

1 gün %52.4(11) %24(6)

2 gün %38.1(8) %33.4(4) -

3 gün %9.5(2) %50(6) %24 (6)

4 gün - - -

5 gün - - %16(4)

6 gün - - %8 (2)

7gün - %16.6(2) %28(7)

DFA süre (saat)%(n)

20-29(n=21) 30-39(n=12) 40-49(n=25)

1saat %71.5(15) %41.7 (5) %64 (16)

2saat %9.5(2) %25 (3) %24 (6)

3saat %19.0(4) % 33.3 (4) % 12 (3)

DFA sıklığı:  40-49 yaş kadınların % 28’nin (n=7) 
haftada 7 gün, % 24’nin (n=6) haftada 1 gün, % 24’nün (n=6) haftada 3 gün, % 16’nın (n=4) 
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haftanın 5 günü, % 8’nin (n=2)  haftada 6 gün 
fiziksel aktivite yaptığı tespit edilmiştir (Tablo 3).

DFA süresi: 40-49 yaş kadınların % 64’nün 
(n=16) 1 saat, % 24’ın (n=6) 2 saat ve % 12’in 
(n=3) 3 saat olduğu tespit edilmiştir.

Başlama nedeni:  40-49 yaş kadınların % 56’nın 
(n=14) “sağlık için gerekli olduğunu düşündükleri” 
için, % 20’nin (n=5) “zayıflamak için”, % 24’nün 
(n=6) “doktor tavsiyesi” nedeniyle DFA yaptıkları 
tespit edilmiştir.

Katılmama ya da bırakma nedenleri: DFA yap-
mayan 134 kadından % 64.4’nün (n=87) “zamanı 
olmadığı” için, %12.8’nin (n=17) “nerede ve nasıl 
yapacağını bilmediği” için % 9.0’nun (n=12) ”yaşlı 
olduğunu düşündüğü” için, % 7.5’nin (n=10) 
“kendini hasta hissettiği” için, % 3.7’nin (n=5) 

“nedenini bilmediği”, % 1.5’nin (n=3) “gereksiz 
bulduğu” için  yapmadığı tespit edilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Çanakkale merkezinde kaç kadın düzenli fiziksel 
aktivite yapmakta, hangi aktivite türünü tercih 
etmekte, bu aktivite haftada kaç gün ve ne kadar 
sürmektedir? Düzenli fiziksel aktiviteye katılımı 
engelleyen ya da katılımı arttıran nedenler neler-
dir? Yaşa göre fiziksel aktivite türü ve katılmama 
nedenleri değişiklik gösterir mi? Sorularına yanıt 
aramak için uygulanan anket sonuçlarına gore; 
Çanakkale’de 20-49 yaş kadınların çoğunun fizik-
sel aktivite alışkanlığı olmadığı, düzenli aktivite 
yapan kadınlar içinde en çok tercih edilen aktivite 
türünün yürüme olduğu, hafta bir gün yapıldığı 
ve 1 saat sürdüğü tespit edilmiştir. 

Tablo 4: DFA başlama, katılmama ya da bırakma nedenleri

DFA Başlama nedenleri

n=58 20-29(n=21) 30-39(n=12) 40-49 (n=25)

Sağlık için gerekli olduğunu düşünüyor %47.6(10) %66.6(8) %56(14)

Zayıflamak için %52.4(11) %16.7(2) %20(5)

Doktor tavsiyesi - - %24(6)

Boş zaman değerlendirmek için - %16.7(2) -

DFA Katılamama ya da bırakma nedenleri

n=459 20-29(n=178) 30-39 (n=147) 40-49(n=134)

Zamanı yok %69.7 (124) %61.9 (91) %64.4(87)

Nerede ve nasıl yapacağını bilmiyor %13.5(24) %14.9(22) %12.8(17)

Yaşlı olduğunu düşünüyor - - %9.0(12)

Kendini hasta hissediyor - %6.8(10) %7.5(10)

Nedenini bilmiyor - %8.2(12) %3.7(5)

Gereksiz buluyor %16.8 (30) - %1.5(3)

Komik ve gülünç olacağını düşünüyor - %8.2(12) -



94

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart 2014 Sayı: 10 Cilt: 4 Kış Dönemi

January / February / March 2014 Issue: 10 Volume: 4 Winter Term
JEL KODU: M-Y

www.sstbdergisi.com
ID:105   K:155

Fiziksel aktivitenin uluslararası yaygınlığı incelendiğinde; 
kadınlar arasında fiziksel aktivite yaygınlığının 
geniş olarak incelendiği, fiziksel aktivitenin yük-
sek olduğu ülkeler arasında Avrupa ülkelerinin 
olduğu (Steptoe ve ark. 1997), fiziksel aktivite 
yaygınlığının düşük olduğu ülkeler arasında ise 
gelişmekte olan ülkeler olduğu belirtilmektedir 
(Al-Nozha ve ark. 2007, Haas ve ark. 2004, Sis-
son ve Katzmarzyk 2008).

Ülke genelinde ise, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 
Türkiye’nin %3.5’i düzenli egzersiz yapmaktadır 
(Sağlık Bakanlığı 2004). Yaşlı grubun aksine 
yetişkin ve orta yaş grubun dahil edildiği bu 
araştırmada 20-49 yaş kadınların % 11.2’nin 
düzenli egzersiz yaptığı tespit edilmiştir. Sağlık 
Bakanlığı 2011 araştırmasına göre ülke genelinde 
kadınların %87’si, erkeklerin ise %77’sinin yeterli 
ölçüde fiziksel aktivite yapmadığı belirlenmiştir. 
Bu araştırma sonuçlarına göre ise, Çanakkale’de 
20-49 yaş kadınların % 83.4’ü düzenli fiziksel 
aktivite yapmamaktadır. 

Araştırmaya katılan kadınlar fiziksel aktiviteye 
katılımı en sık engelleyen nedenin “zaman 
olmaması” olduğunu belirtmişlerdir. Çoğunluğu 
çalışan ya da üniversitede okuyan kadınların, 
zamanının olmaması nedeniyle düzenli fiziksel 
aktiviteye katılamaması kaçınılmaz bir sonuçtur. 
Ancak çalışan kadınların iş koşullarında düzenli 
fiziksel aktiviteye devam edebilecekleri düzenle-
melerin yapılmasının -iş saatlerinin dışında kalan 
zamanlarda kadınların sosyal sorumlulukları olduğu 
gözönünde bulundurularak-fiziksel aktiviteye katılımı 
arttırılabileceği düşünülmektedir. Günlük aktivite 
düzeyinin, dolayısıyla enerji tüketim düzeyinin 
çalışan kadınlarda yeterli düzeyde olabileceği 
düşünülsede, özellikle oturarak çalışan kadınların, 

düzenli olarak fiziksel aktivite yapabilmesi için 
teşvik programları hazırlanabilir.  

Fiziksel aktivite alışkanlığının araştırıldığı ulusal 
bir araştırmada büyük çoğunluğun az sedanter 
yaşam tarzına sahip olduğu, çok az bir grubun 
haftada 3 gün en az 30 dakika aktivite yaptığı tespit 
edilmiştir.  Ancak bu araştırma ile kıyaslandığında 
50 yaş üzeri bireylerin de araştırmaya katılmış 
olması iki araştırma arasındaki kıyaslamayı 
sınırlandımaktadır (Yalçın ve ark. 2004).

Çalışan kadınlar, fiziksel aktivite ve kadınların 
serbest zaman kullanımı ile ilgili yapılan ulu-
sal bir araştırmada, Bulgu ve ark. (2007)’ın 
bahsettiği gibi, “bir çok araştırmacı tarafından 
kadının ev-içi görevlerinin zaman kullanımını 
sınırladığı ve kadının gündelik yaşamında eşitlikçi 
olmayan bir konuma indirgendiği ileri sürülme-
ktedir”.Kadının aile sorumluluklarının, diğer 
serbest zaman aktiviteleri gibi fiziksel aktivite 
konusunda da engelleyici bir durum olabileceği 
düşünülmektedir.Bizim toplumumuzla benzer 
olarak bazı toplumlarda kültürel şartların fiziksel 
aktiviteye katılımı engelleyici en büyük neden 
olduğu 2012’de yapılan geniş incelemede de 
vurgulanmıştır. Özellikle Kuzey Asyalı kadınların 
daha çok eviçi görevleri olduğu ve aile odaklı 
yaşadıkları, bu nedenle fiziksel aktiviteye katılım 
konusunda zaman bulamadıkları belirtilmektedir 
(Babakus ve Thompson 2012).

Kültürel şartlar, kısıtlayıcı toplumsal kurallar ve 
fiziksel aktivite alışkanlığı ve fiziksel uygunluk 
arasındaki ilişkiyi ortaya koyan kadın araştırmaları 
kapsamlı olarak yapılmamış olmasına rağmen, 
ülkemizde genellikle kadınların erkeklerden 
daha az aktif olduğu ya da fiziksel aktiviteye 
katılımlarının daha az olduğu gerçeği mevcut 
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araştırmalardan anlaşılmaktadır (Özer ve ark. 
2010).  Sedanter bir çalışma ortamına sahip olan 
banka çalışanlarında, düzenli fiziksel aktivite 
sıklığının düşük olduğu (%19), kişilerin düzenli 
fiziksel aktivite yapmamaları hususunda en başta 
gelen gerekçelerinin “zaman yokluğu” olduğu 
belirtilmiştir (Genç ve ark. 2002). 

Bu araştırmada düzenli fiziksel aktiviteye katılma 
nedenleri incelendiğinde; 20-29 yaş arası kadınların 
en çok %52.4’nün “zayıflamak için”, 30-39 
yaş kadınların en çok % 66.6’nın ve 40-49 yaş 
kadınların ise en çok  % 56’nın “sağlığı için 
gerekli olduğunu düşündüğü” için katıldığı tespit 
edilmiştir. Araştırma sonuçlarımıza göre yapılan 
diğer bir tespit, Çanakkale’de kadınların en çok 
tercih ettiği aktivite türünün yürüme olduğu ve 
yürüme tercihinin yaşın ilerlemesi ile de arttığıdır.

Bu tercih oranına bakılarak yerel yönetimler tarafından 
mevcut yürüyüş yollarının iyileştirilmesi ya da 
olmayan bölgelerde oluşturulması çalışmalarının 
yapılmasının yine fiziksel aktiviteye teşvik edici 
olabileceği, yeni egzersiz türlerinin uygulanabileceği 
alanların yaratılmasının da uygulama çeşitliliğinin 
arttırılmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 
Genç ve ark. (2002)’nın yaptığı araştırmada en 
sık yapılan fiziksel aktivite etkinliğinin yürüyüş 
olduğu bulunmuştur. Uluslar arası alanda yapılan 
bir araştırmada yaygın olarak da yürümenin 
tercih edildiği belirtilmektedir (Giles-Corti ve 
Donovan 2002).

2010 yılında yapılmış Ulusal başka bir araştırmada, 
20-29 yaş bireylerin % 21.6’sı, 30-39 yaş bi-
reylerin %25.0’i, 40 yaş ve üzeri bireylerin % 
38.6’nın yeterli fiziksel aktiviteye sahip olduğu,  
yaş ilerledikçe fiziksel aktivite düzeyinin arttığı 
sonucuna varılmıştır. Hem kadınların hem de 

erkeklerin katıldığı bu araştırmada, Ankara ilinde 
masa başı işlerde çalışan bireylerin fiziksel aktivite 
düzeylerinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır 
(Vural ve ark. 2010). Yaşlılar ile yapılan Ulusal 
başka bir araştırmada yaşla birlikte fiziksel aktiv-
ite düzeyinin arttığı tespit edilmiştir (Koçak and 
Özkan 2010). Sağlık Bakanlığından elde edilen 
bu veriler yanında yetişkin bireylerle Antalya’da 
yapılan bir araştırmada fiziksel aktivite oranının 
ilerleyen yaş ile azaldığı, yaşlanma ve fiziksel 
inaktivite arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu 
belirtmektedir (Özer ve ark. 2010). Buna karşın, 
bizim araştırmamızda ise en çok düzenli fiziksel 
aktiviteye 40-49 yaş arası kadınların katıldığı 
tespit edilmiştir.  

Çanakkale kadınlarının fiziksel aktivite alışkanlığı 
ve özellikleri yaşlara göre incelendiğinde; düzenli 
fiziksel aktivite alışkanlığının en fazla 40-49 
yaş grubunda olduğu, tercih edilen aktivitelerin 
yaş gruplarındaki dağılımına bakıldığında yürü-
menin en çok 40-49 yaş arası kadınlar tarafından 
tercih edildiği, aerobik-step  gibi aktiviteleri en 
fazla 20-29 yaş arası kadınların tercih ettiği, 
30-39 yaş grubunda en fazla yine yürümenin 
tercih edildiği tespit edilmiştir. DFA yapmama 
gerekçelerine bakıldığında 20-29 yaş grubunda 
gösterilen gerekçelerin ilk sırasında “ zaman 
olmaması”, ikinci sırada “gereksiz bulunması” 
gelmekte olduğu, 30-39 yaş grubunda ilk sırayı “ 
zamanın olmaması”, ikinci sırayı nerede ve nasıl 
yapacağını bilmemek”, üçüncü sırayı “komik ve 
gülünç olacağını düşünmek”, dördüncü sırayı  
“sebebini bilmemek” ve son sırayı “ kendini 
iyi hissetmemek, hasta olduğunu düşünmek” 
ifadelerinin aldığı, 40-49 yaş arası grupta ise, ilk 
sırayı “zaman olmaması”, ikinci sırayı “nerede ve 
nasıl yapacağını bilmemek,  üçüncü sırayı “yaşlı 
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olduğunu düşünmek” ve son sırayı “kendini iyi 
hissetmemek, hasta olduğunu düşünmek” aldığı 
tespit edilmiştir.

Bu araştırmada sorulara verilen yanıtlar kadınların 
sosyo-ekonomik düzeylerine göre değil yaşlarına 
göre değerlendirilmiştir.Yaş grupları incelendiğinde 
yaşa bağlı olarak DFA yapmama gerekçelerindeki 
sıralamanın ve tercih edilen aktivite türlerinin 
değişebileceği görülmüştür. Bu konu ile ilgili 
olarak,  her yaşta kadın için  uygun önlemler 
alınabilir, özellikle nerede ve nasıl yapacağını 
bilemeyen ve yaşlı olduğunu düşündüğü için 
DFA yapmayan yüzdelik grubun kazanılmasında, 
yerel yönetimler ve bu konu da çalışan kuruluşlar 
tarafından halka açık alanlarda bilinçlendirme 
programları ve il genelinde her yaşta bireyin 
uygulayabileceği aktivite programları düzenlenerek, 
herkesin yapabileceği aktivitelerin olduğunu ve 
nasıl uygulanması gerektiği bilgilerinin verilme-
sinin, kadınlarımızın düzenli fiziksel aktiviteye 
katılımını destekleyeceği düşünülmektedir.
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