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AKTİF YAŞAM VE EGZERSİZİN 

SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ



Hareketsizliliğe Bağlı Oluşan Hastalıklar 

Vücut kompozisyonu
Şişmanlık

Vücut yağlarının artması
Kas kütlesinin azalması

Görünüş bozukluğu
Kas iskelet problemleri

Erken kemik erimesi
Bel ve sırt ağrıları

Kalpte oluşan problemler
Artherosiklorosis (Arter damarlarının 
yağlanması veya tıkanması)
Kalp kasının zayıflaması
Kalp kasında sertleşme ve yumuşaklık
Akciğer kapasitesinde azalma
Akciğer kapasitesinde zayıflama
Dayanıklılığın azalması

Hipertansiyon
LDL ve kollestrolde artış
Çabuk yorulma

Kas iskelet problemleri
Kas ve kemik problemleri

Şeker hastalığı
Karbonhidrat emilimindeki 
problemler

Psiko-sosyal bozukluk
Sinir sisteminde gerginlik
Sindirim sistemi bozukluğu
Uyku bozukluğu
Bağışklık sisteminin zayıflaması
stress

HAREKETSİZLİKLE 
OLUŞAN 

PROBLEMLER



Egzersizin bu hastalıklara karşı etkisi

 Yaşlanmanın hızlı 

oluşmasında yaşam tarzı 

önemli rol oynar. 

 Bağışıklık (İmmün), 

hormonal ve sinir 

sisteminin yaşlanması 

durdurulursa daima 

genç kalınma 

reçetesinin elde 

edileceğini 

savunmuşlardır. 



YAŞAM BOYU EGZERSİZİN 

FİZYOLOJİK SAĞLIĞIMIZA 

ETKİLERİ 

 Kalp krizi riskinde 

 Kalp krizi geçirmiş kişilerin tekrardan 
geçirme riskinde

 Hipertansiyon (yüksek tansiyon) 
riskinde, 

 Bayanlarda hamilelikten 
kaynaklanan (sırt ağrıları, vs) 
rahatsızlıklarda, 

 Sebebi bilinmeyen veya stresten 
kaynaklanan baş ağrılarında 
azalma veya giderilmesinde,

 Çok sıkı bir diyet uygulamadan 
kiloda,

 Dinlenme kalp atımında,

 Osteoarisden(Kireçlenme) dolayı 
oluşan eklem dejenerasyonunda,



Egzersizi Düzenli Yapmada Değişen Sosyolojik ve 

Psikolojik Yararlar

-İş veriminin artmasına,

-Hastalık yüzünden çalışılmayan gün sayısının azalmasına,

-Daha enerjik hissetmesi ve tembellikten uzaklaşmaya,

-Sağlam, canlı hareketli, egzersiz yapmaya hevesli bir kişi

haline gelmeye,

-Öz saygının geliştirilmesine,

-Organizmayı beden ve ruhsal streslerin yıpratıcı etkisinden

korumaya,

-Hayata daha mutlu bakmaya, endişelerden uzaklaşma,

-Asabi ve hiperaktif yapıyı sakinleştirmeye,

-Kendine güveninin artmasına,

-Düzenli uyku ritmine sahip olmaya,
-İnsanlarla çabuk arkadaşlık kurmaya ve paylaşma,

yardımlaşma duygularını geliştirmeye yardımcı olur.



Yeterince egzersiz yapıyor muyuz?

 Bütün bu hastalık risklerine karşı Amerika verilerine 

göre toplumun %47 si haftalık 150 dk ve üzeri egzersiz 

yapmaktadır.

 En çok tehlikeli kısmını ise %25 lik oranla hiçbir aktivite 

yapmayan popülasyon oluşturmaktadır.



DÜNYA SAĞLIK 

ÖRGÜTÜ (WHO) 

RAPORLARINA GÖRE

2010 verilerine göre,  18-25 yaş arası 

yetişkinlerin

Sadece  %23 ü yeterli egzersiz yapmaktadır. 



2009 Yılında Yapılan 

Uluslararası Çalışma Verilerine 

Göre International Journal of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity20096:21

DOI: 10.1186/1479-5868-6-21

20 ülkede insanların fiziksel 

aktiviteye katılımları; 

 Düşük seviyede

 Orta  seviyede

 Yüksek seviyede aktivite 

yapanlar olarak  
araştırılmış.



20 ÜLKE ARASINDA İLK 5’ E GİREN 

VE YÜKSEK DÜZEYDE AKTİVİTE 

YAPAN ÜLKELER

1. YENİ ZELANDA

2. AMERİKA

3. ÇEK CUMHURİYETİ

4. AVUSTRALYA

5. ÇİN



TÜRKİYEDE EGZERSİZ İLE İLGİLİ 

ÇALIŞMALAR

 2009 yılında Trabzon bölgesinde 2728 kadın,2288 

erkek üzerinde yapılan bir çalışmada

HİÇ EGZERSİZ YAPMAYANLARIN ORANI

 Normal bireyler %21.9

 Aşırı kilolular %24.8

 Obezlerde %52.7



HAFTADA BİR KEZ EGZERSİZ YAPANLARIN 

ORANI

 Normallerde %60.7

 Aşırı kilolularda %28.8

 Obezlerde %10.5



EGZERSİZ ÖNERİLERİ

 İşte

 Seyahat

 Evde

 Boş zamanlarda

Genelde insanlar hiçbir yerde ve zamanda egzersiz 

yapmak istemiyorlar…!!



Egzersize başlamadan önce….

40 yaş ve üstü sağlık 

problemlerin varsa

egzersize başlamadan 

önce bir doktor 

kontrolünden geçmelisiniz

Egzersiz konusunda 

okuyarak ve araştırarak 

kendini bilgilendir



Egzersize başlamadan önce….

Egzersize uygun ayakkabı seçimi ,

Konforlu rahat  (çok sıcak ve soğuk 
tutmayan) sağlıklı ve uygun kıyafet.

Koşu veya yürüyüş arkadaşı edinme.

(Egzersiz daha eğlenceli, güvenli, mental, 
fiziksel olarak sizi hazır hale getirir…)

Size uygun saat ve yeri seçiniz.

Sizi en çok eğlendirecek aktiviteyi seçiniz.



ZAMANLAMA

En uygun günü seç

2 saat öncesi yemek yenmiş olmalı.

Yeterli sıvı egzersiz öncesi alınmalı, 
egzersiz süresince  ve sonrasında da 
hava sıcaklığına bağlı devam etmeli.

Grip ve nezle durumunda egzersiz 
yapılmamalı.



Egzersiz Yöntemleri

Aerobik Aktiviteler

Kuvvet Egzersizleri

Esneklik Egzersizleri

«Egzersiz programını takip 
etmek için kendine bir 
egzersiz günlüğü tut !!»

WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
2002



AEROBİK AKTİVİTE TİPLERİ

Outdoor(açık alan)

Aktiviteler

Yürüyüş

Jogging/koşu

Bisiklet

Yüzme

Basketbol

Futbol

Jumping Rope(ip 

atlama)



AEROBİK AKTİVİTE TİPLERİ (KAPALI 

ALAN)



KUVVET EGZERSİZ TİPLERİ

Ağırlıksız çalışmalar

 Vücut Ağırlığı İle Yapılan Çalışmalar, 

 Merdiven İnme Çıkma, 

 Denge Ve Koordinasyon Çalışmaları, 

 Dirence Karşı Yapılan Çalışmalar.



ESNEKLİK EGZERSİZLERİ
Eklem hareket açıklığını sağlayan kas germe 

çalışmalarının Yararları:

 Kas yaralanmalarını ve ağrılarını önler
 Sırt ve bel bölgesi ağrılarını giderir
 Eklem sağlığını korur

Aktivite tipleri :
 Esnetme-germe,
 Yoga,
 Pilates,
 Tai chi.



EGZERSİZİN SIKLIĞI VE  ŞİDDETİ
Aerobik egzersiz: Minumum haftada 3 gün Maksimal nabzın (220-
yaş) 

%60 ile başlamak

 Örnek : Sağlıklı 60 yaş erkekde maksimal nabız:

 220-60=160 atım/dk

 %60= 160x0.60= yaklaşık  96 atım/dk geçmiyecek şekilde,  20-60 
dk yürüyüyüş yapabilir.  

Kuvvet egersizi: Minumum haftada 2 gün (kaldırabildiğin tek 
tekrardaki maksimal yükün %60 ile başlamak)

 Örnek: bacak kasları çalışmak isterse;

 Bacak kaldırma hareketinde maksimal kaldırdığı yük 60 kg ise, 
bunun %60’ (35-36 kg) ile başlayabilir. 

 8-12 tekrar

 1-3 set

Esneklik: her gün, bütün kas gruplarını gerdirme, 10-30 sn  germe 
şeklinde uygulanabilir.



YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN BİR 

HAFTALIK KOŞU PROGRAMI

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

1dk

Koşu 

2 dk

Yürüyüş

(10 

Tekrar)

30 dk
Yürüyüş

1dk

Koşu 

2 dk

Yürüyüş

(10 Tekrar)

30 dk
Yürüyüş

1dk

Koşu 

2 dk

Yürüyüş

(10 

Tekrar)

1dk

Koşu 

2 dk

Yürüyüş

(10 Tekrar)

D
in

le
n

m
e



YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN 12 HAFTALIK 

PROGRAM

1. Hafta:

4+1 dk Yürüyüş.(4 

dk. Hızlı,1 dk yavaş). 

4 tekrar. (Toplam 20 

dk)

2. Hafta:

1 dk Koşu.

1 dk yürüyüş. 

5 tekrar.

(Toplam 20 dk.)

3. Hafta:

1 dk. Koşu.

2 dk yürüyüş. 

7 tekrar . 

(Toplam 21dk .)

4. Hafta:

1 dk. Koşu.

1dk.Yürüyüş. 

10 tekrar.

(Toplam 20dk.)

5. Hafta

2 dk. Koşu

1 dk. Yürüyüş ,

7 tekrar.

(Toplam 21 dk.)

6. Hafta

3 dk. Koşu

1dk. Yürüş

5 tekrar.

(Toplam 20 dk.)

7. Hafta:

4 dk. Koşu.

1dk.Yürüyüş. 

5 tekrar.

(Toplam 20dk.)

8. Hafta:

6 dk. Koşu.

1dk.Yürüyüş.

3 tekrar.

(Toplam 21dk.)

9. Hafta:

9 dk. Koşu.

1dk.Yürüyüş. 

2 tekrar. 

(Toplam 20 dk.)

10. Hafta:

12 dk. Koşu.

1dk.Yürüyüş.  

7 tekrar.

(Toplam 20 dk.)

11. Hafta:

15 dk. Koşu.

1dk.Yürüyüş.

4 tekrar.

(Toplam 20 dk.)

12. hafta:

20 dk. Koşu

1 tekrar

Toplam 20 dk.



KİLO KONTROLÜNDE 

EGZERSİZ YAPMAK KADAR 

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ 

TAKİBİ DE ÖNEMLİDİR !!



VÜCUT KİTLE ENDEKSİ NASIL 

HESAPLANIR ?

KİLO/ BOY X BOY

Örnek: 100 kg olan bir kişinin boyu 

1.80 ise vücut kitle indeksi kaçtır?

1.80 X1.80= 3.24

100/3.24= 30.8 (1. derece şişman)



VÜCUT KİTLE İNDEKSİ DEĞERLENDİRME TABLOSU



SAĞLIKLI 

YAŞAM İÇİN 

10 BİN ADIM

 Araştırmalara göre günde 

10 bin adım atmak yani 

yaklaşık 1-1,5 saat 

yürümek şişmanlığı 

önlüyor. Bir adım ölçerle 

günde kaç adım attığınızı 

hesaplayın. Eğer günde 

10 bin adım atmıyorsanız 

yeterince hareket 

etmiyorsunuz. Hareket 

etmek için hiçbir fırsatı 

kaçırmayın.



ÖNERİLER

Egzersize başlamadan önce sağlık 
kontrolü yapılmalıdır.

Düzenli egzersizler, spor eğitmenleri 
kontrolünde yapılmalı.

Halka açık egzersiz alanlarının arttırılması 
ve ulaşımın kolaylaştırılması (Yerel 
yönetim ve Üniversite işbirliği)

Egzersiz yapanların  katılımını arttırmak 
için kitle iletişim araçlarının kullanımı ve 
konuyla ilgili kamu reklamları



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 

TEŞEKKÜR EDERİM.


