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Çalışıyoruz...

Bize
Güvenebilirsiniz...

SAĞLIĞA BİR ADIM DAHA

Başka türlü spor yapma olanağı olmasa 
bile her gün, hiç değilse gün aşırı en az 30 
dakika hızlı tempoda yürüyüş yapmak da 
iyi bir egzersizdir.
Geniş kas gruplarını içererek eklemlere 
az stres bindirdiği kolay ve her yerde ya-
pılabildiği için kalp-damar dayanıklılığını 
artırmaya yönelik en mükemmel egzersiz 
yürüyüştür.

Sağlığınız 



DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTENİN
SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNE ETKİLERİ

• Vücut düzgünlüğü ve doğru duruş korunur
• Yorgunluk azaltılır
• Kalp ritmi düzenlenir
• Yüksek kan kolestrol düzeyleri düşerek,  damar 
hastalıkları riski azalır.

• Kalbe olan kan akış hızı artarak kalp krizi geçir-
me riski azalır.
• Şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolü 
olumlu yönde etkilenir.
• Kadınlarda menopoza girme yaşını geciktirir.
• Beyin damar hastalıkları gelişim riskini azaltır.

• Beyine olan kan akışını artırarak erken bunama 
ve unutkanlık gelişim riskini azaltır.
• Sağlıklı cinsel aktivite üzerinde olumlu etkileri 
vardır.
• Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme 
yeteneğini geliştirir.
• Kanser gelişim riskini azaltır ve kansere karşı ko-
runma sağlar.
• Depresyonla başa çıkma gücünü artırır, bireyle-
rin yaşamdan keyif almasını sağlar.

Fiziksel aktivitenin istenen etkilerinin açığa çı-
kabilmesi bazı faktörlere bağlıdır. 
Bu faktörler şunlardır;

• Düzenli olarak yapılması
• Devamlı olarak yapılması
• Uygun yoğunlukta seçilmesi
• İlerleyici program uygulanması

GÜNLÜK PRATİK ÖNERİLER

• Asansör kullanmak yerine merdivenlerden inip 
çıkınız.
• Yürüyen merdivenleri kullanmak yerine normal 
merdivenlerden inip çıkınız.
• Kısa mesafelere arabayla gitmek yerine yürüyü-
nüz.
• Otobüsten bir iki durak önce ininiz.
• İşyerine geldiğinizde arabanızı park yerinin en 
uzak yerine park ediniz.
Belirli bir program dahilinde ve profesyonel yardım 

olmadan egzersiz yapılacaksa bilinmesi gereken 
bazı kurallar vardır;
• Daha önce hiç egzersiz yapmamış olanlar gün 
aşırı 10 dakika sürelerle başlamalı ve bunu zaman 
içinde en az 30 dakika olacak şekilde arttırmalılar.
• Egzersiz öncesinde yumuşak ve yavaş hareket-
lerle gererek kaslar ısıtılmalıdır. Ancak esnekliği 
artırmak amacı ile yapılan germe egzersizlerini uy-
gularken germeleri yavaş yapın ve çok zorlamayın. 
Yaylanarak germe yapmayın ve germe yaparken 
nefesinizi tutmayın. Her germe egzersizi sonrası bir 
sonraki tekrara geçmeden mutlaka kasınızı gevşe-
tin. 
• Ani hareketler ve aşırı yüklenme özellikle daha 
önceden alışık olmayan bireylerde spor yaralan-
malarına neden olabilir.
• Bilinçsizce yapılan aşırı egzersiz ise sağlık için 
hareketsizlik kadar zararlıdır.
• Bilinen kronik hastalığı olanlar, egzersiz prog-
ramlarına başlamadan önce kendilerini izlemekte 
olan hekime başvurmalıdır.
• Egzersizle birlikte gelen şiddetli göğüs ağrısı ve 
nefes darlığının kalp hastalığı belirtisi olabileceği 
bilinmelidir.
• Açık havada yapılacak sporlar için hava kirliliği-
nin yoğun olmadığı ortamları seçmek dikkat edil-
mesi gereken bir diğer önemli noktadır.


