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 Fiziksel aktivite, kas ve eklemlerimizi kullanarak 
enerji tüketimiyle gerçekleşen herhangi bir bedensel 
hareket. 

 Fiziksel aktivite, bireylerin bedensel ve  ruhsal 
gelişimini sağlar. 
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 Dünya genelindeki ölümlerin %6’sı. 

 Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık     
%21-25’i 

 Diyabetin   %27’ si

 iskemik kalp hastalığının %30’unun ana 
nedeni. 
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 “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat 
Programı”

 Başbakanlık Genelgesi 29.09.2010 tarihli ve 
27714sayılı Resmî Gazete’ Program aktivitelerinin 
%30’u fiziksel aktiviteyi içermektedir.

 Bu aktivitelerden birisi“ Türkiye Fiziksel Aktivite 
Rehberi”nin hazırlanmasıdır. 
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 Dünya Sağlık Örgütü

 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet 
ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı
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 Hareket kısıtlaması olan 
kişiler için sağlığı koruyup 
geliştirir, 

 hareketsizliğin yol açtığı 
hastalıkların oluşumunu 
da önler.

 Fiziksel ve ruhsal sağlık 
için fiziksel aktivitenin 
günlük yaşam içine adapte 
edilmesi ve davranış 
değişikliğiyle bir yaşam 
biçimine dönüştürülmesi 
gerekmektedir.
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 çocuk ve gençler ,

 yetişkinler, 

 Yaşlılar

 fiziksel ve zihinsel engellilerde fiziksel 
aktiviteler,

 Çeşitli uzmanların ortak bakış açılarından 
yararlanılarak fiziksel aktivite konusunda 
farkındalık yaratmaya çalışılmıştır. 
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 Sağlık; bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal 
anlamda tam bir iyilik hâlinde olmasıdır.

Fiziksel aktivitenin sağlığımız üzerine etkileri, 

 1.Bedensel sağlığımız üzerine

 2.Ruhsal ve sosyal sağlımız üzerine

 3.Gelecekteki yaşantımız üzerine
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 Düşük:

 Nefes almanın ve kalp atım

 Sayısının Dinlenme Değerinin Biraz

 Üzerinde Olduğu çok Az Çaba Gerektiren 

 Günlük Aktiviteler

 Yavaş  yürüyüş,

 Evişleri vb. 
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 Orta:Nefes

 Almanın Ve Kalp Atım Sayısının

 Normalden Daha Fazla olduğu,kasların 
zorlanmaya başladığı, orta dereceli çaba 
gerektiren aktiviteleri ifade eder.

 Aktivite sırasında  kişi konuşabilir fakat, şarkı 
söyleyemez.

 Hızlı yürümek,düşük tempolu koşular, dans 
etmek,ip atlamak, Yüzmek, Masa Tenisi

 Yavaş tempoda bisiklet sürmek
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 Yüksek:Nefes almanın ve kalp atım sayısının 
normalden çok daha fazla olduğu veya kasların 
daha fazla zorlandığı, çok fazla çaba gerektiren 
aktiviteleri tanımlar.

 Kişi,aktivite sırasında nefesi kesilmeden birkaç 
kelimeden fazlasını konuşamaz.

 Tempolu koşu,

 Basketbol,futbol,voleybol,hentbol

 Tenis oynamak,step-aerobik

 Derslerine katılmak,tempolu dans
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 Dayanıklılık (Aerobik) Egzersizleri

 Herhangi Bir Fiziksel aktivitenin Daha Uzun 
süre, Yorulmadan Yapılabilmesini ifade eder.

 Dayanıklılık(aerobik)egzersizleri

 Vücudumuzun Oksijeni Kullanma Kapasitesini 
arttıran, Büyük Kas Gruplarının dinamik

 Ve ritmik olarak çalıştığı egzersizlerdir
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 Kuvvet,kasın Dirence Karşı Koyabilme

 yeteneğidir.

 Yerden Bir Eşya kaldırmak,

 Yük taşımak, Ağır bir Cismi çekmek veya

 İtmek kuvvetli kaslar gerektirir.

 Örneğin,yetişkin bir Bireyin Belirli Bir

 Ağırlıktaki bavulu taşıyabilmesi için kol 
kaslarının yeterli kuvvete sahip olması 
gerekir.
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 Kaslarımızı Ve Kemiklerimizi güçlendirir,

 Vücut Yağ Oranını azaltır,

 Kas ve Kemik Kitlelerini arttırır,

 Kaybını önler.

 Kuvvet aktiviteleri;karın,sırt-bel,omuz-kol ve 
kalça- bacak Kasları Gibi vücudumuzun Önemli 
Ve Büyük Kaslarını Kuvvetlendirmeyi 
Hedeflemelidir.

 Kuvvet aktiviteleri yaparken yalnızca bir bölgeye 
yüklenmemeli,bedenin  üst ve alt kısmı, Sağı

 ve solu,ön ve arka gövde kasları dengeli 
çalıştırılmalıdır.
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 Eklemlerin Geniş Açıda Hareket edebilmesidir.

 Fiziksel aktivite Yaparken gövde, kol

 Veya Bacakların Rahat Hareket edebilme 
becerisidir.

 Günlük yaşam Etkinlikleri Sırasında Rahat 
Hareket etme

 Örneğin kalça ve bacakların esnek olması, 
bağdaş kurarak oturmak. 
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 Denge,bedenimizin 
Düşmeden Durabilme Ve 
Düzgün Hareket edebilme 
yeteneğidir.

 Bunun için görme duyusu, 
içkulaktaki denge ve 
derin duyunun sağlam 
olmasının 
yanında,kasların da 
yeterice kuvvetli olması 
gerekir.

Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşam                                                                                             
Prof DrHülya Kayıhan         



 Düzenli Yapılan Fiziksel Aktiviteler
 Kişinin bedensel, ruhsal, entelektüel, Sosyal 

ve çevresel  iyi  olma hâlini geliştirme ve 
korumada  etkilidir.

 Düzenli fiziksel aktivite kalp  hastalıkları, 
obezite, yüksek tansiyon, diyabet, osteoporoz 
ve bazı kanser türlerinden korunmada en 
etkin ve en ucuz ilaçtır.

 Fiziksel aktivite kişinin kendisini  daha enerjik 
hissetmesini, daha canlı, hareketli ve huzurlu 
olmasını sağlar.
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Kalbimizi güçlendirir,solunum  ve dolaşım 
kapasitemizi  geliştirir.

 Haftada en az 3gün, ideal olarak 5-7gün
Dayanıklılık Egzersizlerinin süresi: haftada 
150dakika
Günde30 dakika

 Bu  süre10’ar dakikadan az olmayan bölümlere 
ayrılabilir.
Egzersize Yeni Başlayanların İlk günden İtibaren 

Günde30 dakika Fiziksel aktivite Sürdürmeleri de
Şart değildir
Giderek süreyi Artırarak birkaç Hafta içerisinde 

haftada150dakikalık süreye ulaşılabilir
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 ;Günde  en az 60 dk orta şiddette  
fiziksel aktivite önerilir. 

60dakikadan fazla aktivite 
yapmak ek yarar   sağlar.

Dayanıklılık (aerobik) aktiviteleri 
önerilir. Haftada üç kez yüksek 
şiddetli aktivite

Aktivite süreleri gün içinde bölünerek 
yapılabilir

Çocuk ve Gençlerde oyun,spor,
eğlence,ulaşım, ev işleri, boş 

zamanlar(tenefüs),
Beden eğitimi Dersleri ile aile,okul ve 

toplum içinde planlanmış diğer 
aktiviteler.
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 Yaşlanma  doğumla  başlayan,  hayat  boyu 
süren ve geri dönüşümsüz bir süreçtir. 

 65  yaş  ve  üzeri  yaşlılık olarak kabul 
edilmektedir. 

 Dünyada ve ülkemizde beklenen  yaşam  
süresi  uzamakta  ve  yaşlı nüfusun genç 
nüfusa oranı giderek artmaktadır. 

 2025 yılında Dünya’da yaşlı nufüs sayısının 
800 milyon olması beklenmektedir.
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 Dayanıklılık (Aerobik) AktiviteleriDayanıklılık
aktiviteleri haftada en az 3 gün, ideal olarak 

 5 - 7 gün düzenli olarak yapılmalıdır.

 Örneğin,  düzenli  ve  hızlı  adımlarla  
yürüme, bisiklete binme, uzun süreli yüzme, 
bahçe işleri gibi.
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 Denge Aktiviteleri Güçlü bir dengeye sahip 
olmak yaşlılarda düşme riskinin  azaltılması  
için  gerekmektedir.  Kas kuvvetini, 
esnekliğini ve dayanaklılığını geliştiren 
egzersizler dengeyi de olumlu etkile

Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşam                                                                                             
Prof DrHülya Kayıhan         



 Yaşlılarda  fiziksel  aktivite  önerileri,  aktivite 
ihtiyaçları ve fonksiyonel duruma göre üç 
gruba ayrılabilir:

 1. Aktif, günlük yürüyüşünü yapan, aktif 
çalışan ve/veya düzenli rekreasyonel veya 
spor aktivitesi yapan 65 yaş ve üzeri sağlıklı 
bireyler
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 fiziksel uygunluk düzeyinin belirli yönlerini veya 
fonksiyonlarını da geliştirmek için haftada en az 
150 dakika orta şiddette dayanıklılık (aerobik) 
aktiviteleri veya 75 dakika yüksek şiddette 
fiziksel aktivite veya eşit düzeyde orta ve yük-sek  
şiddette  dayanıklılık  (aerobik)  aktiviteleri 
yapılmalıdır.

 Haftada 150 dakika (2.5 saat) yapılması gereken 
orta şiddetli aktiviteler; günde 10 dakika veya 
daha fazla süre düzenlenerek ya da günde 30 
dakika olacak şekilde haftada 5 gün 
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 2. Aktivite düzeyi düşük, hareketsiz, veya yaşam 
tarzından dolayı fonksiyonel kapasitesi düşük 
olan grup: Bu gruptaki bireyler, kas kuvvetinde 
kayıp ve/veya aşırı kilolu olabilen bireylerdir. 
Buna  rağmen  sağlıklı  olmaları  mümkündür. 
Fiziksel  aktivite  yapılarak  fonksiyon  kayıpları 
geri  kazandırılabilir  ve  hastalıklar  önlenebilir. 
Hareketlerinde  yetersizlik  olan  65  yaş  üzeri 
yetişkinler,  dengeyi  geliştirmek  ve  düşmeleri 
önlemek için haftada 3 gün veya daha fazla 
fiziksel aktivite yapmalıdır. Dayanıklılık (aerobik) 
aktiviteleri en az 10 dakikalık sürelerle yapılmalı 
ve bu süre, gittikçe artırılmalıdır. 
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 3. Kronik hastalıklar (artrit, demans, ileri yaş) 
nedeniyle  çok  düşük  fiziksel  ve  
fonksiyonel kapasiteye sahip veya düşkün 
olan grup: Bu grupta hekim, fizyoterapist  
tarafından kişinin sağlık durumu ve  
fonksiyonel  kapasitesi  değerlendirilip 
özürlülük  oluşturan  sorunların  azaltılması, 
önlenmesi ve tedavi edilmesine yönelik 
egzersiz reçeteleri (düşmelerin önlenmesi 
programı gibi) düzenlenmelidir. 
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Sağlık Göstergeleri

çok iyi 
30%

iyi
32%

kötü
38%

kötü
8%

Engelli Engelsiz

çok iyi 
%63
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University of Illinois at Chicago
Director, National Center on Physical

Activity and Disability



 Engelli gençler engelli olmayanlarla 
karşılaştırıldığında 4.5 kat daha fazla fiziksel 
inaktivite görülmektedir.

 Engelli gençler günde 4 saatten fazla TV 
izlemekte ve bu oran engelli olmayanların iki 
katıdır. 

 Engelli gençlerin %26.6’sı okulda 3 saatten 
daha fazla sedanter aktivite içinde, 
engelsizlerde bu oran % 20.4.
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 Kronik Durumlar
◦ Yüksek tansiyon
◦ Hiperlipidemi
◦ Insulin direnci

 Sekonder Durumlar
◦ Mobilite limitasyonları
◦ Yorgunluk
◦ Ağrı
◦ Depresyon
◦ Sosyal izolasyon 
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Fiziksel 

inaktivite

Fiziksel 

aktivite  

yapma 

kapasitesinin

azalması

Fonksiyonel 

kısıtlanmalar

Sekonder

durumların 

oluşması
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 Engelli  kişiler için sağlığı koruyup 
geliştirmenin yanı sıra, hareketsizliğin yol 
açtığı hastalıkları da önler.

 Örneğin, yürüyüş, merdiven, bahçe işleri, 
dans ve takım sporları gibi her engelli bireyin 
kendi durumuna uygun yapabileceği fiziksel 
aktiviteler vardır. 
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 - Hareketsizliğe bağlı olarak gelişecek kas iskelet 
sistemi problemlerini önler.

 - Sağlığı geliştirir.

 - Fiziksel uygunluğu arttırır.

 - Duruş ve dengeyi geliştirir.

 - Öz saygıyı arttırır.

 - Kilo kontrolünü sağlar.

 - Kas ve kemikleri kuvvetlendirir.

 - Enerjik hissetmeyi sağlar.

 - Stresi azaltır ve gevşemeyi sağlar.

 - Bağımsız yaşamı destekler.
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En az

En çok 

Fırsatları değerlendirin 

Ek efor sarfedin

Aktivite planlayın



 Tekerlekli sandalyeye bağımlı bir bireyin 
günde 30-40 dakika tekerlekli sandalye 
kullanması,

 orta şiddette fiziksel aktivite kabul edilirken, 

 20 dakika tekerlekli sandalye basketbol 
oynaması yüksek şiddette aktivite olarak 
kabul edilebilir.

 (yürüme, tekerlekli sandalye kullanma, dans 
gibi).
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 Bedensel engellilerde fiziksel aktivitenin en 
güzel örneklerinden biri de spordur. 

 Spora katılım, sosyal entegrasyonu, kendini 
kabul etme, sosyal  Yeteneklerin gelişmesi 
yanında engelli ve engelli olmayan bireylerin 
kaynaşmasını sağlamaktadır. 
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Çevre, engelli kişilerin fiziksel 
aktiviteleri (yürüme, tekerlekli
sandalye aktiviteleri gibi) güvenle 
ve kolaylıkla yapabilmeleri için
düzenlenmeli, mimari engellerden 
arındırılmalıdır
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‘

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi’ ve 
‘Fiziksel Aktivite İnternet Sitesi     
www.fizikselaktivite.gov.tr
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