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GİRİŞ 

İşyerinde sağlığı geliştirme sadece eğitimle ilgili değildir. 
Destekleyici ortamlar, iyi sosyal koşullar ve kurumsal 
esneklik yaratacak politikaları ve sistemleri uygulamakla 
ilgilidir. İşyeri sağlığı programları, küçük  maliyetli basit 
faaliyetlerden çok sayıda çalışan için kapsamlı bir programa 
kadar değişebilir. Kuruluşunuzun büyüklüğü ne olursa 
olsun ve kaç çalışanı işe alırsanız alın -kuruluşunuza 
sağlıklı programlar uygulayabilirsiniz. 

Bu Kılavuzun, çalışanlarınızı ve onların etkinliğini 
destekleyen güçlü politikalar oluşturmak için size bilgi 
sağladığına inanıyoruz. Yönergelerimizi kullanabilir ve 
kuruluşunuzun / şirketinizin bireysel ihtiyaçlarına göre 
uyarlayabilirsiniz. Tüm öneriler, etkili bir sağlık ve 
mutluluk programı oluşturmanıza yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. 

NEDEN? 

Avrupa'daki nüfus, davranışlarında giderek daha 
hareketsiz hale geliyor. İşyerinde fiziksel aktivite 
politikalarının ve programlarının çalışanlar üzerinde daha 
genel olarak olumlu bir etkisi olduğuna dair bir kanıt 
vardır. İşyerinde uygulanan sağlık ve mutluluk 
programları aşağıdakileri etkileyebilir: 
* Çalışanların katılımını ve ekip uyumluluğunu artırmak
* Devamsızlığı azaltmak,
* Verimliliği artırmak,
* Kurumsal imajı geliştirmek,
* Çalışanların yaratıcılığını geliştirmek
* Çalışanı kötü alışkanlıklarını değiştirmeye motive etmek
* Ailelerini sağlıklı yaşam tarzına dahil etmek

kaynak: AB yayınları. İşyerinde fiziksel aktivite. Literatür incelemesi ve en iyi uygulama vaka çalışmaları: Avrupa Komisyonu'na nihai rapor - Çalışma 2017 
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PROJENİN TANIMIN HIZLI BİR BAKIŞ 
HEDEFLER

Proje, çalışma sahasını en umut verici 
teslimat yeri olarak kullanarak sağlık ve 
fiziksel aktivite (HEPA) sorununu çözmek 
için kapsamlı bir yaklaşım oluşturmayı 
amaçlamaktadır. AKTİF İŞLETMELER, 
sağlığı ve fiziği, çalışanları, girişimcileri 
ve yöneticileri iyileştirmek için farklı 
çalışma ortamlarında kolaylıkla 
uygulanabilecek kapsamlı bir faaliyet 
programı haline gelecektir. 

Geliştirmeyle ilgili mevcut durumu 
belirlemek için farklı AB ülkelerindeki 
işletmelerde fiziksel aktivitelere ve sağlıklı  
yaşam tarzına dayalı  programlar 
İşletmelerin fiziksel aktivite ve sağlıklı 
yaşam tarzına dayalı sağlığı geliştirici 
programları kurumsal yönetime uygulama 
ihtiyaçlarını ve olanaklarını belirlemek 
Ortakların ülkelerindeki sorunları çözmek 
için farklı çalışma ortamlarının 
farklılıklarını (alışkanlıkları, tarzları ve 
ihtiyaçları) ve çözümlerini belirlemek  
Pratik araçların, araçların ve yaklaşımların 
geliştirilmesine ilişkin ülkeye özgü 
deneyimleri belirlemek 
Programın uygulamada uygulanmasına 
dayalı yeni bulgular ve bilgiler edinmek 
Fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam 
tarzlarına uygun, esnek bir sağlığı 
geliştirme programları modeli oluşturmak 
farklı AB ülkelerindeki işletmelerin farklı 
ihtiyaçları için  
Verilen sorunları farklı ortamlarda 
başarıyla çözmek için yeni bilgi ve 
çözümler edinmek 
 HEPA'nın teşvik edilmesiyle ilgili 
faaliyetler hakkında anket bazlı bir 
raporun oluşturulması

PROJEYE  GİRİŞ 
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PROJE AÇIKLAMASI TEMEL SONUÇ 

Bu araştırmanın temel amacı, işyerinde 
ruhsal aktivite alanındaki mevcut 
durumu, temel ihtiyaçları ve boşlukları 
belirlemek ve farklı iş gücü sektörleri ve 
işyeri türleri için hangi tür işyeri fiziksel 
aktivite müdahalelerinin etkili olduğunu 
belirlemekti. Araştırma esas olarak, 
fiziksel hareketsizlik oranı yüksek olan 
ve en iyi uygulamaları kendi 
ülkelerinizdeki işletmelere uygulamak 
için birlikte işbirliği yapmayı kabul eden 
beş Avrupa ülkesine odaklanmıştır. 
Amaç aynı zamanda fiziksel aktivitenin 
işyerinde uygulanma olanakları 
hakkındaki bilgileri her Avrupa ülkesinde 
yaymaktır. Rapor genel olarak 
işletmelere, işyerinde spor 
programlarının uygulanmasından 
sorumlu yöneticiler ve çalışanlar ile tüm 
çalışanlara hitap etti. Anket, farklı 
sektörlerde çalışan çalışanlar ve 
işverenler tarafından dağıtıldı.  

Bazı şirketlerde sağlık ve fiziksel 
aktivitelerin teşvik edilmesinin hala ihmal 
edildiğiydi. Çok sayıda olası çözüm elde 
edilemezdi birçok çalışan için. Yöneticiler 
ve sahipler, minimum destek seviyesi 
olarak tanımlanan çözümleri seçtiler. 
Katılım ek çaba maliyeti. Şirketlerin% 
40'ından daha azının sağlıkla ilgili resmi 
bir politikası vardı ve şirkette fiziksel 
aktivitelerin tanıtımı. Yalnızca sağlık ve 
fiziksel aktiviteye ayrılmış ekstra yönetici 
veya koordinatör pozisyonları neredeyse 
mevcut değildi. Çalışanların fiziksel 
aktiviteyi teşvik etme konusunda 
şirketlerin desteğinden memnuniyet 
düzeyleri genellikle çok düşüktü, ayrıca 
çalışanların sunulan iç ve dış etkinliklere 
katılım düzeylerinin de çok yüksek 
olmadığını fark etmeliydik. Yanıt 
verenlerin çoğu fiziksel aktivitenin 
çalışanların ruh hali ve işyerinde 
üretkenlik ve etkinlik üzerindeki en 
yüksek etkiye sahip olduğuna ikna oldu.

https://activebusinesses.eu/the-research/ 



Konsorsiyum 

    Aktif İşletmeler 08

APGA, temel ilgi alanı sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ve fiziksel aktivite alanında araştırma, 
geliştirme ve uygulama faaliyetleri ve bunların birey ve toplum üzerindeki etkileri olan sivil 
toplum ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. APGA'nın felsefesi, fiziksel aktivitenin, özellikle 
spor ve rekreasyonun, toplumun farklı paydaşlarının birbirine bağlanmasını sağlayan ve çağdaş 
sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayan bir araç olmasıdır. Daha fazla sosyal sorumluluk ve 
işverenler ile çalışanlar arasındaki ilişkilerin insancıllaştırılması, gelecekte ekonominin 
sürdürülebilir büyümesi, gelişmesi ve rekabet edebilirliği için kilit faktörlerden biridir. Sağlık, 
esenlik ve sosyal içerme kaygısı, bu paylaşılan geleceğin fiziksel aktivite araçlarıyla verimli bir 
şekilde çözülebilecek en önemli yapı taşlarından biridir. APGA, hedeflerine ulaşmak için 
arayacaktır: 
• Fiziksel aktivite, spor ve rekreasyonun modern toplumun zorlukları üzerindeki etkisini araştıran
araştırma,
• Sağlık, iş verimliliği, aktif yaşlanma, sosyal içerme alanlarında modern toplumun sorunlarını
çözmek için en etkili araçlardan biri olarak faaliyetler, fiziksel aktivite, spor ve rekreasyon teşvik
işi, teslimatın kilit ortamlarından biri olarak entegre etmek,
• Politika oluşturma APGA, dezavantajlı kişilerin entegrasyonu, eğitim, bilgi transferi, fiziksel
aktivite, spor ve rekreasyon, cinsiyet eşitliği ve diğerleri gibi farklı konularda çeşitli projelere
katılıyor.
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Association Institute of New Technologies (INT) 2004 yılından bu yana çeşitli alanlarda eğitim, 
girişimcilik, sporun ve aktif yaşam tarzının tanıtımı, aktif katılım, araştırma ve yenilikçi çözümler 
ve girişimler için çalışıyor. INT bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde onlarca proje tamamladı. 
Orta Polonya bölgesindeki şirketlerle işbirliği yapıyoruz ve INT'nin bir bölümü Yabancı 
Yatırımcılar Kulübü'dür. INT'nin ana faaliyetleri arasında şunlar yer almaktadır: iş dünyası, 
gençler ve yetişkinler için etkinlikler, araştırmalar, sayısız konferans, 350'den fazla eğitim, atölye 
çalışmaları, vb. INT, bölgede “STK Destek Merkezi” yönetmekte ve 100'den fazla STK ile birlikte 
çalışmaktadır. INT, üniversite diplomasına ve doktora derecesine sahip, proje uygulama, eğitim, 
çalıştay ve etkinliklerin yürütülmesi ve düzenlenmesi konusunda deneyime sahip 10'dan fazla 
kişiyi istihdam etmektedir. INT, çeşitli alanlarda ve karma yaşlarda 20'den fazla deneyimli 
eğitmenle işbirliği yapmaktadır. Kaliteye vurgu yapıyoruz - yüksek kaliteli eğitim ve spor 
etkinlikleri ve hizmetleri sunmamızı sağlayan etkinlik standartlarının eğitimini ve izlenmesini 
uyguladık. Üyelerimiz ve çalışanlarımız sporda aktiftir: maraton koşarlar, fitness koçları, sertifikalı 
dalgıçlar ve spor etkinliği organizatörleri. Düzenledik: yaşlılar için spor atölyeleri ve pratik 
kurslar, program - Sağlıklı yaşam - aktif gün, çocuklar ve gençler için Avrupa spor günü, Spor 
yoluyla aktif proje (gençler ve çocuklar için), iş adamları ve aileleri için yürüyüş oyunları. 
Şirketlerle, çalışanlarla, farklı geçmişe ve maddi statüye sahip gençlerle çalışma konusunda 
deneyim sahibiyiz. İhtiyaçlarını, sorunlarını, tercihlerini ve sınırlamalarını biliyoruz. İş, eğitim, 
spor ve medyayla ilgilenen önemli sayıda kişiyle işbirliği yapıyoruz. Yayma ve tanıtım konusunda 
iyi deneyime sahibiz. Çok sayıda farklı şirketle işbirliği yapıyor, atölyeler düzenliyor, yöneticiler 
için toplantılar düzenliyor, fikir alışverişinde bulunuyor ve ortak eylemler gerçekleştiriyoruz. Tüm 
iş adamları, şirket personelinin sağlıklı yaşam tarzının önemini vurgulamaktadır. Sporu ve aktif 
yaşamı teşvik etmek, bu tür eylemleri normal çalışma sistemine ve çalışma alışkanlıklarına dahil 
etmek istiyoruz. CSR  sistemini kendi organizasyonumuzda uyguladığımız için INT için özellikle 
önemlidir, üzerinde çalışıyoruz ve bu tür davranışları teşvik ediyoruz. CSR, çalışanların refahı, 
sağlığı ve egzersize erişimi ve aktif ve sağlıklı bir yaşama sahip olmasıyla sıkı bir şekilde 
bağlantılıdır. 

CESIE, 2001 yılında kurulmuş, Palermo'da (İtalya) bulunan, kâr amacı gütmeyen, apolitik ve sivil 
toplum örgütüdür. CESIE, yerel, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeylerde kültürel, sosyal, 
eğitimsel ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmeye kararlıdır. CESIE, her zaman çeşitliliğe değer 
veren, insanların, sivil toplumun ve kurumların aktif katılımıyla büyümeye ve kalkınmaya 
katkıda bulunur. Danilo Dolci'nin çalışmalarından esinlenerek, çalışmalarımızı sosyal ihtiyaçların 
ve zorlukların araştırılmasına ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarının kullanımına odaklıyoruz. Bu 
şekilde, CESIE, örgün ve yaygın öğrenme metodolojilerinin kullanımı yoluyla araştırmayı eylemle 
aktif bir şekilde birleştirir. Organizasyon yapısı, işbirliği içinde çalışan ve kendi özel 
alanlarındaki faaliyetleri yöneten 6 tematik birime ayrılmıştır: Yüksek Öğrenim ve Araştırma; 
Haklar ve Adalet; Yetişkin, Göç; Okul; Gençlik. Birimler 3 coğrafi departman (Yerel, Avrupa ve 
Uluslararası) ve 4 çapraz ofis (Görünürlük ve İletişim, Ağ Oluşturma, İnsan Kaynakları, 
Finans) tarafından desteklenmektedir. Ayrıca CESIE, dünyadaki 3000'den fazla sivil toplum 
kuruluşu, üniversiteler, okullar, araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel kuruluşlar, gençlik 
merkezleri, şirketler ve girişimcilerden oluşan geniş bir ortaklar ağından yararlanmaktadır. 
faaliyetlerimize öncülük eden derin bir ideal paylaşımı ile birleşen çok çeşitli nitelikler, beceriler 
ve profesyonel profiller. Ekip, sadece İtalyanlar tarafından değil, aynı zamanda Birleşik 
Krallık, Almanya, Fransa, İspanya, Sırbistan, Litvanya vb. Ülkelerden insanlar tarafından da 
oluşturulan uluslararası bir karaktere sahiptir. Kuruluşumuzda staj yapan yaklaşık 100 stajyer ve 
gönüllünün aynı derecede önemli bir katkısıdır. CESIE, zaman içinde spor, sağlıklı yaşam tarzları 
ve fiziksel aktiviteye yönelik proje ve girişimlerde geniş bir deneyim geliştirmiştir. 
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Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (LIDOSK), kültürlerarası öğrenmeyi, insan haklarını, 
anlayışı, aktif vatandaşlığı, gönüllülüğü, sağlıklı bir yaşam tarzı için sporu ve çevreyi korumayı teşvik 
eden bir gençlik STK'sı olarak 2010 yılında Antalya'da kurulmuştur. LIDOSK, Avrupa'da gençlik 
işbirliğini geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Özellikle imkanları kısıtlı, engelli ve 
mülteciler olmak üzere gençleri kamusal hayata aktif olarak katılmaya, inisiyatif almaya, girişimci 
ruhu ve yaratıcılığı geliştirmeye teşvik ediyoruz. Her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi, kültürel 
çeşitliliği, sosyal uyumu, sürdürülebilir gelişimi desteklemeyi ve Avrupa çapında gençlik 
hareketliliğini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. LIDOSK, gönderen, barındıran ve koordinatör bir kuruluş 
olarak akredite edilmiştir. 2016 yılından bu yana 150'den fazla genç gönüllüyü yurtdışına gönderdik 
ve 2013 ile 2019 arasında 500'den fazla gence eğitim kursları ve gençlik değişimleri gibi çeşitli Erasmus 
+ projeleri ile kendilerini geliştirme fırsatı sunduk.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ 
 ULUSLARARASI ve YEREL PROJELER / ERASMUS+ : KA1, KA2, KA3 ERASMUS+ SPORTS, 

ESC (EVS), GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS, ERASMUS STAJI 

Europa Training UK şirketler grubunun bir parçası olan Europa Sport Academy, 2011 yılında 
kurulmuş, kar amacı gütmeyen, hükümet dışı ve bağımsız bir spor akademisidir. Ana faaliyet alanları 
araştırma, geliştirme ve benzersiz spor aktiviteleri ve her seviyedeki hedef gruplara yönelik 
programların uygulanmasıdır.  

Europa Sport Academy çalışmaları, AB'ye odaklanan yenilikçi destekleyici araçların ve 
metodolojilerin kullanılması yoluyla eğitimin, kültürel, bilimsel ve ekonomik kalkınmanın, yeni 
teknolojilerin teşvik edilmesinin, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde çeşitli grupların 
aktivasyonu için yenilikçi çözümlerin teşvik edilmesine odaklanmaktadır gündem ve öncelikler.  

Ana ilgi alanımız, tüm hedef grupları içeren bir fiziksel aktivite alanı, katılımcıların girişimcilik, spor, 
eğitim, eşit fırsatlar ve nihayetinde istihdam fırsatlarındaki fırsat ve yetkinliklerinin artırılmasıdır. 

Özel uzmanlık alanlarımız: 
fiziksel ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını teşvik etmek; 
Spor eğitimi ve öğretimi yoluyla sürdürülebilir kalkınma ve dayanışmayı güçlendirmek; to 
yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde ağlar ve bağlantılar geliştirmek 
ulusal ve uluslararası işbirliğini sürdürmek  
işletmelerin sağlık ve fiziksel konulardaki rolünü ve katılımını artırmak;  
sporda ilerlemeyi ve yeniliği teşvik etmek; 
kültürel çeşitliliği ve sosyal uyumu teşvik etmek; 
her türlü ayrımcılıkla mücadeleyi güçlendirmek; 
Spor yöneticileri, antrenörler ve antrenörler için profesyonel gelişimi 
sürdürmek;  
Her yaştan insan için sporda düello kariyerlerini teşvik etmek. 
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Sonuçlar 
Fiziksel aktivite ve sağlığı 
geliştirme önlemlerini 
belirli ortamlarda 
örneğin işletmeler ve 
fazla kilolu bireyler, 
düşük eğitimli çalışanlar 
gibi ekonomik olarak 
daha zayıf olan belirli 
hedef gruplar için 
uygulamak. 

Fiziksel olarak 
çalışanların oranının 
artması  aktif ve sağlıklı 
beslenme 

Kullanıcı grupları 

yani sosyal olarak         
ayrıcalıklı  olmayan 
çalışanlar arasındaki 
farklılıkların en aza 
indirilmesi 

Aktif İşletmeler 

Bireysel fiziksel durum  

için önlemler geliştirme 
ve uygulama belirli 
kişiler için aktivite ve 
sağlığı geliştirme 
programları bel ağrısı, 
osteoporoz, stres vb. gibi 
belirli hastalıklara ve 
sağlık risklerine 
eğilimlidirler. 

Projeye dahil olan 
şirketlerde sağlığı 

geliştirme ve fiziksel 
aktivite programlarının 
sürdürülebilir şekilde 
uygulanması. 

Bir bireyin uzun vadede 
sağlığına, 

sağlıklı yaşam tarzına ve 
fiziksel aktivitesine karşı 
artan sorumluluğu ve 
sosyal  sorumluluğu. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Aktif İşletmeler 

SAĞLIK VE FİZİKSEL AKTİVİTE 
ÜZERİNE BİR AVRUPA 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yetişkinlerin her hafta en az 150 dakika orta yoğunlukta 
aerobik fiziksel aktivite veya 75 dakika şiddetli şiddetli aerobik fiziksel aktivite yapmasını 
önermektedir. Etkinlik, işe gidip gelirken, boş zaman etkinlikleri sırasında, okulda, 
işyerinde ve evde çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Yeterli fiziksel aktivite seviyelerini 
korumak, ortamlar aktif olmaktan çok hareketsiz hale geldiği için gittikçe 
zorlaşıyor.Avrupalılar daha uzun yaşıyor, ancak 2011'den beri ortalama yaşam süresinin 
büyüme hızı önemli ölçüde yavaşladı. Tıbbın gelişmesine rağmen AB'de her yıl 1,2 
milyondan fazla insan erken yaşta ölüyor. Avrupa Komisyonu ve Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) "Sağlık ve sağlık hizmetlerinde özetlenen: Avrupa 2018" 
raporunda aşırı alkol tüketimi, sigara, kötü beslenme ve fiziksel aktivite eksikliği gibi hem 
ergenlerin hem de yetişkinlerin riskli davranışlarına dikkat çekiyor. Avrupa'da yıl içinde 
790 bin ölüm bu faktörlerden kaynaklanmaktadır. Obezite, aynı zamanda, AB'de ikamet 
eden her altı kişiyi etkileyen ciddi bir sorundur.  

Ruhsal hastalıklar, bağımlılıklar ve obezite meden 
iyet hastalıkları olarak kabul edilmektedir. Medeniyet  
hastalıkları arasında hipertansiyon, depresyon, astım,  
KOAH ve kanser yer alır ve Avrupa'da ölümlerin  
% 80'ine neden olurlar. Daha fazla korumaya ve  
önlemeye ihtiyacımız var. Avrupa ülkelerinde her  
yıl 1,2 milyondan fazla insan erken ölüyor - bu daha  
iyi hastalık önleme politikaları ve daha etkili sağlık  
bakımı müdahaleleri ile önlenebilir.  Avrupa  
Birliği'nin istihdam ve sosyal ilişkiler politikasının  
öncelikleri kadar  işyerinde fiziksel aktivite alanında  
sağlık yanlısı davranışlar ile Avrupa Komisyonu'nun  
iş sağlığı ve güvenliği stratejisinin hedefleri,  
çalışanları yaşam tarzlarını değiştirmeye ve işverenlerin 
profosyonel sağlık davranışları da dahil olmak üzere  
mesleki hijyenlerini iyileştirmeye teşvik etmeyi  
amaçlamaktadır. amaçlamaktadıra.
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GÜNCEL İSTATİSTİK 
VERİLERİ 

 Aktif İşletmeler  13

Fiziksel olarak hiç aktif olmayan Avrupalıların oranı artmaya devam ediyor. Avrupalıların 
neredeyse yarısı (% 46) hiç çalışmadıklarını veya herhangi bir spor yapmadıklarını söyledi. 
Sadece% 40'ı en azından biraz düzenli olarak egzersiz veya spor  yapıyor. Avrupalıların% 7'si 
düzenli olarak egzersiz veya spor yapmaktadır. Toplamda, ankete katılanların yarısından 
fazlasının hiç egzersiz yapmadığı veya spor yapmadığı 11 ülke vardır. Bulgaristan, Yunanistan 
ve Portekiz'den (tümü% 68) katılımcılar hiç egzersiz yapmama veya spor yapmama olasılığı en 
yüksek olanlardır, bunu Romanya (% 63) ve İtalya'da (% 62) yanıtlayanlar izlemektedir. 
İskandinav ülkelerinde, katılımcıların yalnızca küçük bir kısmı asla egzersiz veya spor 
yapmıyor: Finlandiya (% 13), İsveç (% 15) ve Danimarka (% 20). Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından yapılan Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2014 yılında Türkiye'de 15 yaşın üzerinde 
olanların çoğunluğunun% 38,5'inin oturduğu,% 53,3'ünün orta düzeyde fiziksel güç gerektiren 
işleri, ağır iş veya fiziksel güç gerektiren işleri yaptığı sonucuna vardı. % 8.2; 2016 yılında% 41,1'i 
çoğunlukla oturduğunu,% 53,0'ı orta düzeyde fiziksel güç gerektiren işler yaptığını,% 5,9'u çok 
çalışma veya fiziksel güç gerektiren işler yaptığını belirtmiştir. Erkeklerin egzersiz yapma veya 
spor yapma olasılığı kadınlardan daha fazladır: Erkeklerin% 44'ü bunu en azından biraz düzenli 
olarak yapmaktadır, bu oran kadınların% 36'sıdır; aksine,kadınların% 52'sine kıyasla erkeklerin
% 40'ı hiç egzersiz  veya spor yapmıyor. Bazı sosyo profesyonel insanlar  egzersiz veya spor 
yapma olasılığı daha yüksektir: Yöneticilerin% 26'sı, diğer beyaz yakalı işlerde çalışanların % 
37si , kendi hesabına çalışanların% 36'sı ve fiziksel işçilerin% 49'una kıyasla asla egzersiz  veya 
spor yapmıyor. Ev çalışanlarının büyük bir kısmı (% 67) asla egzersiz yapmıyor veya spor 
yapmıyor. Katılımcının maddi durumuna ilişkin farklılıklar vardır: Faturalarını ödemekte 
güçlük çekenlerin çoğu asla egzersiz veya spor yapmıyor. (Bunların% 66'sı çoğu zaman zorluk 
çekenler ve %55’i zaman zaman zorluk çekenlerdir.) 

source:https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2164 
http://www.musovasi.com/haber/turkoglundan-fiziksel-aktivite-onerisi-30601.html 

source: https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en 

http://www.musovasi.com/haber/turkoglundan-fiziksel-aktivite-onerisi-30601.html


  Aktif İşletmeler 

AVRUPA 
BİRLİĞİ 
ETKİNLİĞİ 

16 yaş ve üstü Avrupa Birliği 
(AB) nüfusunun yaklaşık% 28'i 
2017'de çalışma saatleri dışında 
hiç egzersiz yapmadı. Bir 
haftada, AB nüfusunun sadece 
% 27’si  3 saate kadar,% 17'si 3 ila 
5 saat ve % 28’si 5 saat veya daha 
fazla süreyle yapmıştır. 

5 saaten 
fazla 28% 

3 - 5 arası 
17% 

       hiç aktivite yapmayan 
28     28% 

3 saaten az 27% 

15 AB ülkesi, işyerinde fiziksel 
aktivite ve işe giderken aktif 
olmayı  teşvik etmek için rapor 
edilen 19 planının  olduğunu 
bildirdi. 23 ülke (% 83) fiziksel 
aktiviteyi teşvik etmek için 
düzenlenmiş ulusal bir 
kampanya bildirdi.. 

Fiziksel aktivite 

 İşyerinden ve işyerine  aktif seyahat 

    Ulusal bilinçlendirme kampanyaları

0% 25% 50% 75% 100% 

source: http://www.euro.who.int/   data/assets/pdf_file/0005/382334/28fs-physical-activity-euro-rep-eng.pdf?ua=1 
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“Çevrelerindeki toplum başarısız olduğunda  
işletmeler başarılı olamaz.” ~ Samuel A. DiPiazza Jr 
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İŞYERİ SAĞLIĞININ 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 
TARTIŞMALAR 

 ŞİRKETLERİN SOSYAL SORUMLULUĞU VE 
ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL FAALİYETLERİ 

Sosyal açıdan sorumlu işin unsurlarından 
biri, çalışanların refahına ve şirket içindeki 
iyi ilişkilere özen göstermektir.Eğer 
çalışanlar varolan  yönetim kurulunun 
çalışana saygısızlık, etik ve özen 
konusunda şikayette bulunursa, şirket 
tarafından yürütülen herhangi bir sosyal 
yanlısı ve proekolojik faaliyet inandırıcı 
olmayacaktır. Şirketin pazardaki 
güçlenmesini etkileyen toplumdaki 
imajını geliştiren bazı faaliyetlerde veya 
eylemlerde bulunmak istemeyeceklerdir. 
Çalışanların ilişkileri konusuna sorumlu 
bir yaklaşım olmadan , şirketlerin  sosyal 
sorumluluğu hakkında konuşamayız. Bu 
alanda uygun önlemler alınmadan, CSR 
uygulamasında daha ileri gidemezsiniz. 
İyi planlanmış bir CSR eylemi yalnızca   

diğer insanlar için düzenlenen bir eylem 
değil, aynı zamanda şirketin hem 
çalışanlar hem de müşteriler ve yatırımcılar 
arasında sosyal açıdan sorumlu bir kurum 
imajını inşa etmesi için büyük bir fırsattır. 
Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki 
faaliyetler, diğerlerinin yanı sıra, dürüst 
operasyonel uygulamalar, insan hakları 
veya çalışanların fiziksel aktiviteleri 
alanında gerçekleştirilebilir.  Çalışanları 
bu tür bir eylem için motive etmek 
genellikle zor bir iştir. Genellikle mesai 
saatlerinden sonra dahil olmalarını 
gerektirir. CSR  faaliyetleri, ilgili çalışanlar 
için güvenilir olmaları için şirketin 
misyonu, çalışanların ihtiyaçları ve 
organizasyon kültürü ile de tutarlı 
olmalıdır.  
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Bir organizasyon içinde kurumsal 
sosyal sorumluluk oluşturmanın 
araçlarından biri olarak tesislere ve 
aktivitelere  girmek için  çalışanlara 
işyerinde egzersiz odası, zaman 
,mantıklı görev dağılımı, ödüllendirme, 
finansman veya ortak  finansman gibi 
alanlar yaratarak fiziksel aktiviteye 
girmelerine  teşvik etmektedir. 
Öyleyse, çalışanları nasıl etkili bir 
şekilde meşgul edebilirsiniz ve CSR 
eyleminizi oluşturmak için fiziksel 
aktiviteyi nasıl dahil edebilirsiniz? 
Eylem, çalışanların zorunlu fazla mesai 
değil, günlük eğitimlerinin veya 
eğlendirici olarak yapılan sporların bir 
parçası olarak CSR kampanyasına 
katılabilecekleri şekilde 
yapılandırılabilir. Çalışanlarınızı dahil 
etmeyi planladığınız CSR eyleminin 
başlangıcına hem dahili hem de harici 
promosyon eşlik etmelidir. 
Çalışanlarınızı dahil etmeyi 
planladığınız CSR eyleminin 
başlangıcına hem iç hem de dış 
promosyon eşlik etmelidir. E-postalar, 
tanıtım posterleri göndererek, bir 
toplantı düzenleyerek çalışanların 
farkındalığını  sağlayın. Nihayetinde 
bunun bir parçası olmasalar bile, 
bilgileri şirket dışına aktarmaları için 
iyi bir şans olacak ve pazarlama 
söylentileri hala işe yarayacak! 
Çalışanların fiziksel faaliyetleri hem 
kendilerine hem de şirkete fayda 
sağlar. İş yerinde devamsızlığı azaltan 
sağlık ve zindeliği korumanıza izin 
verir. Ortak spor uygulaması, çalışanlar 
arasındaki ilişkilerin oluşturulmasını 
olumlu yönde etkiler ve bu da iş 
ortamını ve takım katılımını etkiler. 
Olumsuz etkileri dengelemek için 
şirketler, özellikle spor yoluyla 

gerginliği azaltmanın yollarını arıyorlar. 
Birçok şirket, spor rekabeti düzenleyerek 
veya çalışanlarını maraton gibi 
yarışmalara katılmaya teşvik ederek 
çalışanlarının ve içinde bulundukları 
toplumun fiziksel aktivitesini destekler. 
Bazı şirketler fiziksel aktiviteyi ve 
hayırseverlik faaliyetlerini birleştirir; 
örneğin, çalışanları sosyal amaçlara 
yönelik fonların toplandığı hayır amaçlı 
koşulara veya maratonlara, zumba 
seanslarına katılmaya teşvik ederler veya 
çalışanları aktif olmaya motive ederler. 
Birçok şirket, spor rekabeti düzenleyerek 
veya çalışanlarını maraton gibi 
yarışmalara katılmaya teşvik ederek 
çalışanlarının ve içinde bulundukları 
toplumun fiziksel aktivitesini destekler. 
Bazı şirketler fiziksel aktiviteyi ve 
hayırseverlik faaliyetlerini birleştirir; 
örneğin, çalışanları sosyal amaçlara 
yönelik fonların toplandığı hayır amaçlı 
koşulara veya maratonlara, zumba 
seanslarına katılmaya teşvik ederler veya 
çalışanları özel programlarla aktif olmaya 
motive ederler. Örneğin, ödedikleri her 
kilometre için bir hayır kurumu amacı  
için ödeme yaparlar. Şirketler, 
çalışanlarının fiziksel aktivitesini takdir 
ediyor çünkü bunun etkisinin takımın 
entegrasyonu ve markanın dışarıda 
tanıtılması olduğunu görüyorlar. Ödülün 
şekli, şirketin gazetesindeki "şirket 
sporcularına" ayrılmış bir makale, spor 
malzemeleri için fon, giriş ücretinin 
iadesi veya diğer avantajlar olabilir. 
Çalışanların fiziksel aktivitesini 
destekleyen şirketler için fayda, bir 
işveren olarak çekiciliğini artırmaktır. 
Şehir alanında düzenlenen spor 
yarışmasında, işveren logosunun 
bulunduğu tişörtlerde, hedeflerine ulaşan 
memnun, enerjik insanları görebilirsiniz. 



     Aktif İşletmeler 17 

Gözlemcilerde bu, markayla iyi ilişkiler 
bırakır. Aynı zamanda, müşterilerin ve 
yüklenicilerin güvenini güçlendirmek 
için şirketin katkısıdır. Farklı şirketler, 
daha sonraki iş ilişkilerine yardımcı olan 
büyük spor etkinliklerinin 
düzenlenmesinde işbirliği yapar. Avrupa 
İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansına göre, 
işyerinde sağlığın teşviki, çalışanların 
sağlığını ve refahını iyileştirmeye çalışan 
işverenlerin, çalışanların ve toplumun 
ortak çabasıdır. İşverenin, işyerinde 
fiziksel aktiviteyi teşvik eden 
programları üstlenmesinin birçok faydası 
vardır. 

şirketin imajının iyileştirilmesi: 
işveren, çalışanlara değer verdiğine ve 
şirketin iyi bir ekonomik statüye sahip 
olduğuna ve modern bir şekilde 
yönetildiğine dair bir sinyal gönderir; 
kişisel personel gelişimi:yeni becerilerin 
edinilmesi, öz saygının artması, 
yetkinliklerin iyileştirilmesi ve katılım;  
sermaye tasarrufu: hastalık 
devamsızlığı, kazalar, mesleki risk, 
sigorta; şirket içi ilişkilerin 
iyileştirilmesi: ahlak ve çalışan 
bağlılığının artması. 

Sportif faaliyetleri tercih eden bir şirketin 
imajı, genç ve hırslı çalışanları 
cezbetmektedir.  Spor kulüplerine indirim 
sağlayan kart, birçok kurumda sosyal 
paketin temelini oluşturmaktadır. Böyle bir 
karta sahip olmak, durumu iyileştirmeyle 
ilgili hedeflere ulaşmada yardımcı olur ve 
yaşamın bir alanında hedeflere ulaşmak, 
diğer alanlarda hedefler belirleme ve bunlara 
ulaşma anlamına gelir. Fiziksel aktivite, 
zihinsel olarak rahatlamanıza izin vererek, 
önümüzdeki 8 saatin profesyonel görevlere 
odaklanmanızı kolaylaştırır. Bu özellikle 
ofis işlerinde önemlidir. Katılma fırsatı 
meslektaşlarla birlikte rekabet, aidiyet ve 
koruma duygusu verir. Farklı firmalardan 
takımlar yarışmada yarışır ve fair play 
sporunun kuralları ofise ve günlük 
ilişkilere aktarılır. Çalışanlarda fiziksel 
aktiviteyi desteklemenin faydaları açıkça  
görülmektedir. Ne yazık ki, şirketlerin 
sadece küçük bir kısmı bu tür faaliyetlerde 
bulunuyor. Bunun nedeni, bu amaçlar için 
fon eksikliği, şirketteki çalışan işlerinden 
sorumlu kişilerin fikir eksikliği veya dar 
görüşlülüğü olabilir. Bununla birlikte, 
sağlıklı bir yaşam tarzı için moda 
toplumda giderek yaygınlaşmaktadır. Bu 
nedenle, sporun kısa sürede çoğu küçük, 
orta ve büyük şirketin en önemli sloganı 
olmasını bekleyebiliriz. 
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İŞYERİ SAĞLIĞI VE  
MUTLULUĞU GELİŞTİRMENİN 
YARARLARI 

1 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

azalmış stres ve diğer zihinle ilgili hastalıklar

2
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

uzun vadeli sağlık sorunlarının
 

3
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

gelişmiş zihinsel uyanıklık, konsantrasyon ve enerji 
seviyeleri 

4
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

daha az kaza riski ve sağlıkla ilgili vakalar

5
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sosyal sorumlulukla benimsemek

6
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

gelişmiş ilişkiler

7
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

İnsanların iş-yaşam dengesi ve iş tatmininin tadını 
çıkarabileceği bir işyeri kültürü yaratmak 

So
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le

r 
Sa
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“ İNSANLAR FARKLI NEDENLERLE AKTİF OLMAK İÇİN 
MOTİVE EDİLİYOR,” ~ DR. NELSON 

8
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

İç ve dış olarak geliştirilmiş kurumsal imaj

9
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

azalmış hastalık izni ve işte devamsızlık

10
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
yeni çalışanları çekme ve elde tutma becerisinin
artması

11
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

artan üretkenlik ve yaratıcılık

12
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

karlılığı veya iş performansını artırmak

13
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

azaltılmış personel cirosu

14
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

daha iyi personel için karar
 

İş
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" Sağlık ve mutluluk , tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halidir - ve 
yalnızca hastalık veya halsizliğin olmaması değildir. - Dünya Sağlık 
Örgütü, 1946 

     İŞYERİNDE SAĞLIK VE FİZİKSEL 
AKTİVİTE PROGRAMLARI 

YARATMAK İÇİN UNSURLAR 

İşyerinde bir sağlık programı hazırlamanın birçok yolu vardır, ancak kendi başarılı 
programınızı uygulamanıza izin veren bazı en iyi unsurlara işaret etmek istiyoruz. Güçlü, 
basit bir süreç oluşturmak için öğeler birbirine uymalıdır. Aynı zamanda, temel unsurlarıyla 
birlikte program, değişen şirket ortamlarına göre onu gözden geçirmek ve geliştirmek için 
esnek olmalıdır. Programın ölçeği şu şekildedir: Kaynaklar ve işyerinde çalışanlar için iyi 
koşullar sağlama istekliliğine bağlıdır. Gerçek şu ki, iş yeriniz büyük veya küçük olsun, 
başarılı bir sağlık ve fiziksel aktivite programları uygulayabilirsiniz. En önemlisi, programın 
işyerinize ve paydaşlarınızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyması gerektiğidir. 
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STEP 1. BAŞLANGIÇ – KATILIM 

TANITIM KAVRAMI 

Başlamak, herhangi bir programın veya 
projenin uygulanmasının çok önemli bir 
parçasıdır. Bu aşamada fikir onaylanabilir 
veya başlar başlamaz başarısız olabilirsiniz. 
İyi iletişim, proje başarısında kilit bir 
faktördür. Ancak iyi ve erken planlamayla 
başarılabilir. Proje hakkında hangi grupların 
ve kişilerin bilgilendirilmesi gerektiğinin 
belirlenmesi önemlidir. Ön materyalleri, 
sunumları, iletişim kanallarını ve programı 
içeren net bir iletişim planı, ilk hazırlık 
aşamasında zamandan ve kaynaktan tasarruf 
sağlayacaktır. İletişimin etkili olması 
gerekiyor. İletişim akışını belirleyecek 
bileşenler  vardır. 

Organizasyonun büyüklüğü 
mevcut teknoloji 
mevcut kaynaklar 

Etkinlik hakkında yazılı iletişimde 
mektuplar, notlar, raporlar veya posterler 
yoluyla bilgi sağlayabilirsiniz. Sözlü 
iletişim, daha küçük kuruluşlar için daha 
uygun olabilir. Bu değişimden kimler 
yararlanacak sorusuna cevap vermek 
önemlidir. İçin gerçek faydaların olmaması 
belirli bir grup, grubun sürece dahil 
olmamasına neden olacaktır. Kavram, 
şirketin sağlık ve fiziksel aktivitelerle ilgili 
bireysel eylemlerin uygulanmasını mı yoksa 
çeşitli aktiviteleri dikkate alan sürekli 
kapsamlı bir strateji mi öngördüğünü 
belirtmelidir. 

ÇALIŞAN DESTEĞİ 

Çalışanların beklentilerinin ne olduğu, ne 
gibi fikirleri olduğu, nasıl dahil olmak 
istedikleri gibi tartışmalara başkaları 
arasında dahil olması çok önemlidir. Ekip 
çalışması sayesinde sizler daha fazla fikir 
üretebilir. Katılımcı bir yaklaşım, girişimin 
veya programın daha fazla alıcıya 
ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bu aşamada, 
dahil olanlar için en fazla faydayı ve neden 
programın değerli olduğunu göstermesine 
ihtiyacı vardır. Çalışanlarınız tarafından 
desteklenecek böyle bir eylemde bulunmak 
çok önemlidir. Bu şekilde hem paradan 
tasarruf edersiniz hem de zaman 
kaybetmezsiniz. Çalışanların ihtiyaçlarının 
resmi incelemesine geçmeden önce 
çalışanların ilk fikirlerini toplamaya 
değerdir. Bu sayede ihtiyaç analizinin 
hazırlanması daha kolay ve anket daha 
derinlemesine olacaktır. Çalışanların yüksek 
katılımı, hazırlanmakta olan fikre daha iyi 
bir yön vermenize ve daha iyi bir sonuç 
almanıza olanak sağlar.
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 YÖNETİM DESTEĞİ LiDERLiK 

Üst yönetim tarafından aktif olarak 
desteklenen her girişim, organizasyon 
genelinde pozitif bir kültüre katkıda 
bulunur. Yöneticiler için yeni programlar 
açılırsa, fikrinize daha fazla personel dahil 
etmeniz daha olasıdır. Başlamak için biraz 
zaman ayırmak, işyerinde bir sağlık 
programı oluşturmak için ilk adımınız 
olabilir. Her girişimin gerekçesi, şirkete ve 
çalışanlarına faydaları göstermelidir. Bu, 
çalışan verimliliğini artırmakla ilgili 
olabilir ve ayrıca sağlıklı yaşam tarzlarını 
da etkileyebilir. İyi yönetilen bir program, 
hem işveren hem de çalışanlar için önemli 
olan hedeflere ulaşacaktır. Aşağıdakileri 
içeren bir sağlık ve mutluluk  politikası 
oluşturmayı da düşünebilirsiniz: 
• Organizasyonun sağlık ve fiziksel
aktivite programına bağlılığının bir
beyanı.
• Gerçekçi ve değerlendirilebilen 
tanımlanmış program hedefleri. 
• Yönetim, organizasyon komitesi, işçiler
ve dış paydaşlar (aileler) gibi kilit ekipler
için sorumluluklar.

Kilit liderin belirlenmesi, sağlık ve 
mutluluk  programı oluşturmak için 
önemlidir. Bu kişi lider olur, işyerinde 
çalışanları ve diğerlerini cesaretlendirmek 
için hevesi, enerjiyi ateşler. Kıvılcım 
olmadan yönetim ve personel arasında 
güçlü bir bağlılık oluşturmak kolay 
değildir  ve vaatler  olmadan ilerlemenin 
çok az değeri vardır. Aktif liderlik 
sunmak, bir sağlık kültürü oluşturmak için 
çok önemli bir unsurdur. Şirketin her 
seviyesinden liderlerin destek sunması 
önemlidir. Çalışanların liderlerin 
programlara katıldığını görmeleri ve 
modelleme yoluyla programın aktif 
destekçileri olmaları gerekir. Ayrıca 
çalışanları düzenli olarak çalışmaya motive 
ederler. 
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BİR EKİP LİDERİ VEYA YÖNETİCİSİYSENİZ: 

- Yönettiğiniz kişilerin şirket içinde ve dışında fiziksel aktivite ile ilgili hizmet ve
müdahalelerden haberdar olup olmadığını kontrol edin.

- Sağlıklı bir yaşam tarzını etkileyecek ekip içi girişimleri teşvik etmelisiniz.
- Tüm çalışanların sağlık ve fiziksel aktivite programlarını uygulamaya koymanın
faydalarını anladığı bir kültür oluşturmaktan sorumlusunuz.
- Aktif işleri teşvik etmek için yerel şirketlerle çalışmayı düşünün
- Astlarınıza model olun - spor yapın.

ÜST VEYA STRATEJİK LİDERSENİZ: 

- Yerel pazarın ihtiyaçlarını faaliyet açısından göz önünde bulundurun, daha aktif
çalışanlara yönelik bir organizasyon değişikliği yaratmaya çalışın.
- Çalışanların eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına bakın.
- Üst düzey yönetimi, fiziksel aktivitenin rol modeli olarak hareket etmeye teşvik edin

Bir kuruluşun çalışan sağlığına kurumsal bir hedef olarak bağlılığı, uygulamadaki en uygun 
maliyetli değişikliklerden biridir. Liderler zaman içinde bu tür etkinlikleri düzenli olarak 
teşvik ettiğinde, bu kurumsal kimliğin bir parçası olur. İşyerinde bir fiziksel aktivite 
politikasının uygulanması, bu yaşam tarzının kurumsal misyon için değerini 
vurgulamaktadır. Politikaların resmileştirilmesi, yönetim desteğine de vurgu yapar. Bazı 
açılardan bu bir iş girişimidir. Yeni bir fiziksel aktivite alışkanlığı benimsemek zor bir iştir 
ama  yönetim desteği bunu daha pratik hale getirebilir. 
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ORTAKLIKLAR VE SOSYAL 

DESTEK GELİŞİMİ 

İÇ AĞ KURMA 

Topluluk kaynaklarından ve 
ortaklıklarından yararlanmak da başarının 
anahtarı olabilir.Çalışanlar, kuruluşlarında 
değil topluluklarında yaşarlar ve 
işletmeler, kendi bölgelerinde sağlıklı 
yaşam tarzları için mesajlaşma ve sosyal 
desteği en üst düzeye çıkarmak için 
topluluk liderleriyle olan ilişkilerini 
geliştirme fırsatına sahiptir. Ortaklıklar, 
kendi spor salonlarını veya yürüyüş 
parkurlarını inşa edecek kaynakları 
olmayan küçük işletmeler için özellikle 
faydalı olabilir. Topluluk gruplarıyla 
işbirliği, okul programları aracılığıyla 
çocukları ve aileleri dahil ederek 
mahallede yürüme yeteneğini geliştirmeye, 
aktif ulaşımı teşvik etmeye ve sağlık 
mesajlarını güçlendirmeye yardımcı 
olabilir. İşletmeler, işletme çevresinde 
fiziksel aktivite fırsatlarını artırmak için 
yerel yönetimlerle birlikte çalışabilir.  
Kaldırımların sürekliliğini ve 
bağlanabilirliğini sağlayabilir, çevredeki 
alanın güvenliğini artırabilir ve işyerine 
yürüme mesafesinde yeşil alanların veya 
diğer çekici yerlerin gelişimini teşvik 
edebilirler. 

İşverenler ayrıca destek ağları oluşturmak 
ve güçlendirmek için fırsatlardan 
yararlanmalıdır. Sosyal destek 
programları, çalışanların sağlık temelli 
sosyal ağlar oluşturmasına, 
güçlendirmesine ve sürdürmesine 
yardımcı olur. Destek programlarının 
örnekleri arasında yürüyüş kulüpleri, 
fiziksel aktivite ile ilgili sosyal sözleşmeler 
ve işyerinde grup egzersiz aktiviteleri yer 
alır. Bu programlar, bireylerin günlük 
fiziksel aktivite hedeflerine uymalarına 
yardımcı olur ve arkadaşlık ve destek 
sağlar. İşyeri destek ağları, fiziksel olarak 
aktif olmak için harcanan zamanda 
artışlara, katılımcıların zindelik ve bilgi 
seviyelerinde artışlara ve vücut yağlarında 
azalmaya neden olur. 
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FİZİKSEL AKTİVİTENİN ARTIRILMASININ 

ÖNÜNDEKİ ENGELLER  

PERSONAL 
Birçok insan, egzersiz 
yapmakla ilgili içsel 
bireysel engellerle
karşılaşır. Bunlar
motivasyonla ilgili
psikososyal  , engellilik ile 
ilgili fiziksel sağlık 
durumu, egzersizin
uygunsuz olarak
algılanmasıyla kültürel 
engeller olabilir. 

  DIŞ & ORGANİZASYONEL 

Yaşadığımız çevreyle ilgili: aile 
ve onunla ilgili sorunlar, 
olumsuz koşullar ve çalışma 
ortamı. 

ÇEVRE ENGELLERİ 

Zor bir iklim, altyapı eksikliği 
(bisiklet yolları, spor 
merkezleri, aydınlatma, 
tehlikeli ortamlar vb.) İle ilgili 
olabilir. 

  ORGANİZASYON ENGELLERI
Bu tür engellerde, ofis dışında 
yapılacaksa örneğin  şirketin 
mali durumundan dolayı bir 
fitness kartı na sahip olmada  
veya egzersiz için  çalışma 
zamanını eşleştirmede  
genellikle sürekli olarak 
zorluklar ortaya çıkar.
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"programı 
personelinizle 

alakalı hale getirin" 

ADIM 2. ANALİZLER VE İHTİYAÇLAR 
- OLASILIKLARIN BELİRLENMESİ

DURUMUN BELİRLENMESİ 

Kendi program stratejinizi oluşturmadan önce, sağlık ve fiziksel aktiviteyle ilgili girişimleri 
ve iyi uygulamaları arayın. Bunlar  yerli ve yabancı firmaların faaliyetleri olabilir. Sağlık 
programının şekli değişebilir. Önlemlerle birlikte sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi 
birleştirmek  en iyisidir. Fikirlerin birleştirilmesi, herkesin kendileri için bir şeyler bulacağı 
güçlü bir program oluşturmanın harika bir yoludur.Sağlıklı alışkanlıklar edinmeyi 
kolaylaştırmak ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek için işyerini denetlemeye ve 
değiştirilebilecek şeyleri belirlemeye değerdir. Ofis ekipmanlarının, alanlarının, 
politikalarının ve çalışma kültürünün bir program oluşturmaya nasıl yardımcı olabileceğini 
düşünün. Etkileşimi artırmanın bir yolu, teknoloji veya uygulamaları kullanmayı içerebilir. 

PERSONEL SORUNU 

Programınız, ana alıcıların - çalışanların gereksinimlerini karşılarsa başarılı olacaktır. Küçük 
şirketlerde çalışanlara beklentilerini sorabilirsiniz. Çalışanlar çok çeşitli fikirlere sahip 
olabilir. Ayrıca odak grupları veya anonim kağıt veya elektronik sorular oluşturmayı da 
düşünebilirsiniz. Daha büyük şirketlerde, anket gibi daha resmi bir ihtiyaç değerlendirmesi 
gerekebilir . Onların önderlik ettikleri yaşam tarzı hakkında sorular (şu anda meyve ve sebze 
tüketimleri ve evde uygun fiziksel aktivite seviyeleri hakkında bilgiler) ve şirkette hangi 
faaliyetlerin sağlıkları üzerinde olumlu bir etkisi olacağı hakkında bilgi ekleyebilirsiniz. 
Bunun yerine, ankette kişisel ve hassas bilgilerle ilgili sorulardan ise kaçınmaya çalışın. 
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OLASILIKLARIN TANIMLANMASI

 DANIŞMA 

Çalışanlarınızın tercihlerini, fiziksel aktiviteyle ilgilenip 
ilgilenmediklerini bilmeye değerdir. Belki de çalışma ortamı 
dışında yeterince aktif oldukları için değildir. Bu adım, 
"çalışanlar ne istiyor?" sorularını açıklamalıdır. Çalışanların 
fikirlerinde ve önerilerinde gerçekçi olmaları önemlidir. 
Programın veya stratejinin uygulanmasını hazırlayan grup, 
çalışanlara danışma zamanı ve yöntemi belirtmelidir. Bilgi 
toplama işlemi tüm çalışanlara e-posta ile gönderilen resmi bir 
anket aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 

 ARAŞTIRMA 

Program alıcıları arasındaki ilgi düzeyini belirledikten sonra, 
komite çalışma ortamında hangi eylemlerin gerçekçi bir şekilde 
uygulanabileceğine karar vermelidir. Kendinize "belirli 
kaynaklar ve maliyetlerle neleri uygulamak mümkündür?" 
Nadiren ihtiyaç ve fikir üreten çalışanların, organizasyon 
ortamının koşullarını hesaba kattığını unutmayın.‘Kuruluş, 
program kapsamında kullanılabilecek herhangi bir donanıma 
sahip mi?’Kuruluşun sahip olduğu barınma seçenekleri (iç ve dış 
)‘ Önerilen eylemler çalışanlar için güvenli mi?’ Ek sigorta 
yaptırmanız gerekecek mi? ‘Hangi bireysel yatkınlıklar 
(hastalıklar,tedavinin uygun olmaması) program etkinliğinin 
verilerini kullanmasına izin vermeyen her çalışana sahip olun. 

01 

02 
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 EN UYGUN FİKİRLERİN SEÇİMİ 

Programlar için fikir seçerken, maksimum katılımı teşvik etmeleri 
önemlidir. Spor, ekip etkileşimi, sosyal ve iç çalışanların yanlış 
anlamalarının üstesinden gelmenin kolay bir yolu olabilir. 
Seçenekler futbol, voleybol, basketbol gibi takım sporlarından 
yüzme ve yürüyüş gibi bireysel sporlara kadar değişebilir. Bunların 
hepsi bölümler arasında bir turnuva veya lig tarzında organize 
edilebilir. Programı bireysel veya grup yarışmalarıyla desteklemeye 
değer. Bu, tüm çalışanların katılımının sağlanmasına yardımcı 
olacaktır. Aktivite seçerken, belirli sporların herkese uygun 
olmadığını unutmayın. Alternatif olarak aerobik ,yoga ve pilatesi 
düşünün. Yürüyüş veya bisiklet grupları oluşturmak gibi  hafif 
sporla ilgilenenleri dışlamamaya çalışın.Uygulanan programların 
çalışanların fiziksel sağlıkları ve genel refahları ile ilgili 
gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak önemlidir. 
Program esnek olmalı ve çalışanların ve yöneticilerin düzenli geri 
bildirim yoluyla programda sürekli iyileştirmeler yapmalarına izin 
vermeli  böylece yararlanıcılar için en üst düzey ve memnuniyeti 
sağlamalıdır. 

 KAYNAKLARIN TANIMLANMASI 

Ortak varsayımlarımızı ve ihtiyaçlarımızı belirledikten sonra 
alıcılar, bunların uygulanması için hangi kaynakların gerekli 
olacağını belirlemeye değerdir: 
Alan:  

Alan uygunluğu  
Güvenlik hususları 

TESLİM SÜRESİ: 
 Eylemi tamamlamak için doğru zaman nedir? (Öğle yemeği / işten 
önce / işten sonra / hafta sonu) 
 Öğle yemeği için yeterli zaman var mı vs. 

MADDİ KAYNAKLAR: 
 Hangi ekipman gereklidir? 
 Başka hangi maliyetler söz konusudur ve bunlar nasıl 
 Aktiviteyi yürütmek için kime ihtiyaç var 

03 

04 
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Basit bir program, işyerinde tespit edilen sorunları çözmeye yardımcı olacak düşük 
bütçeli stratejilerden oluşabilir. "Çalışan" ve "işyeri" ihtiyaçlarını birleştirmek şirket 
için en iyi çözüm olacaktır. Stratejiler, sağlıklı bir yaşam tarzı hakkında bilgi ve 
farkındalığı artırmak için çaba gösterebilir. Öte yandan, işyerinin ihtiyaçlarını 
anlamak, şirketi pazarda geliştiren çalışan verimliliğini artırmaya yönelik stratejileri 
teşvik eder. 

3. ADIM PLANLAMA PROGRAMI VE
STRATEJİLER

PLAN VE STRATEJi 

Planlama, işyerinde somut sağlık ve mutluluk  programının hazırlanmasında son derece 
önemli bir adımdır. Bu aşamada programı, amacını ve ne tür stratejilerin benimseneceğini 
açıklayacaksınız. Planın resmi olması gerekmez, ancak tüm organizasyon için uygun 
unsurlar içermelidir. Bir strateji seçerken, en önemli şeyin basitliği olduğunu unutmayın . 
Organizasyonun ihtiyaçlarına, çalışanların çıkarlarına ve ihtiyaç duyulan kaynaklara 
dikkat edin. Faaliyetler bireylerin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Şirketinizde 50 yaşın 
üzerinde veya belirli engellerİ veya hastalıkları olan kişiler çalışıyorsa, bazı zor 
egzersizlerden kaçınmaya çalışın ve  yoga, yürüyüş gibi düşük etkili aktiviteleri düşünün. 
Bu şekilde bu kişileri programın dışında bırakmayacaksınız ve böylece herkes için çekici 
olacaktır. Sağlık ve güvenlik konularını dikkate almayı unutmayın. Program çalışma 
moduna uyarlanmalıdır .Çoğu insan çalışırken çok yürür, diğerleri 8 saatlik hareketsiz bir 
yaşam tarzı sürdürür. 
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PROGRAM FAALİYETLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

BİREYSEL İHTİYAÇLARA DİKKAT 

EDİLMESİ 

İş yerinde ve dışarıda fiziksel 
aktiviteler için birçok fikir vardır. 
Bazen çalışanlar bireycidir bazen de 
voleybol gibi grup oyunları 
düzenlemeyi önerirler. Belirli 
kaynaklar dahilinde 
uygulayabileceğiniz bir faaliyet planı 
hazırlarken hem nicel faktörleri (bu tür 
sağlık faaliyetlerine kaç çalışan 
katılmak ister?) göz önünde 
bulundurun, diğer yandan da bu 
faaliyetin nitel faktörlerini düşünün 
(çalışanları nasıl etkiler?, şirket 
motivasyonu artar mı?, insanların 
verimliliği artar mı  artmaz  mı ?.....vb.). 
Doğrudan paydaşların ilginç fikirleri 
ve ihtiyaçları unutulmadan programlar 
ve politikalar daha küresel olarak 
düşünülmelidir. 

Çalışanlarınızın bireysel ihtiyaçları önemli 
ölçüde farklılık gösterebilir. Araştırmadaki 
cevaplardan bazıları, çalışanların başkaları 
için koruyucu bakımı ve spor faaliyetlerine 
katılımı vurgulamak istediğini gösterebilir. 
Şirketin tüm ihtiyaçları karşılayamadığı bir 
zamanda, göz önünde bulundurmaya değer 
faaliyetler daha fazla insanın dahil olmasına 
izin verecek kadar genel olacaktır. 
Çalışanlarınızın ihtiyaçlarını ve isteklerini 
göz önünde bulundurarak, bunları finansal 
olarak da uygulayabilmelisiniz. Kuşkusuz, 
sosyal aktiviteyi birleştiren, ekibi entegre 
eden ve hatta bazen yerel çevredeki değişimi 
destekleyen bu tür girişimleri düşünmeye 
değer. Motive edici faktörler ne kadar 
büyükse, gelecekte müdahaleyi sürdürme 
şansı o kadar artar. 

 FARKINDALIK HAZIRLIK 

          EYLEM     SÜRDÜREBiRLiRLiK 
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MOTİVASYON ARAÇLARI 

İşverenin sorunlarından biri, şirkette sağlık programını kullanan kişilerin motivasyonunu 
korumaktır. Organizasyon eğitimde rol oynar ve çalışanlara daha aktif bir yaşam tarzı 
seçme fırsatı sunar. Bununla birlikte, sürekli motivasyon çok önemlidir. Bir organizasyon 
birçok motivasyonel aktivite sunabilir: 

 teşvikler, 
 tüm programda en iyi göstergelere ulaşan gruplara ödüller, 
 belirli etkinliklere vb. katılmak için özel ödüller. 

Çalışanların öz motivasyonu ve program yöneticisinin stratejiyi uygun düzeyde 
sürdürmek için kullanacağı yollar ve araçlar burada önemlidir. Somut faydalar görürlerse 
motive olmak daha kolaydır. Çalışanlarınızı özel eğitim kayıtları tutmaya teşvik edin. 
Böyle bir günlükte sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmanın rahatlığına  ve görsel 
yönlerine dikkat etmelidirler. Günlük yaşam kalitenizdeki bu küçük gelişmeleri tanımak 
için zaman ayırmak egzersiz motivasyonunuzu artırabilir. Doğada yürüyüş 
yapmayı,masajı içeren stres önleyici faaliyetlere fon sağlayarak başarıları kutlamaya 
değerdir. Doğrudan küçük ekipleriyle çalışan departman yöneticileri, motivasyon 
sürecinde önemli bir rol oynarlar. Küçük gruplarda motivasyon daha etkili olabilir. 
Yöneticiler kendi çalışma gruplarında örnek olabilir ve diğer departmanlarla mücadele 
edebilirler. 



Personeli işe gidip gelmeye teşvik edin (yürüyüş ve 
bisiklet yolu hakkında bilgi verin). 

Aktif olarak işe gidip gelen çalışanlar için güvenli 
bisiklet park yeri ve duşlar sunun. 

Yürüme veya esneme gibi öğle yemeği aktiviteleri 
oluşturun. 

Personeli mola sırasında basit egzersizler yapmaya 
teşvik edin. 

Bazı maratonlara, çalışanlar için şampiyonalara, hatta 
ofisten uzaklara katılabilecek takımlar kurun. 

Çalışanların egzersiz yapmasına izin veren bazı basit 
ekipman sağlayın (günde 5 dakika bile) 

Dumansız Bir İş Yeri Oluşturun 

Düşük maliyetli spor salonu üyeliği avantajlarından 
yararlanmak için yerel spor salonlarıyla kurumsal bir 
indirim pazarlığı yapın 

Bir sağlık kampanyası oluşturun.Asansör yerine 
merdiven kullanmayı, dışarıdaki toplantılara 
yürümeyi, düzgün yemek yemeyi teşvik etmek için 
motivasyon posterleri kullanın. 

İşyerinde sağlıklı davranışlar ve güvenlik ile ilgili 
yasa hakkında bilgi verin. 
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FİZİKSEL AKTİVİTELER STRATEJİ
ÖRNEKLERİ 



Sağlıklı beslenme ve sıvı alımı posterleri asın 
Diyetisyen ile atölye çalışmaları veya seans düzenleyin 
Çalışanlarınızla birlikte işyerinde sağlıklı beslenme 
politikası geliştirin 

tatlıları ve hazır yiyecekleri taze meyvelerle değiştirin. 
yemek odasında taze meyve tabağı sağlayın. 
Uygun hidrasyonu teşvik etmek için çalışma alanında ücretsiz 
su şişeleri veya musluk suyu sağlayın. 

öğle yemeği için rahat bir alan sağlayın ve teşvik edin 
personelin orada öğle yemeği molası vermesi (çalışma 
odalarında yemek yememesi). 
Otomatik satış makinelerinde yalnızca sağlıklı yiyecekler sağlayın. 
düzenli olarak temizlenen buzdolabı temin edin 

bir günü "Meyve günü" veya "Sebze günü" olarak belirleyin. 
Ayda bir bir meyve kutusu teslimatını organize edin 

Çalışanlarınızın sağlıklı yemek yemelerini sağlayın. 

İnsanlar genellikle alkolün çok fazla kalori içerdiğini 
bilmediklerinden işyerinde alkol farkındalığını artırmak. 
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SAĞLIKLI 
YEME 
STRATEJİLERİ
ÖRNEKLERİ
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" Sabahın erken saatlerinde yürüyüş, bütün gün için bir 
nimettir”. 

-Adam Smith

ADIM 4: UYGULAMA VE YONETiM 

PROGRAMIN DESTEKLENMESİ - ÖRNEK STRATEJİLER VE 

ÇÖZÜMLER KAMPANYALAR VE BİLGİLER 

Programı uygularken, çalışanları belirli 
faaliyetler hakkında bilgilendirmek ve 
bunlara katılımlarını kolaylaştırmak 
önemlidir. Süreçte gerçek yönetim katılımı, 
aktif çalışan katılımına izin verir. Kayıt 
tutmak, faaliyetlere katılımı izlemek, sürekli 
olarak engelleri belirlemek ve sorunları 
çözmek de önemlidir 

. 

YÖNETİM PROGRAMI 

Bu tür işyeri temelli müdahalelerin çoğu, genellikle yetersiz bir şekilde uygulanmakta ve 
çalışan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini sınırlamaktadır. Programların, üst 
yönetimin desteği ile bir organizasyondaki kilit kişiler tarafından yönetilmesi gerekir. 
Herhangi bir programın unsurları ve hedefleri, program tasarımı ve sunumu ile ilgili 
olarak danışılması gereken tüm personele iletilmelidir. Her birinin izleyebileceği bir 
işyeri fiziksel aktivite  politikasına sahip olmak faydalıdır. Şu anda ulusal rehberlik 
yoksa işyeri fiziksel aktivite  desteği etrafında, böylece kendi politikanızı geliştirmeniz 
gerekebilir. Yönetsel odağınızı çalışanınız üzerinde tutun. Çalışanınızın dikkatini buna 
çekmek ve sınırları korumak için onları desteklemek sizin işinizdir. 
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ADIM 5: iZLEME VE DEĞERLENDİRME

İZLEME

Dahili projenin ilerlemesini izleme prosedürü, uygulamanın erken bir aşamasında 
oluşturulmalıdır. Kapsamlı ve proaktif bir izleme sürecinin oluşturulmasına izin verdiği 
için, bu tasarım sırasında yapılmalıdır. İzleme aşağıdaki unsurları içermelidir: 

niteliksel ve niceliksel olarak hedef göstergeler.( ör. devamsızlık, kaza, sağlık, performans, 
katılım oranları gibi). 
çalışan memnuniyeti 
program maliyetleri 
izleme faaliyetlerinin programı  
veri analiz planı  

iZLEME PLANI 

Bir işyeri sağlığı strateji planı hazırlarken, etki izleme sürecini ve araçlarını yapılandırmaya 
değerdir. Veri toplama ve analiz süreci, uygulanan programımızın karmaşıklığına 
uyarlanmalıdır.İzleme sürekli bir statüye sahip olmalı ve politikamızı veya programımızı 
sürekli geliştirmelidir. Değişen ihtiyaçları belirlemeli ve çalışan bağlılığını incelemelidir. 



DEĞERLENDİRME 
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Değerlendirme, belirli politika, strateji veya 
program girişimlerinin etkisini ölçme ve 
değerlendirme sürecidir. Girişimin etkililiğinin 
ve verimliliğinin belirlenmesi, iyileştirmelere 
izin verir ve gelecekteki eylemler için fikirler 
üretir. Sonuçlar CSR'nin bir parçası olarak ayrıca 
bir kuruluşun sağlık programının faydalarını 
gerekçelendirmek ve teşvik etmek için de 
kullanılabilir. Programın etkili bir şekilde 
değerlendirilmesi, girişimden gerçekten 
yararlanan kişilerden geri bildirim alınmasıyla 
mümkündür. Değerlendirme, resmi olmayan 
tartışmalar yürüten veya sadece gözlem yaparak 
bir anket süreci şeklinde olabilir. İşyerinde 
uygulanan sağlık ve fiziksel aktivite programları 
önemli değişiklikleri fark etme biraz zaman 
alabilir. Kısa bir süre sonra, ekip ilişkilerinin 
iyileştirilmesi  türüdeki değişiklikleri 
gösterebilirsiniz. Çalışan davranışında  
memnuniyet,  sağlığı geliştiren girişimler, 

bunların verimliliği ve şirketin dış imajının iyileştirilmesi 
gibi gerçek değişikliklerin kaydedilmesi için programın 
başlatılması 1 veya 2 yıl alabilir. Şirketin destek 
seviyeleri, taahhütleri, maddi, mali ve kişisel kaynakları 
gibi değişikliklerin görünür olduğu dönemler, bir dizi 
faktöre bağlı olarak değişebilir.3-5 yıl içinde 
devamsızlık, yaralanma ve personel tazminat 
maliyetlerindeki düşüşleri fark edebilirsiniz. 
İncelenebilecek alanlar şunlardır:  
» Katılım oranları
» Katılımcı memnuniyeti
» Algılanan değer
» Yönetim taahhüdü
Kuruluşlar ayrıca, aktivite programlarına fiziksel
aktivite seviyelerinde herhangi bir değişiklik gerekip
gerekmediğini veya üretkenlik, etkinlik ve benzeri
gibi diğer alanlar üzerinde herhangi bir etkiye sahip
olup olmadığını gözden geçirmeyi düşünebilirler.

Sürekli ilerlemeyi sağlamak, herhangi bir stratejinin hedeflerinden biri olmalıdır. 
Programın devam ettirilebileceğinden emin olun. Sürekli ilerleme sağlamak için 
değerlendirme verileri gereklidir. İşyerine özel dikkat edilmesi gereken sorunlar: 
1. Raporlama yapısı her iki taraf için de açık olmalıdır
2. Geri bildirim, programda gerekli değişiklikleri yapmak için yeterince erken
sağlanır
3. tüm ilgili paydaşlar değerlendirme sürecine uygun şekilde dahil edilir ve gerekli
verileri sağlar
4. Programın işyeri üzerindeki etkisini izlemek ve bütçe sürekliliğini sağlamak
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AKTİF İŞLETMELER FİZİKSEL AKTİVİTE 

PROGRAMI - PRATİK DENEYİM 

400 

300 

200 

100 

0 

İŞÇİ KATILIMI 

 Çok sayıda şirketle çalışan Active 
Businesses konsorsiyumu, imalat, 
bankacılık, idare ve lojistik dahil olmak 
üzere çok çeşitli sektörlerdir. Aşağıdaki 
tablo, Aktif İşletmeler Fiziksel Aktivite 
Programı sırasında ülke başına katılımcı 
dağılımını göstermektedir: 

M E T O D O L O J I 

Fiziksel aktivite programı süresince programda toplam 1252 katılımcıya ulaştık. İşyeri bazlı 
faaliyetler için her ülkede beklenenden çok daha düşük bir oranda ayrılma yaşandı. Her 
ülkede 18 Ay boyunca işyerinde Fiziksel Aktivite Programlarını uygulayan 2 ila 5 eğitmen 
vardı ve çoğu ortak programı tamamladı. 1 Şubat 2019 - 31 Ağustos 2020 arasındadır.Her 
ortak, iş yeri ve çalışma saatleri dışında yürütülen faaliyetlere de baktı, finansal sorunlar, 
alan sorunları ve çalışanların isteksizliği nedeniyle daha zorlayıcı oldu. İşyeri faaliyetleri 
genel olarak çok daha başarılıydı. 

88% 
İngiltere’de çalışanlar 

80% 
Türkiye’de çalışanlar 

73% 
Polonya’da çalışanlar 

Programın olumlu faydalarında önemli artış fark edildi. 
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AKTİF İŞLETMELER 
FİZİKSEL AKTİVİTE  
PROGRAMININ GENEL 
GÖRÜŞÜ 
Katılımcıların% 89'u fiziksel aktivite  programının kendileri için faydalı olduğunu 
söyledi. Türkiye, Slovenya ve Polonya'da neredeyse tüm katılımcılar, İtalya'da% 70 ve 
Birleşik Krallık'ta% 82 aynı fikirdedir.  

En şaşırtıcı ama olumlu sonuçlardan biri 
programı tamamladıktan sonra kendi 
zihinsel sağlıkları hakkındaki  görüşleri 
ile  çalışanlar  oldu. Dört ülkenin 
zihinsel sağlıklarında önemli bir artış 
kaydetti ve Birleşik Krallık'ta% 52, 
Türkiye'de% 85, Polonya'da% 70 ve 
İtalya'da% 75 artış görüldü. İlginç bir 
şekilde, Slovenya yalnızca% 24'lük bir 
artış gördü. 

FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMININ 
GERÇEK BİR POZİTİFİ  
'Program beni sağlığım hakkında daha 
fazla düşündürdü mü?' Sorusuna 
verilen yanıt oldu. İngiltere, Türkiye ve 
Polonya'da% 90'dan fazlası programın 
gerçekten sağlıkları hakkında daha fazla 
düşünmelerini sağladığını söyledi. 
İtalya ve Slovenya% 60 -% 70 arasında 
sonuçlar kaydetti. 

Active Businesses PA programı, çalışanların fiziksel aktiviteye karşı genel tutumlarını 
geliştirmeyi ve bunun sadece çalışma hayatlarında değil, aynı zamanda kişisel 
yaşamlarında da onlara nasıl yardımcı olabileceğini görmeyi amaçladı. Sonuçlar bir 
kez daha projenin başarısını gösteriyor. Birleşik Krallık'ta% 69'u programın fiziksel 
aktiviteye karşı genel tutumunu artırdığını, Türkiye'de% 85, Slovenya'da% 54, 
Polonya'da% 73 ve İtalya'da% 80 olduğunu söyledi. 

daha fazla bilgi edinin: activebusinesses.eu 

96% 

işverenleri teklif ederse bu 
programa katılmaya devam 

edeceklerini söyledi. 

98% 

daha fazla işletmenin bu 
programı benimsemesi 

gerektiğini düşündüklerini 
söyledi. 



Aktif İşletmeler 40 

ÖNERİLER

fiziksel aktivite, bireyler, işyerleri ve daha geniş çevre ile ilişkili 
bir dizi faktörden etkilenir 

fiziksel aktiviteye planlı bir yaklaşım için başlangıç noktası 
işyerindeki girişimler, çalışanlar ve organizasyonların  ihtiyaçlarını 
anlamaktır. 

kurumsal bağlılık kazanmak ve girişimleri içine yerleştirmek, 
kuruluşun etik değeri  ve kültürü programın veya üzerine inşa 
edilebileceği programların  temelini  sağlar. 
üst düzey yöneticilerin, kuruluşa fiziksel olarak daha aktif bir 
işgücünden kaynaklanan çeşitli faydalar konusunda farkındalığını 
artırmak çok önemlidir. 
programın yöneticiler tarafından değil meslektaşları tarafından 
organize edildiğini çalışanlara belirtir. 
program sürdürülebilir olmalıdır - planlı bir yaklaşım, tutarlı ve 
uzun vadeli sonuçlar sağlar. 
performans göstergeleri doğrudan müdahaleye , unsurlara  ve 
hedeflere  bağlanmalıdır. Onlar her uygulama düzeyinde alınan 
kararların mantıksal sonucu olmalıdır. 

hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin kaliteli  bilgiler programın 
sonucu kadar önemlidir. 
çevresel koşullarla ilgili kanıt miktarı ve bu tür müdahalelerin iç 
ortamdaki etkinliği çalışanların  sayısı  (işyeri) artıyor. 

veri yönetimini, veri toplamayı ve analizi kolaylaştıracak araçların 
uygulanması gerekmektedir. Daha kısa çevrimiçi anketler önerilir. 

Fiziksel aktivite  anketleri meslekle ilgili maddeleri içermelidir. 
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ÇALIŞMA YERİ  EGZERSİZLERİ
Baş hareketi: boynun uzaması, dönmesi, 
bükülmesi 
Boyun dahil omurga en dik konumdadır.Bir elin parmakları ile 
nazikçe burun uçlarına dokunuyoruz. 
 Boynun uzatılması  
 Baş ve boyun rotasyonları 
  Dik duruş  

Her egzersizi 5-8 kez tekrarlayın. 
1. Egzersiz: Boynun ekstansiyonu. Egzersize, başı parmaklardan
uzaklaştırarak ve parmaklarımızın pozisyonuna odaklanarak
başlıyoruz - bu pozisyona boynun ekstansiyonu da denir. Kafayı
hareket ettirdikten sonra başlangıç pozisyonuna geri dönüyoruz.
2. Egzersiz: baş ve boyun rotasyonları. Boyun uzantısındaki baş
sağa, sonra sola döndürüldüğünde ve parmaklarınızla başa
dokunmanın başlangıç konumuna dönün. Sonraki her tekrarda,
başın bir dönüşüne başlamadan önce boynun önce uzatılmasına
dikkat ederiz.
3. egzersiz: şeffaf. Uzatılmış boyun pozisyonunda, sağa ve sola baş
döndürme yapılır.

Omuz hareketi: dış rotasyon, yükselme ve iniş, 
dolaşım 
Omurga daha dik pozisyondadır, boyun uzatılmıştır. 
Kollarımızı tamamen uzatıyoruz ve parmaklarımızı ellerimize 
açıyoruz. Eller geri döner. 

dış rotasyon   
yükselme ve alçalma 
daire çizme 

Her egzersizi 5-8 kez tekrarlayın. 1. egzersizin son pozisyonunda 
2. ve 3.  Egzersizler , üst sırt, omurga ve göğüs kafesinin doğal
pozisyonuna ulaşmamızı sağlar. Rahatlamak ve üst sırt ağrısını
önlemek için doğal bir pozisyonda egzersiz yapmak gereklidir.
1. egzersiz : Dış rotasyon. İlk konumdan, kolu elin ayası ile
sıkıca çevirin, böylece elin ayası önce öne döner ve sonra tavana
doğru giderse uç konumu hafifçe tutun ve başlangıç konumuna
geri dönün.
2. egzersiz: yükselme ve alçalma. 1. egzersizin son konumunda
olduğumuzda, bir yükselme ve  omuzları düşürürüz..
Yükseltirken mümkün olan en yüksek pozisyonu almaya dikkat
ederiz, ancak aşağı indiğimizde sadece omuzlarımızı gevşetiriz
ve onları aşağı itmeyiz. Bu egzersizi 5-8 kez tekrarlayın.
3. Alıştırma: Çemberleme. Son pozisyonda, 1. egzersiz bir omuz
çemberi ile yapılır. Dönüşü ileri yönde 4x ve geri yönde 4x
tekrarlayın.
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ÇALIŞMA YERİ  EGZERSİZLERİ

KOL HAREKETLERİ  
Omurga en dik pozisyonda, boyun uzatılmış, el  ve  avuç içi 
geriye doğru (pronasyon, supinasyon) parmaklar gergin. 

geri döndür, aç 
ileriye doğru döndür, aç 

Her egzersizi 5 kez tekrarlayın 
1. egzersiz: geri dönün, açın. Başlangıç konumundan daireyi
geriye doğru çeviriyoruz. Bu egzersizi 5 kez tekrarlayın.
2. egzersiz: ileriye doğru dönerek açın. Başlangıç pozisyonundan
itibaren daireyi ileri doğru çevirin.
3. egzersiz: El çevreleme, sağ, kapalı. Başlangıç
pozisyonundan daireyi sağa çevirin.
4. egzersiz: El çevresi, sol, kapalı. Başlangıç pozisyonundan
sola çevirin.

YANA EĞİLME 
Omurga en dik pozisyonda, boyun uzatılmış haldedir. 

göğsün yana  açılması 
sağa ve sola uzanma  
kollar başın üstünde olacak şekilde sağa ve sola yana eğilme 

Her egzersizi her iki tarafta 5-8 kez tekrarlayın. 
1. egzersiz: göğsün yana  açılması. Başlangıç pozisyonundan
itibaren sağ kolu başın üzerine kaldırırız ve kaburgaları
vücudun sağ tarafına yayarak güçlü bir şekilde tavana doğru
çekeriz. Gerginliğin son konumunu hafifçe tutun, görünümü
yerde sol ele odaklayın ve başlangıç konumuna geri dönün.
2. egzersiz: sağa ve sola eğilin. İlk pozisyondan itibaren yana
eğilme  önce sağa sonra sola doğru yapıyoruz. Göğsün karşı
tarafta açılmasına özel dikkat gösteriyoruz.
3. egzersiz: sağ ve sol yana eğilme, kollar elin üstünde. İlk
pozisyondan itibaren, yana eğilme  önce sola doğru, sağ kolu
başın üzerine kaldırarak ve kaburgaların vücudun sağ
tarafına güçlü bir şekilde yayılmasını sağlıyoruz. Pozisyonu
biraz koruyun ve başlangıç pozisyonuna dönün.

Videoyu izleyin:  

https://activebusinesses.eu/activities/ 
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ÇALIŞMA YERİ   EGZERSİZLERİ
Omurga hareketi 

Omurga en dik pozisyonda, boyun uzatılmış haldedir. 
rotasyon  
kedi posizyonu 
yana uzatma     

Egzersizi 4-5 kez tekrarlayın 

1. egzersiz: rotasyon. İlk pozisyondan sağa ve sola nazik
gövde dönüşleri yapıyoruz. Baş ve görünüm vücudun
hareketini takip etmelidir. Hareketleri  6-8 kez tekrarlayın.
2. egzersiz: kedi. İlk pozisyondan itibaren, bu ağırlığın
kollar ve bacaklar arasına yerleştirildiği ellerinize
yaslanın, kıvrımlar yapıyoruz ve tüm omurgayı  kediyi
pozisyonuna getiriyoruz.
Bu egzersizi 5 kez tekrarlayın.
3. egzersiz: yana eğilme. Elinize yaslanarak omurganın sağa
ve sola yana doğru uzatılmasını gerçekleştiriyoruz. Uzatma
sırasında gözlerimizi pelvise odaklıyoruz ve pelvise
yavaşça yaklaşmaya çalışın. Bu egzersizi 4-6 kez
tekrarlayın.

Pelvis hareketi 
Omurga en dik pozisyonda, boyun uzatılır , kollar istenilen 
pozisyonda  (eller yanda) 

ileri-geri hareket  
pelvis hareketi sola ve sağa 
pelvisin sağa ve sola dolaşımı 

Her egzersizi 6-8 kez tekrarlayın. 
1. egzersiz: ileri-geri hareket. İlk pozisyondan itibaren pelvis
hareketini ileri ve geri gerçekleştiriyoruz. Egzersizi 6-8 kez
tekrarlayın.
2. egzersiz: sağ-sol. İlk pozisyondan itibaren pelvis hareketini
sola ve sağa gerçekleştiriyoruz. Egzersizi 6-8 kez tekrarlayın.
3. egzersiz: Başlangıç pozisyonundan pelvisin dolaşımını sağa
ve sola doğru gerçekleştiriyoruz. Egzersizi her iki tarafta 5 kez
tekrarlayın.

Pelvis hareketinin tüm egzersizleri başlangıçta daha küçük bir 
hareket  ve düzenli egzersiz yavaş yavaş artarak gerçekleştirilir. 
Kalça, pelvis veya omurganın herhangi bir bölgesinde ağrının 
başlangıcında, hareket genliği ağrının artık mevcut olmadığı 
ölçüde azaltılır. Setin amacı, pelvis çevresindeki gerginliğin 
kademeli olarak serbest bırakılmasıdır. 

Watch the video: 

https://activebusinesses.eu/activities/ 
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ÇALIŞMA YERi EGZERSiZLERi
Omurga rotasyonu 

Egzersizler oturarak yapılır, omurga en dik pozisyonda, 
boyun uzatılır. 

1. egzersiz: rotasyon: eller ilk pozisyonda uylukların üzerindedir.
Ek olarak gluteus kaslarını çalıştırıp sola dönüyoruz. Dönerken,
esnemeyi artırmak için bir elin iterek yardımcı oluyoruz. Dönüşü
sağa çevirin. Egzersizi her iki tarafta 6 kez tekrarlayın.

Omurganın herhangi bir bölgesinde ağrının başlangıcında, 
hareketin genliğini ağrının artık mevcut olmadığı ölçüde 
azaltırız. Birleştirmenin  amacı, omurgadaki gerilimi kademeli 
olarak serbest bırakmaktır. 

Kalça hareketi 
Egzersiz, daha iyi bir denge için kolun ek desteği ile tek ayak 
üzerinde ayakta durarak gerçekleştirilir. Omurga daha dik 
pozisyondadır, boyun uzatılmıştır.

Uzatma       
Kası dışa çekme       
Kol ve bacağın tepesi 

Her egzersizi her iki tarafta 5-8 kez tekrarlayın. Kalça 
eklemindeki tüm hareket egzersizleri, kalça ekleminin 
hareketine katılmayan gövdenin dik pozisyonunu tam olarak 
anlamak için başlangıçta daha küçük bir genlikle 
gerçekleştirilir. 
1. Alıştırma: Uzatma. Başlangıç pozisyonundan itibaren
hafifçe bükülmüş bir bacağı geriye iterek kalça eklemindeki
ekstansiyonu gerçekleştiririz. Bunu yaparken, pelvisi veya
omurganın konumunu hareket ettirmediğimizden emin
olmalıyız. Her iki tarafta 6-8 kez tekrarlayın.
2. Alıştırma: kası dışa çekme. Başlangıç pozisyonundan
başlayarak, hafifçe bükülmüş bir bacağı ayakta bacaktan
uzağa iteriz. Pelvisi veya omurganın konumunu hareket
ettirmemeye dikkat edin.
3. Alıştırma: Yakınlaşma. Başlangıç pozisyonundan itibaren
merkeze doğru hareket yaparız, böylece hafifçe bükülmüş
bacağı öne ve ayakta duran bacak üzerinde hareket ettiririz.
Pelvisi veya omurganın konumunu hareket ettirmemeye
dikkat edin. Bu egzersizi her iki tarafta 6-8 kez tekrarlayın. 4.
egzersiz: kol ve bacağın tepesi . İlk konumdan itibaren, saat
yönünde ve saat yönünün tersine bacak ile daire çiziyoruz.

Watch the video: https://activebusinesses.eu/activities/ 
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ÇALIŞMA YERi EGZERSiZLERi

Koltuk altı ve parmak hareketi 

Egzersiz ayakta yapılır. 
Yumruğu açmak 
Avuç içi ve kolların gerilmesi 
Yumruğun dolaşması  
Yumruğu açmak  

1. egzersiz: yumruğu açma: Yumruk  yapalım, sonra 
parmakları olabildiğince çabuk dışarı çekelim. Egzersiz, 
olabildiğince 30 kat daha hızlı yapılır, ancak yumruk düz  ve 
uzatmayı  tam olarak uygulanmasına dikkat ederiz. Avuç içi 
dolaşımı aynı anda gerçekleştirilebilir. 
2. egzersiz: avuç içlerinin ve önkolların gerilmesi: kollar düz
pozisyonda , avuç içlerini ve önkolları tamamen uzatılmış
bir kolla uzatın. Diğer elinizle egzersizi tekrarlayın. 8
saniyeye kadar esnemede kalıyoruz.
3. Alıştırma: Avuç içlerini ve önkolları esnetme 2: yatay
olarak bükülen kollar, avuç içini kademeli olarak maksimum
konuma esnetin. Uzatılmış pozisyonda 8 saniye ısrar
ediyoruz.
4. egzersiz: yumruğun dolaşımı: kollar düz pozisyonda
yumruk  yaparız ve iki elimizle aynı anda sağda ve solda
yumruğun çevrilmesini gerçekleştiririz. Egzersizi her yönde
dört kez tekrarlayın
5. Alıştırma: yumruğu açma: Yumruk  yapalım, sonra 
parmakları olabildiğince çabuk dışarı çekelim. Egzersiz 
olabildiğince 30 kat daha hızlı yapılır, ancak yumruk düz  ve 
uzatmanın  tam olarak uygulanmasına dikkat ederiz. Avuç 
içi dolaşımı aynı anda gerçekleştirilebiliriz. 

Watch the video: 

https://activebusinesses.eu/activities/ 
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Bu ilaç şirketinin, çalışanlar için çeşitli 
etkinlikler düzenleyen "Trim Klub Krka" 
adlı bir kulübü vardır: 
Hem fiziksel aktiviteyi  hem de 
rahatlamayı gerektirir. Faaliyetlerini üç 
temel gruba ayırır: - yüzme, pilates, 
kardiyovasküler ve kalp güçlendirme 
egzersizleri, aerobik, kayak ve diğer 
eğlenceyi içeren rahatlatıcı 
aktivitelerdir.Her yıl onlar tarafından 
düzenlenen  büyük spor etkinlikleri - 
ulusal ve uluslararası yarışmalar vardır. 
Gördüğünüz gibi, çalışanlar için çok 
çeşitli alıştırmalar ve faaliyetler 
mevcuttur.Bu nedenle herkes birçok 
seçeneği deneme ve kendileri için bir 
şeyler bulma fırsatına sahiptir. Bu 
program ve çalışanların egzersizlere 
karşı tutumu sayesinde, şirket birçok 
yarışmada ve çeşitli spor disiplinlerinde 
elde edilen birçok ödülle övünebilir. 

KRKA, SLOVENIA 

Kampanyanın amacı Danimarkalı 
işçilerin fiziksel ve zihinsel sağlığını 
iyileştirmek için işe  bisikletle 
seyahat etmeye teşvik etmekti . Her 
şey Mayıs 2010'da başladı. Bu 
programın katılımcıları 4 ila 16 kişilik 
gruplardan oluşur. Genellikle bunlar, 
belirli bir şirkette işbirliği yapan insan 
gruplarıdır. Bisikletinizi ne kadar çok 
sürerseniz, uluslararası yarışmada bir 
ödül kazanma şansınız o kadar artar. 
Şanslı kazananlar çok cazip ödüller 
kazanabilirler. Yarışmaların birinde 
ödül, takımdaki tüm oyuncular için 
dünya turu veya çok sayıda sponsor 
tarafından hazırlanan başka bir 
ödüldü. Bu eylem, şirket çalışanları 
arasında sürekli ve sarsılmaz bir 
popülariteye sahiptir ve orijinal ve 
değerli ödüller, ellerinden gelenin  en 
iyisini yapmak  için mükemmel bir 
motivasyondur. 

“İŞE BİSİKLETLE GİTMEK”, DANiMARKA

Bu program 2016 yılında başlatılmıştır. 
İşyerinde fiziksel aktivitenin şirketler 
tarafından geniş bir şekilde 
anlaşılmasını içerir. Doktorların, uzman 
eğitmenlerin, fizyoterapistlerin ve 
psikologların yardımıyla Fin şirketlerine 
bir dizi tavsiyede bulunuldu. Bu aynı 
zamanda çalışanların boyun ve omurga 
kaslarını güçlendirmeye yönelik 
egzersizleri ve gergin kasları gevşetmek 
ve bir süre rahatlamak için masa 
başında otururken yapılabilecek egzersiz 
setlerini de içerir. Her çalışanın evde 
uzman ekipman kullanmadan kendi 
başına yapabileceği basit ama etkili 
egzersizler de unutulmadı. 

Bunlar, Lüksemburg Atletizm 
Federasyonu ve Running Nation Club 
tarafından düzenlenen iki spor 
etkinliğidir. Bunlar şirket çalışanları 
için düzenlenen yarışmalardır. 
Şirketin birkaç çalışandan oluşan bir 
temsilciliği bulunmaktadır. 
Temsilciliğin bireysel üyelerine ve tüm 
şirketlere ödüller verilir, böylece 
herkes en iyi sonuçları elde etmek için 
elinden gelenin en iyisini yapar. Bu 
sayede birçok şirket ekibi 
oluşturulmuş, çalışanların eğitimleri 
düzenlenmiştir. Çalışanın 
motivasyonunu artıran bireysel 
ödüller sayesinde sadece işte değil 
evde de egzersiz yaparlar.  

“PROMO@WORK”, 
FiNLANDiYA 

SMARTRUN/FINANCERUN, 
LÜKSEMBURG 
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Bu program zaten birkaç yıldır 
yürütülüyor ve Ekonomi ve Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Daha 
sonra (2008) Macar Bisikletçiler Kulübü 
(HCC) tarafından devralındı. Bu eylem, 
fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve şirket 
çalışanlarının harekete geçirilmesi 
amacıyla düzenlendi. Yılda birkaç kez 
gerçekleştirilen kampanyalar, daha yeni 
ve daha yeni sloganlar altında 
yürütülüyor ve bu da bisiklet sürmenin 
çeşitli avantajlarını ortaya koymaya 
imkan veriyor.Bisikletinizle kat ettiğiniz 
milleri toplamaktır. Bu programa katılan 
çalışanlar gruplar halinde olabilir, böylece 
kat edilen kilometre sayısını artırabilir ve 
yeni insanları bisiklet sürmeye teşvik 
edebilir. Bu etkinlik, kolayca sponsor 
olabilen birçok şirketi ve diğer kuruluşları 
cezbetmektedir. Bunların arasında 
Mastercard, McDonalds, Macaristan 
postanesi ve demiryolu gibi şirketleri 
görebiliriz. Bu şirketler genellikle en çok 
yol kat eden gruplar için daha sonra ödül 
olacak şeyleri bağışlar. Bu ödüller şirket 
çalışanları için ek bir motivasyon 
kaynağıdır. Katılımın bir diğer avantajı da 
ücretsiz kahvaltı alma fırsatıdır. 

“İŞE BİSİKLETLE GİTMEK”, MACARiSTAN 

Fédération Française du Sport d'Entreprise 
- Fransız İşletmelerde Spor Federasyonu
tarafından yönetilen bu girişim (FFSE),
büyüklük veya çalışan sayısı ne olursa
olsun farklı şirketlerin çalışanlarını
etkinleştirmek için oluşturuldu. 2014'ten
beri, yürüme veya koşma ve karma ile ilgili
çeşitli yarışmalara katılabileceğiniz
yarışmalar düzenlendi.  Bu yarışmalar
farklı mesafelerde gerçekleşir, böylece
bunlarla ilgilenen insanlar ,atletler ve
tecrübesiz amatörler katılabilir. Yarışa
katılan çalışanların tüm masrafları temsil
edilen firmalar tarafından 
karşılanmaktadır. Eğitim programı 
tamamen şirkete bağlıdır. Kendini hiç 
hazırlamayan şirketler de vardır. Bir şirket 
profesyonel bir eğitim düzenlemeye karar 
verirse, FFSE'den eğitmenlerin, hibelerin 
ve tavsiyelerin sunumundan oluşan destek 
alır. 

“LA COURSE DE LA DIVERSITE” 
(THE RUN OF DIVERSITY), FRANSA 

Şirket, 2011'den beri KrakówŁódź 
rotasında bir bisiklet yarışı  düzenliyor. 
Yardım toplantısı sırasında her yıl 
önceden belirlenmiş bir amaç için fonlar 
toplanır. Genellikle, para toplama işlemi 
müzayedeye dayalı olarak yapılır. 
Çeşitli vakıflar eserlerini hazırlar, daha 
sonra müzayedeye çıkarılır ve 
satışlarından elde edilen para tamamen 
seçilen amaca tahsis edilir.  Ericsson 
çalışanları arasında başka spor ve 
rekreasyon alanlarının meraklıları da 
var. Dağ yürüyüşü veya futbol severler 
burada "Alt" dağ kulübü de dahil olmak 
üzere tutkularını başkalarıyla 
paylaşmak için katılacak kulüpler 
bulacaklardır 

ERICCSON, POLAND 

Bu üniversite, çalışanları etrafta 
dolaşmaya teşvik edecek bir web sitesine 
bağlı bir uygulama oluşturmak için 
görevlendirildi. Bunun nedeni, bir 
çalışanın belirli bir web sitesine 
kaydolduğunda, kendisine fiziksel aktivite 
seviyesini kademeli olarak artıran çeşitli 
zorluklarla karşılaşmasıydı. Katılım 
tamamen gönüllüydü ve herhangi bir 
ödül içermiyordu. Web sitesi, yeni 
başlayanlara yardımcı olabilecek diğer 
zorlukları ve stratejileri aşmak için 
motivasyon materyali sağladı. Ayrıca, 
başarılarını ve atılan adımların sayısını 
diğer kullanıcılarla paylaşmaya da izin 
verdi. 

UNIVERSITAT DE VIC- UNIVERSITAT
CENTRAL DE CATALUNYA, iSPANYA
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Cyclescheme - Bu, şirketlerin çalışanları 
içinbisikletle  işe gidip gelme 
programıdır. Ama mesele bisiklet 
kiralamak değil. NHS yeni, devrimci bir 
fikir ortaya attı. Başlangıçta bu yerel fikir, 
ancak 2010'dan itibaren  Birleşik 
Krallık'ta halka açık hale geldi. Bu, 
bisiklete veya bisiklete binmek için 
gerekli diğer aksesuarlara (örneğin kask, 
yansıtıcı ceket vb.) İhtiyaç duyan bir 
çalışanın işverenine rapor vermesi ve 
ona ihtiyacı olan şeylerin bir listesini 
vermesinden oluşur. İşveren tarafından 
onaylandıktan sonra, şirket gerekli 
ekipmanı satın alır ve başvuran çalışana 
teslim eder. Bu ekipmanın ücreti 
çalışanın maaşından gelir ve 12 aya 
yayılır. Her ay sabit tutar çalışanın 
maaşından otomatik olarak düşülür ve 
ekipmanın satın alındığı şirkete 
aktarılır. Programa katılan bisiklet ve 
aksesuar satan şirketler alıcılara 
indirimler vererek çalışanın da tasarruf 
etmesini sağlıyor. Bu genellikle başlangıç 
miktarının% 10-% 15'idir. 

NHS, BRiTANYA BÜYÜK 

2011 yılından bu yana şirket, kendi  
çalışanlarI arasında fitwalkingi teşvik 
etmektedir. Fitwalking, yürüme 
verimliliğini artıran, hareket mekaniğine 
dikkat çeken bir yürüyüş şeklidir. 
Başlangıçta, bu alandaki eğitim kursları 
şirketin merkezinde düzenlendi ve 
çalışanların konuyu tanımasına ve 
tatbikatlara katılmaya karar vermesine 
olanak sağladı. Sonraki aşamada 
profesyonel fitwalking koçları ile 
gösteriler ve eğitimler düzenlendi. 
Çalışanların yoğun ilgisi ve katılımı 
sonucunda, çalışma saatleri dışında aktif 
olan yürüyüşçü grupları oluşturuldu, bu 
nedenle çalışma süresinde bir azalma söz 
konusu değildi. Bu dersler ücretsizdir ve 
herkese açıktır. Uzman egzersiz 
ekipmanlarının kullanılmasını 
gerektirmezler, bu nedenle şirketi artan 
maliyetlere maruz bırakmazlar. Dersler 
açık havada yapılır, bu da rahatlamaya 
yardımcı olur. Aynı zamanda çalışanlar 
arasında daha yakın bağlara yol açar ve 
bu da işyerinde artan üretkenliğe 
dönüşür. 

ASL TORINO 4 – MUNICIPALITY OF SETTIMO TORINESE, 
ITALYA 

Şirket, çalışanların aktivasyonunun 
olması gerektiğini varsayar ve 
çalışanlar tarafından yürütülür. 
Böylelikle çalışanlar tarafından 
çalışanlar için etkinlikler yapıldı. Eğer 
birisi yoga, zumba veya sadece 
egzersiz öğretmek isterse, yapabilir. 
Giriş ücretsizdir ve şirket uygun bir 
oda sağlar. Bu şekilde, hiç kimse 
katılmaya mecbur hissetmez ve aynı 
zamanda orijinal fiziksel egzersiz için 
alışılmadık tutkunuzu paylaşan 
insanlar bulabilirsiniz. 

SVAROSVKY, ZÜRiH, 
iSViÇRE 

Bu şirket, çalışanlarını mesai saatleri içinde 
harekete geçirmeye odaklanmıştır. Ayakta 
çalışabilmeniz için masanızı kaldırma imkanı 
sunarak saatlerce tek pozisyonda oturmanızı 
engeller. Masa başında yapılabilen ve vücudu 
rahatlatıcı etkisi olan egzersizler de teşvik 
edilmektedir. Şirket çalışanlarına egzersizler 
için minder, egzersiz çubuğu gibi temel 
ekipmanları  sağladı. Rahatlamak ve birikmiş 
yorgunluktan kurtulmak için bir çift egzersiz 
türü yapmanın mümkün olduğu kısa molalar 
vardır. Bu sınıflar kendi başlarına veya bir grup 
başka çalışanla birlikte yapılır ve genellikle 
koridorlarda yapılır. Öğle yemeğinden sonra 
kısa bir şekerleme molası da verildi 

EUGESTA, LiTVANYA AV
RU

PA
DA

Ki 
ÜL

KE
LE

RD
EN

 EN
 İY
İ U

YG
UL

AM
AL

AR
 



49 

Ortalama olarak, bir haftada ne kadar yürüyüş yaparsınız? 

< 1 saat 2-6 saat 12-24 saat

1 - 2 saat 6-12 saat 24 saat + 

Bir haftada, herhangi bir spor dalına veya yüzme, bisiklete binme, 
aerobik, dans,  yoga, spor veya spor salonunda egzersiz  gibi fiziksel 
aktiviteye  kaç gün katılıyorsunuz?  

   hiç 2 gün 4 gün 

1 gün 3 gün 5 gün 

İşe nasıl gidip geliyorsunuz? 

Toplu 
taşıma 

Araba Evde çalısmak 

Bisiklet Yürümek 

Bir günde ne kadar oturarak veya uzanarak geçirirsiniz? 

< 1 saat 2-4 saat 6-8 saat

1 - 2 saat 4-6 saat 8 saat + 

      Aktif İşletmeler 

ÇALIŞANLAR İÇİN ÖRNEK ANKET
Şirketiniz için bir program hazırlamak için kullanabileceğiniz örnek 
formlar ve anketler activebusinesses.eu web sitesinde bulabilirsiniz. 
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Mevcut fiziksel durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? 

çok iyi 
 
İyi biraz kötü 

k
 
ötü

Bir hafta boyunca kaç günde 5 porsiyon veya daha fazla meyve ve 
sebze tüketiyorsunuz?

hiç 2 gün 4 gün 

1 gün 3 gün 5 gün + 

 Çalışırken kaç bardak          

0 

     su veya başka sıvı içiyorsunuz? 

3-4 6+ 

1-2 5-6

İşteyken, esas olarak.... 

Ayağa kalkmak Oturmak Yürümek 

 Aktif İşletmeler 

ÇALIŞANLAR İÇİN ÖRNEK ANKET
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Sağlık profesyonelleri tarafından fiziksel aktivite üzerine konuşmalar ve 
sunum 

EVET HAYIR BiLMiYORUM 

E-posta veya ilan tahtaları aracılığıyla haftalık fiziksel
aktivite mesajlarına erişim

EVET HAYIR BiLMiYORUM 
 

Spor veya aktivite kulüpleri, ör. yürüyüş, futbol veya 
badminton 

EVET HAYIR BiLMiYORUM 
 

İş öncesinde, sırasında ve sonrasında fiziksel aktiviteye izin veren 
esnek çalışma saatleri 

EVET HAYIR BiLMiYORUM 
 

Duşlar, soyunma yerleri, kilitli dolaplar ve depolama tesislerinin 
kullanımı 

EVET HAYIR BiLMiYORUM 
 

Öğle yemeği molalarında kullanılmak ve toplantılara kısa 
yolculuklar yapmak için bir şirket bisiklet havuzu 
 

EVET HAYIR BiLMiYORUM 
 

 Aktif İşletmeler 

ÇALIŞANLAR İÇİN ÖRNEK ANKET
Aşağıdaki fiziksel aktivite girişimleri işyerinde teklif edilseydi, ihtiyaçlarınıza 
göre tasarlansaydı ve bir uzman tarafından gerçekleştirilseydi, bunlara katılma 
veya bunları kullanma olasılığınız ne olur? 



Active Businesses 

KAYNAKÇA 

2 

Physical activity fact-sheets for the 28 
European Union Member States of the WHO 
European Region, World  Health 
Organisation 2018 
link:http://www.euro.who.int/  data/ass 
ets/pdf_file/0005/382334/28fs-physical- 
activity-euro-rep-eng.pdf?ua=1 

4 

Guide to Promoting Health and Wellbeing 
in the Workplace, Australian Capital 
Territory, Canberra, August 2016 
link:http://www.healthierwork.act.gov.au/ 
wp-content/uploads/2015/01/Guide-to- 
Promoting-Health-and-Wellbeing-in-the- 
Workplace-2016.pdf 

6 

Good practices (out of our project): 
https://www.cyclescheme.co.uk/employer 
s; www.miesiecznik benefit.pl/rozwoj/ 
benefity /news/aktywni-bardziej- 
zaangazowani/;http://www.eugesta.com/ 
about-us/news/eugesta-beactive- 
workplace-award-winner; 

    Aktif İşletmeler 

1 

EU publications. Physical activity at the 
workplace. Literature review and best 
practice case studies : a final report to the 
European Commission - Study 2017. 
link:https://publications.europa.eu/en/p 
ublication-detail/-/publication/9fc2b8a0- 
e537-11e7-9749-01aa75ed71a1/language- 
en/format-PDF/source-56006094 

3 

Commission's Eurobarometer survey on 
sport and physical activity, 2018 
link:https://ec.europa.eu/sport/news/20 
18/new-eurobarometer-sport-and- 
physical-activity_en 

5 

Physical Activity in the Workplace A guide 
to promoting physical activity in the 
workplace. Compiled by Waterford Sports 
Partnership 
Link:https://www.waterfordsportspartner 
ship.ie/pdfs/workplacebooklet.pdf 

7 

Good practices (out of our project): 
http://www.cyclingembassy.dk/2010/05/ 
17/denmark-is-biking-to-work/; 
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/promo 
-at-work/;    https://okotars.hu/en/cycle- 
work-success-hungary;
http://smartrun.eu/
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http://www.euro.who.int/
http://www.healthierwork.act.gov.au/
http://www.cyclescheme.co.uk/employer
http://www.eugesta.com/
http://www.cyclingembassy.dk/2010/05/
http://www.ttl.fi/tutkimushanke/promo
http://smartrun.eu/




JOIN THE ACTIVE COMMUNITY 

F A C E B O O K 
# A C T I V E B U S I N E S S E S 

W E B S I T E 
A C T I V E B U S I N E S S E S . E U 
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