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Abstract 
The characteristics of the streets, which are defined as open urban public spaces, affect the desire and preferences 
of individuals to walk on the street. In this study, it was aimed to determine the characteristics of the routes 
preferred by individuals for walking. In the study, sample studies evaluating the importance of environmental 
characteristics in choosing a walking route were examined, and a survey was designed in line with the results 
obtained. The survey was conducted with a total of 400 adult participants residing in the Gölbaşı district of Ankara. 
Environmental characteristics were defined as the independent variable and the tendency to walk as the dependent 
variable. As a result of the cause-effect analysis, it has been determined that variables such as safety (human, animal, 
and vehicle), landscape density, pavements, cleanliness and care, calmness and silence, flat terrain and comfort, 
visual diversity, and lighting have positive and significant relationships with individuals' willingness to walk, 
respectively. As a result, the environmental characteristics of the routes, especially the perceived safety, the 
aesthetic pleasure such as landscape density, cleanliness and visual diversity, as well as the qualities such as flat 
terrain and pedestrian pavements that provide walking comfort, encourage individuals to walk. 
Keywords: Walkability, Environmental characteristics, Safety, Route preference, Gölbaşı   

Kentlerde Yürüyüş Amaçlı Rota Seçiminde Çevresel Özelliklerin Önemi 
Özet 
Açık kentsel-kamusal mekân olarak tanımlanan sokakların özellikleri, bireylerin sokakta yürüme istekleri ve 
tercihlerini etkilemektedir. Bu çalışmada, bireylerin yürüyüş amaçlı tercih ettikleri rotaların özelliklerini belirlemek 
amaçlanmıştır. Çalışmada, yürüyüş amaçlı rota seçiminde çevresel niteliklerin önemini değerlendiren örnek 
araştırmalar incelenmiş, elde edilen sonuçlar doğrultusunda anket formu tasarlanmıştır. Anket çalışması, Ankara ili 
Gölbaşı ilçesinde ikamet eden toplam 400 yetişkin katılımcı ile gerçekleşmiştir. Çevresel özellikler bağımsız değişken 
ve yürüyüş yapma eğilimi ise bağımlı değişken olarak tanımlanmıştır. Neden-sonuç analizi neticesinde, sırasıyla 
güvenlik (insan, hayvan ve araç), peyzaj yoğunluğu, yaya kaldırımları, temizlik ve bakım, sakinlik ve sessizlik, düz arazi 
ve konfor, görsel çeşitlilik ve aydınlatma gibi değişkenlerin bireylerin yürüyüş yapma istekleri ile pozitif ve anlamlı 
ilişkileri olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, rotaların çevresel nitelikleri, özellikle algılanan güvenlik, peyzaj 
yoğunluğu, temizlik ve görsel çeşitlilik gibi estetik hoşluk ve aynı zamanda, yürüyüş konforunu sağlayan düz arazi ve 
yaya kaldırımları gibi nitelikler bireyleri yürüyüş yapmaya teşvik etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yürünebilirlik, Çevresel Özellikler, Güvenlik, Rota seçimi, Gölbaşı. 
 
1.  Giriş 
Kentsel tasarım projeleri, insanların yaşam kalitesi ve memnuniyet düzeylerini yükseltme gibi amaçları içermektedir. 
Sokak, kentsel mekânın önemli bir parçası olarak, insanların gündelik hayatlarında sıklıkla kullandıkları bir kentsel-
kamusal alandır ve bu bağlamda, yayaların hangi sokağı ve rotayı yürümek için tercih ettiklerini belirlemek, başarılı 
bir kentsel tasarım projesinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, bir rotanın yürüyüş için ne düzeyde 
uygun olduğunu belirten parametre, kentsel tasarım çalışmalarında, yürünebilirlik ilkesi olarak tanımlanmaktadır. 
Sürdürülebilir kentsel tasarımın önemli bir bileşeni olan yürünebilirlik ilkesi, finansal, sosyal ve çevresel olmak üzere 
birçok faydanın sağlanmasına neden olmaktadır. Bu anlamda, bireyleri yürümeye teşvik etmek için, yürünebilir yollar 
ve rotaların niteliklerini ortaya çıkarmak, kentsel tasarım projeleri için önem kazanmaktadır. Yürüyüş, kentsel 
alanlarda önemli bir ulaşım yöntemidir ve toplu taşıma yolculuğunun gerekli bir parçası olarak bilinmektedir. 
Kentlerdeki güzergâh ve sokakların ne ölçüde güzel ve ilginç olduğu, dolayısıyla yürümeye davet etme potansiyelleri, 
o rotaların yürünebilirlik özelliği ve düzeyini yansıtmaktadır. Bu özellik çevresel nitelikler, işlevler, insanlar ve bunlar 
arasındaki bağlardan etkilenmektedir (Knapskog vd., 2019; Newman ve Kenworthy, 2015; Yin, 2017). Bir rotanın ne 
kadar yürünebilir olduğu anlayışı, öznel değerlendirme sonucunda, bireylerin algılarına göre değişmektedir (Ewing & 
Handy, 2009). Şekil 1’de, bireylerin yürüyüş gibi fiziksel aktivite davranışları üzerinde etkili olan faktörler 
açıklanmaktadır. 

https://doi.org/10.38027/ICCAUA2022TR0022
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Şekil 1. Fiziksel aktiviteyi etkileyen faktörler (Wang vd., 2016) 

 
Yürüyüş rotalarının çevresel özellikleri ve nesnel nitelikleri, bireysel algılardan bağımsız olarak, evrensel bir olgudur. 
Southworth’a (2005) göre, yürünebilirlik, günümüzde, çeşitli nedenlerden dolayı giderek daha fazla değer ve önem 
kazanmaktadır. Yaya ulaşımı sadece araç trafiğini azaltmak ve çevresel etkileri düşürmek amaçlı değil, aynı zamanda, 
sosyal ve rekreasyonal değere sahip bir aktivite olarak ta görülmektedir. Son yıllarda yapılan birçok araştırmaya göre, 
yürümenin zihinsel ve fiziksel sağlığı desteklediği ispatlanmıştır. Yaya rotalarının kalitesi, insanları araba kullanmak 
yerine yürümeye teşvik etmelidir. Başarılı bir yaya ağının tasarımı için altı kriter belirleyicidir: (1) bağlanabilirlik, (2) 
diğer ulaşım olanakları ile bağlantı, (3) arazi kullanım biçimleri, (4) güvenlik, (5) yolun görsel kalitesi ve (6) yolun 
durumu ve bakımı (Southworth, 2005).  Cervero ve Kockelman'a (1997) göre, yürünebilirliği en çok etkileyen üç 
değişken tasarım, yoğunluk ve çeşitlilik olarak tanımlanmakta ve bunlar arasında, 'tasarım' faktörü en önemli etkiye 
sahip bulunmaktadır (Cervero ve Kockelman, 1997). Forsyth’e (2015) göre ise, sokak tasarımı, kaldırımlar, güvenli 
geçişler, uygun otomobil hızları, suç ve kazalardan korunma, ağaçlar ve peyzaj yoğunluğu gibi çevresel nitelikler, 
bireylerin yürüyüş yapma eğilimleri üzerinde olumlu etkilere sahip bulunmaktadır. Ayrıca, ulaşım ve rekreasyon 
amaçlı yürünebilir ortamların özellikleri bazen örtüşmekte, ancak çoğu zaman örtüşmediğini görülmektedir (Forsyth, 
2015). Tablo 1’de, çevresel özelliklerin bireylerin yürüyüş eğilimleri üzerindeki etkisini araştıran örnek çalışmalara 
yer verilmiştir. 
 

Tablo 1. Benzer çalışmalar 

Araştırmacı Açıklama 

(King vd., 
2000) 

Bu çalışmada, kentsel mekanlarda fiziksel aktivite ve yürüyüş yapmanın önündeki çevresel engeller, 40 yaş ve 
üstü 2912 kadından oluşan bir örneklem üzerinde araştırılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, keyifli ve estetik 
bir manzaranın olmaması %85,3 oranla katılımcıların kentsel mekânda yürüyüş yapma isteğini olumsuz yönde 
etkilediği tespit edilmiştir.  

(Zacharias, 
2001) 

Literatür araştırmasından oluşan bu çalışmanın sonuçlarına göre, yerleşim düzeninin geometrik özellikleri, 
topoğrafya ve seviye değişiklikleri gibi faktörler, insanların karar noktalarındaki rota tercihlerini etkilemektedir. 
Sokağın görüş açısı ile yayaya sunulan gizem duygusu ve keşfetme motivasyonu, bireyin bilmediği rotaları tercih 
etmesine neden olmaktadır.  

(Ball vd., 
2001) 

Bu çalışmada, çevresel estetik ve yürüyüş yapma isteği arasındaki ilişki, cinsiyet ve ayrıca, bireylerin fiziksel ve 
zihinsel sağlığına bağlı olarak araştırılmıştır. 3392 Avustralyalı yetişkinle yapılan araştırmada, estetik açıdan 
çevrelerini hoş bir ortam olarak değerlendirmeyen bireyler, diğerlerine göre, daha düşük oranla yürüyüş yapma 
eğiliminde olmuşlar. Sonuç olarak, algılanan çevresel estetik ve yürüyüş yapma isteği arasında pozitif bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir.  

https://ascelibrary.org/author/Southworth%2C+Michael
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Tablo 1’de açıklanan birçok araştırmanın sonucuna göre, yürüyüş yollarında algılanan görsel kalite ve estetik, 
güvenlik, kaldırım yolları, topoğrafya, arazi kullanımı, erişilebilirlik, peyzaj, trafik yoğunluğu, sokak donatıları, bakım 
ve binaların kalitesi gibi birçok çevresel faktör bireylerin yürüme davranışları üzerinde etkili olmuştur. Çevrenin 
algılanan kalitesi, bireylerin çevresel tercihlerini etkileyen ve davranışlarını şekillendiren bir unsur olarak, kentsel 
tasarım çalışmalarında önem arz etmektedir (Nasar, 2008). Bu çalışma, öznel değerlendirme sonucunda, yürüyüş 
yollarının çevresel özelliklerini belirlemeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, literatür araştırması sonucunda, anket formu 
tasarlanmıştır. Anket çalışması, Ankara ili Gölbaşı ilçesinde ikamet eden toplam 400 yetişkin katılımcı ile 
gerçekleşmiştir. Elde edilen veriler ışığında, katılımcıların yürüyüş yapma eğilimleri üzerinde etkisi olan çevresel 
özellikler, önem sırasına göre açıklanmıştır. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
Bu çalışmada, bireylerin spor amaçlı yürüyüş yapma isteklerini etkileyen çevresel özelliklerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada, literatür taraması sonucunda, benzer araştırmalar incelenmiş ve elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda, anket formu tasarlanmıştır. Anket formunda, bireylerin spor amaçlı yürüyüş yapma eğilimlerinde 
etkili olan çevresel özellikler sorgulanmıştır. Çevresel özellikler bağımsız değişkenler ve yürüyüş yapma eğilimi ise 
bağımlı değişken olarak tanımlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş ve neden-sonuç ilişkisi 
incelenmiştir.  
 
2.1. Alan Çalışması 
Anket çalışması, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı, Kızılcaşar mahallesinde yaşayan toplam 400 katılımcı ile 
gerçekleşmiştir. Alan incelemesi sonucunda, bu semtin mahalle ölçeğinde tasarlanmış olmasına rağmen, yaya 

(Dalton, 
2003) 

Bu çalışmada, 30 katılımcının kavşaklarda rota seçimlerine ilişkin tercihleri incelenmiştir. Çalışmanın 
sonuçlarına göre, katılımcılar yolculukları boyunca doğrusallığı korumaya çalıştıklarından, kavşaktan açısız ve 
düz ilerleyen rotaları tercih etmişlerdir. Bireylerin tercih nedeni, süreklilik ve görünürlük algısı olarak 
yorumlanmıştır. 

(Hodgson 
vd., 2004) 

İnsanları yürüyüşe teşvik etme amaçlı yapılan bu çalışmada, yürüme önündeki engellere yönelik tutum ve 
algıları araştıran benzer çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın bir bölümünde yayaların rota seçimini etkileyen 
faktörler detaylı bir şekilde incelenmiş ve sonuç olarak, sokak estetiğinin rota seçiminde etkili olduğu tespit 
edilmiştir.  

(McCormack 
vd., 2004) 

Bu çalışmada, çevresel özellikler ve fiziksel aktivite davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen benzer araştırmalar 
gözden geçirilmiştir.  Fiziksel aktiviteyi etkileyen çevresel nitelikler dört kategoride incelenmiştir: işlevsellik, 
güvenlik, estetik ve destinasyonlar.  Sonuç olarak hem algılanan hem de nesnel olarak ölçülen çevresel faktörler 
ile fiziksel aktivite davranışı arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

(Giles-Corti 
vd., 2005) 

Bu çalışmada, kamusal açık mekanlar ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki, bu mekanlara erişilebilirlik, mekanların 
çekiciliği ve boyutlarına göre üç model üzerinden incelenmiştir. Sonuç olarak, mekanların çekiciliği ve büyük 
olması yürüyüş sıklığı ve isteğiyle pozitif ilişki kurmuştur.  

(Hoehner 
vd., 2005) 

Bu çalışmada, “düşük-yürünebilirlik (low-walkability)” ve “yüksek-yürünebilirlik (high-walkability)” özelliğine 
sahip iki farklı kent seçilmiştir. Bireylerin sosyo-ekonomik durumlarına göre, yürüme alışkanlıkları incelenmiştir.  
1068 yetişkin katılımcı ile yapılan anket çalışması sonucunda, algılanan çevresel özellikler ve fiziksel aktivite 
davranışları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bireylerin yaşadıkları mahallenin çekici özellikleri, bireylerin 
yürüme isteklerini arttırdığı görülmüştür. 

(Agrawal 
vd., 2008) 

Bu çalışma, California ve Oregon'daki beş tren istasyonuna yürüyen insanların rota tercihlerini 328 katılımcı ile 
yapılan bir anket çalışması ile incelemiştir. Elde edilen sonuçlara göre, rota seçiminde kısa mesafe ve güvenlik 
gibi çevresel faktörlerin yanı sıra, rotanın estetik unsurları de etkili olmuştur. Sonuç olarak, sokaktaki bina ve 
peyzaj elemanlarının çekiciliği, %79 katılımcının rota tercihinde olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

(Inoue vd., 
2010) 

Çalışmada, Japonların algıladıkları mahalle ortamı ile çok amaçlı yürüme eğilimleri arasındaki ilişki 
incelenmiştir. 1461 yetişkin katılımcı ile, mahalle ortamı ve yürüyüş alışkanlığı üzerine tasarlanan anket 
çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların yürüme istekleri ve mahallenin estetik ve trafik güvenliği 
doğrudan ilişkili olmuştur. 

(Jia ve Fu, 
2014) 

Bu çalışmada, mahalle sakinleriyle 1800 anket çalışması yapılmış ve sonuç olarak, yürüyüş yollarının estetiği ve 
görsel kalitesi, katılımcıların yürüme eğilimleri ile önemli ölçüde pozitif korelasyon kurmuştur. 

(Sugiyama 
vd., 2014) 

Bu çalışmada, 12 farklı ülkeden 13745 yetişkin katılımcıdan toplanan veriler incelenmiş ve algılanan çevresel 
özellikler ile yetişkinlerin spor amaçlı yürüme eğilimleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Algılanan konut 
yoğunluğu, arazi kullanımı ve işlevsel çeşitlilik, sokak bağlantıları, estetik, suça karşı güvenlik ve parklara 
yakınlık gibi özellikler spor amaçlı yürüyüş ile doğrusal ilişki kurmuştur.  

(Ferrer vd., 
2015) 

Bu çalışmada, Valencia’da (İspanya) yaşayan, 18 ile 65 yaş aralığında olan üç odak grup belirlenmiş ve 
yaşadıkları mahallenin çevresel faktörleri ile haftada en az bir kez alışveriş dışı yürüyüş yapma eğilimleri 
incelenmiştir. Sonuç olarak, geniş kaldırımlar, peyzaj yoğunluğu ve düşük trafik hacminin, katılımcıların yürüyüş 
eğilimlerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.  
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yürüyüş yollarının yetersiz olduğu, yürünebilirlik ilkesi açısından kullanıcılara hitap etmediği ve konforlu bir yürüyüş 
ortamı sağlamadığı tespit edilmiştir. Gözlemlenen bu problem neticesinde, bu mahallede yaşayan sakinler ile öznel 
bir araştırma çerçevesi tasarlanmıştır. Araştırma kapsamına alınan semtin, hava fotoğrafı ve yürüyüş rotalarına ait 
bazı resimleri Şekil 2’de verilmektedir. 
 

Şekil 2. Hava fotoğrafı ve resimler 
 

Anket çalışması 18 yaş üstü erkek ve kadın katılımcılardan oluşan toplam 400 kişi ile yüz yüze gerçekleşmiştir. 
Katılımcıların demografik özellikleri Şekil 3’de verilmektedir.  
 

Şekil 3. Demografik özellikler 
 

Anket çalışmasına katılanların %47,75’i yetişkin kadın ve %52,25’i yetişkin erkeklerden oluşmakta, yaş ortalaması 
ise 35,70 olarak hesaplanmaktadır. Katılımcıların eğitim seviyeleri en yüksek %38,75 oranla lise ve en düşük %9,25 
oranla lisansüstü olarak tespit edilmiştir. Gelir düzeyleri ise, %13,5 oranla 5000 TL ve altı, %38,75 oranla 5001-10000 
TL aralığında, %25,25 oranla 10001-15000 TL aralığında, %15,75 oranla 15001-20000 TL aralığında ve %6,75 oranla 
20000 TL üstü olarak belirlenmiştir. 
 
3. Bulgular 
Çalışmanın bu aşamasında, anket sorularından elde edilen veriler değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Anket 
çalışmasındaki sorular, bağımlı ve bağımsız değişken kapsamında, Tablo 2’deki gibi tanımlanmıştır.  
 

Tablo 2. Bağımlı ve bağımsız değişkenler 

Anket Soruları 

Bağımlı değişken 
Mahallenizde ortalama ayda kaç kere spor amaçlı yürüyüş 
yapıyorsunuz? 

Bağımsız değişken 
Mahallenizde spor amaçlı yürüyüş için tercih ettiğiniz rotaların 
çevresel özelliklerini puanlayınız. 
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(1: En kötü, 7: En iyi).  
1. Peyzaj yoğunluğu 
2. Peyzaj çeşitliliği 
3. Görsel çeşitlilik  
4. İşlevsel çeşitlilik 
5. Aydınlatma 
6. Sakinlik ve sessizlik 
7. Güvenlik (İnsan, Hayvan ve Araç) 
8. Yaya kaldırımları 
9. Düz arazi ve konfor 
10. Açık yeşil alanların yeterliliği 
11. Açık yeşil alanların erişilebilirliği  
12. Yürüyüş yollarının uzunluğu 
13. Yürüyüş yollarının genişliği 
14. Temizlik ve bakım 
15. Sokak mobilyaları  
16. Bina cephelerinin estetiği 
17. Sosyalleşme olanakları 

 
Anket çalışmasından elde edilen verilerin güvenirlik analizi yapıldıktan sonra, verilerin normal dağılımları ve 
varyansların homojenliği incelenmiştir. Daha sonra, çoklu-regresyon analizi yapılmış ve tahmin edilen modelin R2 
değeri 0,73 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, modelin anlamlı ve yorumlanabilir olduğu göstermektedir. Bağımlı 
değişken üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkiye sahip olan bağımsız değişkenlerin katsayıları P<0,05 anlamlılık 
düzeyinde yorumlanmıştır. Şekil 4, P<0,05 düzeyinde anlamlı bulunan regresyon katsayılarını göstermektedir. 
 

 
Şekil 4. Katsayılar 

 
Şekil 4’te görüldüğü üzere, “Güvenlik”, “Peyzaj yoğunluğu” ve “Yaya kaldırım yolları” nın yeterliliği sırasıyla ilk üç 
önemli değişken olarak, bireylerin yürüyüş yapma eğilimlerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Diğer 
değişkenler ise, sırasıyla “Temizlik ve bakım”, “Sakinlik ve sessizlik”, “Düz arazi ve konfor”, “Görsel çeşitlilik” ve 
“Aydınlatma” olarak yürüyüş eğilimi üzerinde olumlu etkiye sahip olmuştur.  
 
4. Tartışma  
Kentsel alanlarda ve sokaklarda, yeşillik, ağaç ve peyzajın geliştirilmesi, insan, hayvan ve araç trafiğinden korunan 
güvenli ortamların sağlanması, uygun yol ve kaldırımların yapılması, geometrik ve topoğrafik düzenlemeler ile 
konforlu yürüyüş yollarının sunulması, bakımlı ve estetik olarak yüksek görsel kaliteye sahip rotaların tasarlanması 
bireyleri yürümeye teşvik eden çevresel özellikler olarak tanımlanabilmektedir. Yürüyüş etkinliklerini arttırmak 
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amaçlı, yürümeye teşvik eden ortamlar ve rotaların özelliklerinin belirlenmesi, sürdürülebilir kentsel tasarım 
çalışmaları için önemli konular arasında yer almaktadır. Ancak, bireylerin yürüyüş gibi fiziksel aktivite davranışları 
birçok faktörden etkilenmektedir (Şekil 1’e bakınız). Bu çalışmada, sadece çevresel özelliklerin nitelikleri sistematik 
bir yöntem ile tanımlı bir alan üzerinden ortaya konulmuştur. Ancak, bireysel özelliklerin yürüme eğilimleri üzerindeki 
rolü göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir. Bu bağlamda, bireylerin cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir düzeyleri gibi 
niteliklerin fiziksel aktiviteler üzerindeki etkisini araştırmak, yürünebilirlik ile ilgili yapılan çalışmaların tutarlığını ve 
önemini arttıracağı düşünülmektedir. 
 
5. Sonuç 
Son yıllarda, kentsel tasarım araştırmalarında, yürünebilirlik kavramının açıklanması ve yürünebilir rotaların 
özelliklerinin belirlenmesi, önemli kentsel çalışmalar arasında yer almaktadır. Yürünebilirlik olgusunda, her ne kadar 
bireysel özellikler önemli olsa da büyük ölçüde çevresel özelliklerin etkisi yürünebilir ortamların niteliğinin 
tanımlanmasında belirleyici rol oynamaktadır. Bu çevresel özellikler, çeşitli araştırmacılar tarafından farklı biçimlerde 
tanımlanmıştır. Bu araştırmalar, obezite krizinden trafik sıkışıklığına, çevresel adaletsizlikten sosyal izolasyona kadar 
sayısız soruna çözüm bulmayı amaç edinmişler. Sonuç olarak, yürünebilir ortamlar yaratmak ve yürünebilirliği 
geliştirmek, birçok kentsel ve sosyal sorunun çözülmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Forsyth’e (2015) göre, 
güvenlik, yürünebilir rotaların diğer özellikleriyle yakından ilgili bulunmakta ve güvenliğin eksikliği yürümenin 
önündeki en önemli engellerden birisidir. Trafik güvenliği kadar insanlardan korunma isteği de yürüyüş yollarının 
güvenliği kapsamında geçerlidir (Forsyth, 2015). Ancak, yürünebilir bir rota, güvenli olmaktan daha fazlasını 
gerektirir. Ağaçlar ve yeşil tamponlar, geniş ve bakımlı kaldırımlar, yaya odaklı altyapı ve yaya ölçekli tasarımlar, 
aydınlatma ve yön bulma tabelaları gibi olanaklar yürünebilir rotaların özellikleri arasında tanımlanabilmektedir(Al-
Hagla, 2009). Dolayısıyla, fiziksel çevrenin özellikleri, çok sayıda insanın fiziksel davranışlarını etkileme potansiyeline 
sahiptir ve yürümeye teşvik edici ortamlar yaratmak, fiziksel aktiviteyi artırmaya yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, 
bireylerin yürüyüş eğilimleri ve spor amaçlı yürüyüş için tercih ettikleri rotaların özelliklerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada, literatür araştırması sonucunda, yürünebilir yolların özellikleri tanımlanmış ve bu 
kapsamda, anket formu hazırlanmıştır. Anket çalışması, Ankara-Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar mahallesinde yaşayan 
yetişkin mahalle sakinleri ile gerçekleşmiştir. Yürüyüş için tercih edilen rotaların çevresel özellikleri bağımsız deşişken 
ve yürüyüş eğilimleri bağımlı değişken olarak tanımlanmış ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna 
göre, sırayla, “güvenlik”, “peyzaj yoğunluğu”, “yaya kaldırım yolları” nın yeterliliği, “temizlik ve bakım”, “sakinlik ve 
sessizlik”, “düz arazi ve konfor”, “görsel çeşitlilik” ve “aydınlatma” gibi çevresel özelliklerin yürüyüş eğilimi üzerinde 
olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, mahalle ölçeğinde bireyleri yürüyüş yapmaya teşvik etmek için, 
yolların insan, hayvan ve araç gibi olası tehlikelerden güvende olması, sakinlik, düz topoğrafya ve kaldırımlar gibi 
yürüyüş konforunun sunulması ve ayrıca, peyzaj, bakım ve görsel çeşitlilik gibi estetik hoşluğun sağlanması bireyleri 
yürümeye teşvik eden önemli çevresel özellikler arasında yer almaktadır. 
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