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Benim Hikayem 

       Merhaba, 

  

       13 yaşımdan 22 yaşıma kadar atletizm ve çeşitli uzak doğu sporları 

ile amatör olarak ilgilendim, 22 yaşımdayken 1.70 boyunda ve 68 

kiloydum. 22 yaşımdan sonra iş ve aile hayatının yükümlülükleri ve 

zaman yokluğunu bahane ederek (!) sporu tamamen bıraktım. 35 

yaşıma geldiğimde yine 1.70 boyundaydım ama 88 kilo olmuştum.  

2005 yılında, görev yaptığım askeri birlikte nöbetçiyken, birliğin 

kapısına gelen bir kişinin nöbetçi olan askere beni sorduğunu, askerin 

de: “içeride, tombul suratlı olan” dediğini duydum. Bu şekilde tarif 

edilmek çok ağırıma gitmişti, görevli erin böyle söylemiş olması değildi 

beni üzen, söylediğinin doğru olmasıydı…Kilo vermeliydim, ama 

nasıl?  Artık benim için birçok beslenme sistemi ve egzersiz yöntemini 

denemeye başlayacağım sıkıntılı bir süreç başlıyordu.  

2008 yılına kadar -3 yıl boyunca- bir çok yöntem denedim,  önce 

4-5 kilo veriyor, ardından ya o kadar ya da daha fazlasını alıyordum, 

sonra tekrar kilo veriyor ve tekrar alıyordum, sonuç kocaman bir sıfır. 

  
Aç kaldım, tok kaldım, günde bilmem kaç öğün yedim, aşırı 

yorucu ve bir o kadar da zor egzersizler yaptım, buna rağmen bir 

türlü istediğim sonucu elde edemedim. Bu süre zarfında karaciğer 

yağlanmam da iyice ilerlemişti. Doktorum aşırı zorlanmadan egzersiz 

yapmamı tavsiye ediyordu. Öyle ki; egzersiz yapmalı ancak çok 

yorulmamalıydım, karaciğer rahatsızlığım zorluk düzeyi yüksek 

egzersizlere izin vermiyordu… 
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Benim Hikayem 

Bu durum; gündelik hayatta yaşadığım sıkıntılara ilave olmuş, 

moralim daha da bozulmuştu. Yaptığım onca şeye rağmen fiziksel 

durumumda kalıcı ve beni rahatlatan bir değişiklik olmamıştı. Bu 

sürecin kötü yanı; 3 yılım geçmiş, ancak hemen hemen hiç kilo 

verememiştim, iyi yanı ise artık kilo verememenin onlarca yolunu 

biliyordum. Ancak hareketsiz kalmak ve hareketsiz olduğumu bilmek 

beni içten içe kemiriyordu. Ne yapmalı, ne etmeli hareket etmeliydim. Bu 

düşüncelerle çeşitli spor dergilerini, gazetelerin spor ile ilgili sayfalarını 

araştırırken, 2008 yılının Kasım ayında bir spor dergisinin kapağında 

«İyileştiren Yoga Duruşları» haberini gördüm (dergiyi hala saklıyorum).  

Duruşları deneyerek iyi hissetmeye başladığımı fark edince yogayla 

ilgili daha fazla bilgi sahibi olmam gerektiğini düşündüm, Bunun için de 

araştırmalarıma başladım. Aynı ayın sonunda ilk yoga kitabımı almıştım.  

Hemen hemen her gün 45 dk. ile 1 saat arasında yoga duruşlarını 

deniyor, yapabildiğim hareketler için seviniyor, yapamadıklarım için ise 

–tuhaf bir azimle- denemelerimi sürdürüyordum. (Bir yandan da ben 

şimdi bacağımın birini bu şekilde uzatıp alnımı dizime değdirdiğimde 

nasıl iyileşeceğim diye düşünmüyor da değildim ya, olsundu. O kadar 

insan yoga yap düzelir diyordu, yalan söyleyecek değillerdi ya. ) 

 

Haberi okuyunca bu yoga denen şeyin şimdiye kadar hiç 

denemediğim bir şey olduğunu anlayarak, denemeye karar verdim. 

Üstelik sonradan hatha yoga olduğunu öğrendiğim bu sabit duruşlar 

diğer egzersiz yöntemlerine nazaran daha az yorularak yapabileceğim 

bir egzersize benziyordu. Böylelikle doktorumun da –çok yorulmadan 

egzersiz yapmalısın- tavsiyesine uymuş olacaktım. 
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      Daha önce ne kadar yemek yediğimi, nasıl yaşadığımı bilen bütün 

dostlarım, “iştahımın da kesildiğini Allah korusun ama sonunda kilo 

vermeme neden olabilecek önemli bir hastalığa yakalandığımı, acilen bir 

doktora görünmem gerektiğini” söylüyorlardı. Tüm bu söylenenlere 

rağmen ben kendimi çok iyi hissediyor, egzersiz yapmaya ve aynı 

zamanda da kilo vermeye devam ediyordum.  

    Başlangıçtan 4 ay sonra 88 kilodan 69 kiloya düşmüştüm. Akıl alır 

gibi değildi, bu kadar az gayret ile bu kadar çok kilo verebilmek beni de 

şaşırtıyordu. Sonunda çevre baskılarına dayanamayarak hastaneye 

gidip bir doktora özellikle karaciğer yağlanmamdan da bahsederek 

durumu kısaca anlatıp genel bir kontrol muayenesi talep ettim. Birkaç 

gün sonra doktorumu tekrar görmeye gittiğimde, herhangi bir sağlık 

problemim olmadığı gibi 14 yıl süren karaciğer yağlanmamın da 

tamamen iyileştiğini öğrendim. 

Benim Hikayem 

      Duruşların bazıları çok kolay, bazıları ise benim gibi hiç de esnek 

olmayan bir vücuda sahip biri için çok zordu. Kardeşimin kitapevlerini 

ve sahafları gezerek topladığı kitaplar ve internetin yardımıyla bir çok 

kaynak tarıyor, duruşların vücudun esnekliğine göre değişik 

yapılışlarını  keşfettikçe egzersiz daha da keyifli hale geliyordu.      

      Başlayalı yaklaşık olarak 2 ay olmuştu ve ben her gün düzenli olarak 

çalışmaya devam ediyordum, bu arada bir şey fark etmiştim: 

inceliyordum,  evet 2 ayda yaklaşık olarak 8 kilo vermiş, 2 beden 

incelmiştim, ne diyet yapmıştım, ne aç kalmıştım, ne de yorulmuştum, 

tuhaf bir şekilde eskisinden daha az yiyordum (daha az acıktığım için), 

ancak açlık hissetmiyordum, üstelik daha önce hiç olmadığım kadar 

enerjik hissediyordum…  

Bu arada eşimin sosyal çevresinden olan ve bir yoga merkezini 

yöneten arkadaşı, “yoga yaparak kilo verilmez, eşin başka bir şey 

yapıyordur” demişti. Bunun üzerine yoga yapan insanlara nasıl yoga 

yaptıklarını sormaya başladım, ne kadar sürüyordu, kaç tane duruş 

yapıyorlardı, hangi duruşları yapıyorlardı, nasıl nefes alıyorlardı… 

Onlardan da aynı şeyi duymuştum : «MUHTEMELEN BAŞKA BİR 

ŞEY YAPIYORDUM» 



     

Tempolu Yürüyüş  9 

www.nefesliadimlar.com 

Benim Hikayem 

          Haksız da sayılmazlarmış, hatha yoga duruşlarını yapıyordum, 

ancak ben duruşlar esnasında farklı bir şekilde nefes alıp veriyordum. 

Üstelik bir yoga seansı ortalama 90 dakika sürerken benim egzersizim  

50-60 dakika kadar sürüyordu. Bir gün eşim “yaptığın hareketler benzer 

olduğuna göre uyguladığın nefes tekniğinin kilo vermeni sağladığını 

düşünüyorum” dedi. Sonrasında eşimin fikrinin doğruluğunu araştırmak 

için bir çok farklı yoga eğitmeninin derslerine katıldım. Onlarla –hemen 

hemen- aynı şeyleri yapıyor ancak onlar gibi nefes almıyordum (bu 

yüzden bazı eğitmenlerden ikaz aldığım da oldu)…  

           Bu kadar kısa sürede bu kadar çok kilo vermem ve kilomu 

korumam üstelik eskisine nazaran daha sağlıklı olmam nedeniyle 

tanıdığım birçok insan “bu yaptığın şeyi diğer insanlara da göstermelisin” 

demeye başlamıştı. Ancak ben hem görevde olmam hem de uzmanlığa ve 

uzmana olan saygımdan dolayı gelen teklifleri “ben antrenör/eğitmen 

değilim, o yüzden bu yaptığım şeyi yaptırmak için kendimde yetki 

görmüyorum” diyerek reddediyordum. 

2011 yılında emekli olarak 24 yıl boyunca çeşitli kademelerinde 

astsubay olarak görev yaptığım Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 

ayrıldıktan sonra konu hakkındaki tecrübelerimi paylaşmak için yoga 

eğitmeni olmaya karar verdim. Bir yoga merkezinde eğitmenlik eğitimi 

almaya başladım, eğitimin 4. ayından sonra tecrübeli bir eğitmen 

eşliğinde stajyer eğitmen olarak ders vermeye başladım, ancak ben 

dersimde yaptırdığım asanalar esnasında kendi uyguladığım nefes 

tekniklerini de yaptırmaya çalışıyordum, bu durum eğitmen ile 

aramızda bir fikir ayrılığına dönüştü, sonrasında ders verdiğim bazı 

insanlar ısrarla benden ders almak istediklerini söylediklerinde de 

merkezle yollarımız ayrıldı. Bu moral bozukluğu nedeniyle eğitmenlik 

yapmaktan vazgeçtim ve 2013 yılına kadar kendi çalışmalarıma ve 

uyguladığım nefes tekniklerinin diğer egzersiz yöntemleri ile de 

uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin araştırmalarıma devam ettim. 
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      Geliştirdiğim bu yöntemi daha çok insana anlatabilmek ve onların 

da faydalanmasını sağlamak üzere 2013 yılında T.C. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı’ndan,  “Herkes için 

Spor ve Wellness Antrenörlüğü” eğitimini tamamlayarak antrenörlük 

sertifikasını almaya hak kazandım. Aynı yıl yöntemin yürüyüş esnasında 

uygulanabilecek uygulamalarını içeren “Tempolu Yürüyüş ve Nefesli 

Adımlar” ismini verdiğim bir kitap yazdım, bu konuda kitap yazmamın 

amacı; tempolu yürüyüşün herkes tarafından uygulanabilecek, basit ve 

masrafsız bir egzersiz yöntemi olmasıydı. Yöntemi daha fazla insana 

anlatarak faydalanmalarını sağlamak amacıyla da, kitabımı (pdf) 

www.nefesliadimlar.com adlı internet sayfamdan ücretsiz olarak 

paylaşmaya başladım.  

Benim Hikayem 

      Yaptığım araştırmalar neticesinde uyguladığım nefes tekniklerini; 

yoga duruşlarına benzeyen aletsiz egzersizler ve tempolu yürüyüş gibi 

kardiyo egzersizler esnasında uygulayarak bu egzersiz yöntemlerine 

uyumluluğunu geliştirdim. Kilo vermek, yağ yakarak incelmek isteyenler 

için uyguladığım nefes tekniklerini belli bir yöntem altında toplamak 

adına “Nefesli Adımlar” ismini verdiğim bir yöntem geliştirdim. Nefesli 

Adımlar hem yoga duruşları, hem aletsiz egzersizler ve hem de tempolu 

yürüyüş esnasında uygulanabiliyor. 

Bu kitabı; NEFESLİ ADIMLAR yöntemini anlatmak için bir el kitabı 

hazırlamak üzere yazmaya karar vermiştim. Ancak tempolu yürüyüş ile 

ilgili gerekli bilgileri içeren, derli toplu ve güvenilir bir kaynağın 

olmadığını tespit edince; hem Tempolu Yürüyüş, hem de NEFESLİ 

ADIMLAR hakkında yazmam gerekti.  

http://www.nefesliadimlar.com/
http://www.nefesliadimlar.com/
http://www.nefesliadimlar.com/
http://www.nefesliadimlar.com/
http://www.nefesliadimlar.com/


    Akademik bir dili olmamasına rağmen akademik bilgilerle 

donatmaya çalıştığım kitabımı yazmamda bana destek olan aileme ve 

dostlarıma teşekkür ediyor, ömrümü ailem ve dostlarım ile 

bereketlendiren, şükürden aciz olduğum Rabbime de sonsuz hamd 

ediyorum.  

 

    Her Nefeste Sağlık, Her Adımda Başarı Dileklerimle. 

 

                                                                                 Abdullah Yılmaz Demir 
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      Konusunda Türkiye’de bir ilk olan kitabımda, Tempolu Yürüyüş 

hakkında bilinmesi gereken kurallar ile fiziksel uygunluğunuzla 

orantılı olarak, yürüyüşünüzü nefes nefese kalmadan, aşırı 

zorlanmadan, sonrasında şiddetli açlık nöbetleri, aşırı yorgunluk hali 

veya fiziki rahatsızlıklar yaşamadan yapabilmenizi sağlayacak bilimsel 

veriler ile tavsiyelerimi ve benim kısa bir sürede sağlıklı bir şekilde yağ 

yakarak incelmemi ve kilo vermemi sağlayan NEFESLİ ADIMLAR 

yöntemlerini bulacaksınız.  



Tempolu Yürüyüş 

1. Bölüm 



     Kilo vermek/yağ yakmak için nabzınızı aşırı artıran, yaparken 

zorlandığınız, sizi kan ter içinde bırakan, bitmesi için dakikaları saydığınız 

egzersizler yapmaya ihtiyacınız yok, aksine yüklenme şiddetini (zorluk 

düzeyini) vücudunuzun sınırlarına saygı duyarak ayarlayabileceğiniz, 

haftada en az 5 gün yapabileceğiniz, aerobik özellikli bir egzersiz 

yöntemine ihtiyacınız var. Tempolu Yürüyüş bu hedef için en ideal egzersiz 

yöntemi.   
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    Ancak Tempolu Yürüyüş 

hakkında gereken bilgiye sahip 

olmadan yürüyüşe başlamak 

da pek akıllıca değil. Zira; 

gereğinden fazla hızlı, nefes 

nefese kalarak zar zor bitirilen 

veya bitirilemeyen, sonrasında 

şiddetli açlık nöbetleri, aşırı 

yorgunluk hali veya ortopedik 

rahatsızlıklar yaşanan tempolu 

yürüyüş deneyimleri nedeniyle 

tempolu yürüyüş yapmaya 

çalışan bir çok insan yürüyüşü 

bırakmak zorunda kalıyor. 

  

 

Tempolu Yürüyüş 

Benim de yaptığım hatalardan biri buydu, egzersiz bir an önce bitsin, 

 daha çok terleyeyim ve daha kısa sürede kilo vereyim  diye; kendimi  

aşırı zorlayıp vücudumu maksimum yüklenme şiddetine maruz bırakıyor, 

sürekli nefes nefese kalıyordum. Sonradan aşırı terlemenin veya çok 

yorulmanın kilo vermek veya yağ yakmak ile ilgisi olmadığını anladım. 

Önemli olan vücudumun sınırlarını tanıyarak sürekli yapabileceğim 

egzersiz yöntemlerini uygulamaktı. 

En Çok Yaptığımız Hata 



Yürüyüş Yapmanızı Tavsiye Ediyorum, 

Hadi, egzersiz yapalım, 

Hareketsizlik Tehlikelidir, 

Yürüyüş Her Derde Deva…. 

 

 

    Son zamanlarda bu cümleleri çok sık duyuyor veya görüyorsunuz 

değil mi? Cevabınız evet ise ben de sizinle aynı fikirdeyim. Hemen 

hemen her gün ya televizyonda, ya internette, ya da bir gazete/derginin 

sayfalarında, okuyucuyu, izleyiciyi teşvik edici, bilgilendirici, uyarıcı 

programlar, röportajlar, sağlık köşeleri, tavsiyeler görür ve duyar 

olduk. Peki Neden ? Nedeni gayet basit : 

HAREKETSİZİZ,  

    Uyurken dahi sürekli hareket edecek şekilde yaratılmış olan 

vücudumuzu, uyanıkken sağlıksız derecede hareketsiz bırakıyoruz. 

Peki bu bizim kabahatimiz mi? Hem EVET hem de HAYIR… 

    Hareketsizlik bize modern 

yaşam tarzımızın, şehirleşmenin, 

medenileşmenin (!!!) dayattığı bir 

durum. Öyle ki, sabah uyanıyor, 

bir taşıta binerek işyerimize 

gidiyor, oturarak bütün gün 

çalışıyor, yine bir taşıta binerek 

evimize geliyor, oturarak yemek 

yiyor, tv seyrediyor, internette 

geziniyor, yatarak uyuyoruz. 

Hareketsizlik Tehlikesi! 
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Tempolu Yürüyüş 

Benim kilo almama neden olan şey de bu yaşam tarzıydı, ben de Deniz 

Kuvvetlerinde görev yaptığım 24 yıl boyunca masa başı görevlerde 

bulunmuş, tüm mesaisini 9-10 metrekarelik odalarda yapmış bir 

insandım. 



    İşte bu hareketsizlik denen hastalığın (!) tek çaresi var HAREKET 

ETMEK, aslında bu hastalığın da hekimlerimiz tarafından reçete 

edilebilen bir ilacı veya aktarlarımızda bulabileceğimiz bir şifalı bitkisi 

olsa kim bilir ne çok rağbet görürdü ama maalesef yok. 

     Hareketsiz çalışma ortamlarında çalışanlara en çok büro personelinden 

örnek verilir, sürekli masa başında bilgisayar karşısında uzun saatler 

boyunca oturarak çalışmak zorunda bırakıldıkları söylenir, doğrudur da 

sürekli takip etmek zorunda oldukları bilgisayar ekranları, yapılması 

gerekli olan uzun telefon görüşmeleri, bitmek tükenmek bilmez 

toplantılar gibi. Bunların hepsi de oturarak çalışmaya dolayısıyla da 

hareketsizliğe çok uygun örneklerdir. 

    Peki sürekli oturarak çalışmak zorunda olan bu insanların dışında; bir 

bakkal dükkanı işletmecisinin daha şanslı olduğunu mu sanıyorsunuz, ya 

da bir taksi şoförünün, ya da bir tekstil atölyesinde makinanın başındaki 

bir insanın… Bence hepsinin durumları aşağı yukarı aynı, hepsi aynı 

tehlikeye maruz bulunuyorlar. Ancak bu insanlara *işinizi bırakın 

hareketli bir hayatı tercih edin* demek de pek akılcı değil. O nedenle bu 

insanlara ve bu insanların durumunda olan diğer meslek gruplarına 

tavsiye edilebilecek tek şey kalıyor: 

EGZERSİZ YAPMAK 

(¹)  Birinci Basamak Hekimler için OBEZİTE ile Mücadele El Kitabı S.24-25 

    Çalışmayanlar için de durum pek farklı değil, maalesef sosyal 

faaliyetlerini evde veya dışarıda oturarak bir şeyler atıştırmak üzerine 

yapılandırmış bir milletiz. Sonra hiç geçmeyen sırt, omuz, bel, bacak-diz 

ağrıları ki bu saydıklarım diğerlerine nazaran en zararsız olanlar. Zira 

hekimlerimiz hareketsizliğe bağlı olarak aşırı kilo alma sonucunda uzun 

vadede bir çok kronik hastalık tehlikesi olduğunu da belirtmekteler, bel-

boyun fıtıkları, kanser, yüksek tansiyon ve diyabet (tip2) gibi… (¹)  

Tempolu Yürüyüş  15 

Ne kadar Hareketsizseniz, O kadar Hastasınız! 

www.nefesliadimlar.com 

Tempolu Yürüyüş 

Hareketsizlik Tehlikesi! 



    Tabii ki egzersiz merkezlerine kayıt yaptırıp, bu tip merkezlerde 

düzenli olarak egzersiz yapabiliyorsanız, bu sizin için çok faydalıdır ve 

bence «fiziki açıdan» kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden 

birini yapıyorsunuz. Buna hiçbir itirazım yok. Peki ama ya bu tip 

merkezlere çeşitli nedenlerle gidemeyenler veya gitmek istemeyenler, ya 

onlar ne yapmalı? İçinde hareketsiz bir hayat tarzı olduğuna dair 

endişesi olup, hiçbir şey yapamamaktan şikayetçi olanlar ne yapmalı ? 

     Sağlıklı hayat konusunda araştırma yapan bütün uzmanlar aynı 

fikirde birleşiyorlar, şayet hareketsizlik varsa egzersiz şarttır. Bu 

nedenle bu tür çalışma temposu olan insanlara günün hareketsiz geçen 

bölümüne karşı hareketli bir bölüm yaratmaları tavsiye ediliyor. (¹) 

  

(¹)  Fiziksel Aktivite ve Sağlığımız, S:15 

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ YAPMALI! 

Kaç kez düzenli egzersiz yapmak üzere bir spor merkezine kayıt 

yaptırdınız? Ne kadar süre ile devam ettiniz? Sosyal çevrenizdeki 

insanları düşünün kaç kişi düzenli olarak egzersiz yapıyor? 
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Tempolu Yürüyüş 

Hareketsizlik Tehlikesi! 

    Bu şekilde yönlendirilmiş insanlar da spor merkezlerine üye olarak, 

deneyimli ve sertifikalı antrenörler nezaretinde egzersiz yapmaya, 

hareketsiz kalan vücutlarını egzersiz disiplini ile tanıştırmaya 

çalışıyorlar. 



1. Fiziksel aktivite olarak Tempolu Yürüyüşün ; 

        a.  Vücutta bulunan dolaşım sistemindeki kan akımını ve kan 

damarlarının miktarını arttırarak, dolaşımı iyileştirmek, kalp ve beyin 

damar hastalıkları ile ilgili riskini azaltmak,    

         b.  Kalp kası dahil, vücut kaslarını kuvvetlendirerek, daha etkin 

çalışmalarını sağlamak,  

        c.  Her bir atımda kalbin pompaladığı kan miktarını artırarak, 

dinlenik (normal) kalp atım sayısını azaltarak, kalbin yapması gereken 

faaliyeti daha az yorularak yapmasını sağlamak,  

        ç.  Tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olmak,   

        d.  Sindirim sistemini etkileyerek, 

kronik kabızlık sorununu çözmek,  

        e.  Yürüyüş sırasında ve sonrasında 

metabolizmayı uyararak, metabolik 

tembelliği önlemek, 

        f.  Akciğer kapasitesini geliştirmek,  

        g.  Vücuda giren oksijen miktarını artırmak, 

        ğ.  Zihin ve beden arasındaki koordinasyon yeteneğini geliştirerek, 

bilhassa denge kaybına bağlı düşme sonucu oluşan yaralanmaları 

önlemek,  

        h. Eklem ve kasların esnekliğini artırarak, kemiklerin 

sertleşmesini ve kuvvetlenmesini sağlamak,   
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Tempolu Yürüyüş 

Yürümenin Faydaları 



        ı.  Kilo vermeyi, yağ yakmayı 

veya bulunulan kiloyu korumayı 

sağlamak, 

        i.  Diğer egzersiz yöntemlerine 

geçmeden önce fiziki uygun-

luğunuzu ve egzersiz konusundaki 

devamlılığınızı denemek gibi 

yararları vardır. (¹) (²) 

 

 

 

 

 

(²)  Yaşasın Kalbiniz, S.335 

2.  İnsan vücudu için bebeklikten başlayarak bütün hayat boyunca 

vücudu bir yerden başka bir yere nakletmeye yarayan yürüme faaliyeti 

esnasında vücut her bir adım attığında bir çok kas hareket eder. Bu 

nedenle yürümek hiç de azımsanamayacak kadar fazla kas çalıştıran 

bir egzersiz yöntemidir. 

 3.  Yürümek vücut ağırlığı ile yapılabilen bir egzersiz olduğundan 

herhangi bir spor aletine bağımlılık da gerektirmemektedir. Bu nedenle 

devamlılık yönünden de diğer egzersiz türlerine nazaran daha 

uygundur. 

4.  Aynı zamanda yürümek, yanınızda bir arkadaş ile de yapılabilecek 

nadir egzersiz türlerinden birisidir. Tek başına yürümekten 

hoşlanmıyorsanız birlikte yürüyüş yapabileceğiniz birini bulmak çok 

kolaydır. Böylelikle hem yeni dostluklar ve arkadaşlıklar kurarak 

sosyalleşebilir, hem de var olan dostluklarınızı pekiştirebilirsiniz. 

5.  Günümüzün sorunu olan hareketsizlik için ve hareketsizlik kaynaklı 

kilo fazlalığı ile mücadele için de yürümek çok faydalı bir egzersiz türü 

ve organizmanın fiziksel aktivitesidir. Herkes tarafından, her zaman ve 

her yerde yapılabilir. 

(¹) Herkes için Yaşam Boyu Spor, S. 149 
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Tempolu Yürüyüş 

Yürümenin Faydaları 



6.  Tempolu yürüyüş mükemmel bir aerobik egzersizdir. 

7.  Tempolu yürüyüş aynı mesafede koşu kadar kalori yakar. (¹) 

(¹)  Hipertansiyon ve Egzersiz.  S.10 

8. Fiziki boyutunun yanında; üzüldüğünüzde, sıkıldığınızda, içinde 

bulunduğunuz ortama sığamadığınızda, bi’ çıkıp hava almak 

istediğinizde yürüyüşün sizin için ne kadar faydalı bir hal aldığını, ne 

kadar iyi geldiğini mutlaka denemişsinizdir. Dilerseniz kendinizle baş 

başa kalarak, kendinize yapacağınız içsel yolculuğun ilk adımı olan 

yürüyüş, aynı zamanda rahatlatıcı ve odaklayıcı özellikleri ile de 

vücudunuz için çok şifalı bir eylemdir. 

9.  Düzenli ve tempolu bir yürüyüş 

programı ile fazla kilolarınızdan 

kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. 

Kalıcı diyorum çünkü; anahtar 

kelime budur. Sağlıklı beslenerek 

fazla kilolarınızdan kurtulabilir, 

sağlığınızı koruyabilirsiniz ancak 

egzersiz yapmadan verdiğiniz 

kiloları tekrar fazlasıyla almanız 

işten bile değildir. 

10. Yürüyüş okul çağındaki öğrencilerin zihinsel gelişimine katkıda 

bulunur. Öğrenim çağında çocukları olanlar, öğrenim hayatının hemen 

hemen her döneminde çocukların girdikleri sınavlar ve bu sınavların 

onların üzerinde yarattığı stresi bilir. Sınava hazırlanırken gidilen 

kurslar, dershaneler, özel ders seansları sırasında yaşadıkları zihinsel 

yorgunluk ile bu ders çalışma maratonlarında maruz kaldıkları 

hareketsizlik tehlikesinin hepiniz farkındasınızdır.  
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Tempolu Yürüyüş 

Yürümenin Faydaları 



    Böyle yaparak çocuklarımızı zihinsel yönden sınavlara 

hazırladığımızı düşünür bu yolda bir çok fedakarlıkta bulunuruz. Bu 

yapılan şeylerin faydası yok mu? Elbette vardır. Aşırıya kaçmadan 

yapılan bütün hazırlıklar insanın yararınadır. Hiçbir itirazım yok, 

ancak saatlerce hareketsiz kalarak yapılan ders çalışma maratonlarının 

onların bünyelerinde ne gibi rahatsızlıklar meydana getirebileceğini 

hiç düşündünüz mü? 

    Çocuklarınızla birlikte kurslarda, 

dershanelerde veya özel derslerde ders 

almanızı tavsiye edemem, ama onlarla 

birlikte yürüyüş yapmanızı tavsiye 

ediyorum. Bu yürüyüşler sayesinde 

onların bu zorlu süreç içerisinde 

yaşadığı stresi kolayca alt etmesini 

sağlayabilir, birlikte daha çok vakit 

geçirmiş olursunuz. Tercih tabii ki de 

sizindir. 

Çocuğunuz için önemli olan bir sınavın sabahında, onu  

30-40 dakika sürecek nefes tempolu bir açık hava yürüyüşüne 

çıkarmanızı ve birlikte yürümenizi tavsiye ederim, sınavda daha 

başarılı olacağından hiç şüpheniz olmasın.  

    Kısa süreli yürüyüşlerle bile, çocuklarınızı hareketsizliğin yaratacağı 

tehlikeli sonuçlardan koruyabileceğiniz gibi, yürüyüş esnasında alınan 

oksijen sayesinde zihinsel kapasitelerini de artırmış olursunuz. Zira 

solunan tüm oksijenin %25’ini kullanan beyin, yürüyüş esnasında 

vücuda giren oksijenin artması nedeniyle daha fazla oksijenlenmekte, 

daha fazla oksijenlenmenin sonucu olarak da zihinsel fonksiyonların 

daha iyi işlemesi sağlanmaktadır. (¹)  

(¹)  Yaşasın Kalbiniz. S.339 Tempolu Yürüyüş  20 
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Yürümenin Faydaları 



       Yürümek diğer bütün 

egzersiz yöntemlerine göre daha 

kolay, daha ucuz, daha 

uygulanabilir ve daha istikrarlı 

bir egzersiz yöntemi, kabul, peki 

bu kadar faydalı bir egzersiz 

yönteminin bilinmesi ve 

uyulması gereken kuralları yok 

mu? Elbette var.  

 

     Çünkü antrenman bilimine 

göre kuralı ve yöntemi olmayan 

hiçbir egzersiz türü başarılı ve 

faydalı olamaz. (¹) 

    Dolayısıyla yürüme egzersizi yapacaksanız ya da başka bir deyişle 

egzersiz yöntemi olarak tempolu yürüyüş yapmayı düşünüyorsanız, bazı 

kurallara uymanız gerekiyor (²) 

(²)  Fiziksel Aktivite ve Sağlığımız S.19 

(¹)  Antrenman ve İlkeleri. 
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Tempolu Yürüyüş 

Yürümenin Faydaları 

    Kurallarına uygun olarak yapıldığında çok faydalı olan TEMPOLU 

YÜRÜYÜŞ egzersizi, eksik/yanlış bilgi ile yapıldığında; ya hiçbir işe 

yaramadığı (!) gibi bir izlenim ile bırakılıyor, ya da çeşitli sağlık 

sorunlarına neden olabiliyor. 



    Kronik bir rahatsızlığınız 

varsa ve bir hekimin 

kontrolündeyseniz; hekiminize 

başvurarak tempolu yürüyüş 

yapmak istediğinizi belirterek 

onayını almalısınız. 

 

    Herhangi bir rahatsızlığınız 

olmasa dahi Aile Hekiminize 

danışarak tempolu yürüyüş 

egzersizi yapmak istediğinizi 

belirterek onayını almalısınız.  
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1. Hekim Kontrolünü İhmal Etmeyin 



 Sonraki sayfalarda her bir seçenek için artıları ve eksileri yazdım,  

 bu artı ve eksiler doğrultusunda, kendi özel durumunuza göre seçiminizi 

 kolaylaştırabilirsiniz.  

Evinizdeki Yürüyüş Bandınızda  

Spor Merkezinde  

Parkta  

Ara sokaklarda 
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Tempolu Yürüyüş 

2. Uygun Ortamda Yürümelisiniz 



    Artıları 

(1)  Ev ortamının rahatlığı. 

(2)  Aynı anda tv seyredebilir, kitap okursunuz, 

(3)  Vakit darlığından etkilenmezsiniz, 

(4) Kişisel ihtiyaçlarınızı daha kolay giderirsiniz (su, wc) 

(1) Evinizin havalandırması doğal ortamın  yerini tutmaz. 

(2) İçeride yürüyüş bandının sesi rahatsız  edebilir. 

(3)   Hep aynı yerde yürümek sıkıcı gelebilir. 

Eksileri 
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a.  Evinizdeki Yürüyüş Bandında 



(1)  Uzman Antrenör desteği. 

(2)  Güvenli ortam, 

(3)  Sağlıklı hayat bilincindeki insanlarla   sosyalleşebilme imkanı,  

(4)  Güvenilir, bakımlı ve teknolojik spor aletleri. 

(1)  Gidip gelme süresi, 

(2)  Yetersiz havalandırma ihtimali, 

(3)  Genel kullanımdan kaynaklanan hijyenik sorun ihtimali, 

(4)  Alet sırası bekleme ihtimali. 

    Artıları 

Eksileri 
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b.  Spor Merkezinde 



(1)  Ağaçlar, bitki örtüsü ve toprak kokusu ile baş başasınız,  

(2)  Mevsimlerin döngüsünün muhteşem görselliği, 

(3)  Oksijenin bolluğu. 

(1)  Gidip gelme süresi, 

(2)  Kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamadaki imkan kısıtlılığı  

    Artıları 

Eksileri 
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c. Parklarda 



(1) Parkur evinizden çıktığınız anda başlar,  

(2) Yürüyüş bittiğinde de evinizin önündesinizdir. 

 

(1) Araç trafiği nedeniyle duraklamak zorunda kalıp 

temponuzu koruyamayabilirsiniz, 

(2) Egzoz dumanından kaçabilmeniz çok zor. 

    Artıları 

Eksileri 
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ç. Ara Sokaklarda 



      Ayak sağlığı ile ilgili herhangi bir sorununuz yoksa ayakkabı için 

tavsiyem; ayağınızda yokmuş gibi hissettirmesidir. Hatta bu konuda 

bazı uzmanların yürüyüş ayakkabısını 1 numara büyük almak gerektiği 

hususunda tavsiyeleri olduğunu da belirtmek isterim. Üzerinize 

giydiğiniz kıyafetler çok önemli ve kalıcı bir sağlık sorununa yol 

açmayabilirler, ancak ayakkabının yanlış seçimi size bir daha yürüyüş 

yaptırmayacak kadar kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir. 

 

 

 

  

Kıyafet bölümünü 2 başlıkta inceleyeceğiz. AYAKKABILAR ve 

diğerleri.  

     Spor ayakkabılarının hepsi 

aynı amaçla üretilmezler. Bu 

nedenle herhangi bir spor ayak-

kabı ile yürüyüşe çıkamazsınız. 

     Yürüyüş ayakkabınızı seçer-

ken spor ürünleri satan mağa-

zalardaki görevlilerden yardım 

almalısınız.  

     a.  Ayakkabılar; 

     Görevliler derken; gerçekten sattığı malın özelliklerini bilen, 

sorduğunuz sorulara cevap verebilecek bilgiye sahip olanları 

kastediyorum. Bu konuyu çok önemsiyor ve önemsemenizi tavsiye 

ediyorum. Spor ayakkabıları kullanım amaçlarına göre üretilirler; iç 

ve dış mekan ayakkabıları, tenis, basketbol, futbol, güreş ayakkabıları 

gibi. Bu nedenle herhangi bir spor ayakkabı ile yürüyüş yapamazsınız. 

DİKKAT !!! 

Ayak sağlığı ile ilgili; diyabetik ayak, içe basma, dışa basma, taban çökmesi, topuk 

dikeni gibi bir rahatsızlığınız varsa  doktorunuzun önereceği tarzda imal edilmiş bir 

ayakkabı giymelisiniz. 
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3.  Uygun Kıyafet Giymelisiniz 



    Tempolu yürüyüş ayakkabınızı; topuk, parmak 

bölgesi ve taban yapısı olarak incelemelisiniz. Şu 

anda kullanmakta olduğunuz ayakkabınızı bu 

kıstaslara göre  değerlendirebilirsiniz. (¹) 

Tempolu Yürüyüş Ayakkabısı  

Ayakkabınızın Topuk Bölgesi Nasıl Olmalı? 

    Yürüyüş esnasında ayağınızın ilk önce topuk bölümü yere temas eder, bu temas 

esnasında topuğunuz vücut ağırlığınızdan daha fazla bir basınçla yere çarptığından, 

topuğunuzda oluşacak  darbenin zararını önleyecek şekilde yastıklama özelliğine 

sahip topuk yapısındaki ayakkabıları tercih etmelisiniz. Yürüyüşte karşılaşacağınız 

en büyük sorun çarpmalar ve bükülmelerdir. Bir yürüyüş ayakkabısındaki topuk 

bölümü de bu yüzden yürüyüşün mekaniğine uygun olarak tasarlanıp üretilmiş 

olmalıdır.  

(¹)  Herkes için Yaşam Boyu Spor. S.152.153 

Ayakkabınızın Parmak Bölgesi Nasıl Olmalı? 

    Ayakkabılarınızın tabanlarının hem esnek, hem de farklı yüzeylere bastığınızda 

yüzeyden gelen darbeleri emecek kadar dayanıklı olmasına dikkat etmelisiniz. 

Titizlikle seçtiğiniz ayakkabılarınızın taban bölümünü sık sık kontrol ederek 

aşınmalar çoğaldığında değiştirmelisiniz. Tabanı koruyucu özelliğini kaybetmiş 

ayakkabılar ile yürüyüş ayak sağlığınızı tehdit eder. 

Ayakkabınızın Taban Yapısı Nasıl Olmalı? 
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    Parmaklarınızın olduğu bölüm, ayağınız öne doğru kıvrılırken oluşan yanlara 

doğru yayılmayı sağlayacak şekilde boşluklu ve geniş olmalı, ayak tarağınızı ve 

parmaklarınızı sıkı bir şekilde saracak şekilde olmamalıdır. 

Tempolu Yürüyüş 



    Tempolu yürüyüş sırasında giyeceğiniz kıyafetin sağlığınız açısından 

çok önemli olduğunu belirtmeliyim. Kendi deneyimlerim esnasında 

yaptığım gözlemlerde; çok dar kıyafetlerle, daha fazla terleyeyim diye 

naylon kıyafetlerle (kıyafetinin içine naylon poşet giymiş insanlar 

gördüm), etraftakilere şık görüneyim diye gereksiz aksesuarlarla 

yürüyen insanlar gördüm. Halbuki sağlıklı hayat için yapacağınız 

yürüyüşlerde şıklık belki de en son düşünmeniz gereken şey olmalıdır.     

Kısaca; Pamuklu, Rahat ve Temiz olarak özetleyebileceğimiz bu konuyu 

biraz açarak, dikkat etmeniz gereken hususları açıklayalım;  

  

    b.  Kıyafetleriniz; 

    (2) Kıyafetleriniz çok dar olduğunda dolaşım sisteminizin görevini 

yapmasını zorlaştırır. İçinde rahat ettiğiniz her kıyafet ile yürüyüş 

yapabilirsiniz, unutmayın en önemli husus RAHAT ETMEK, o nedenle 

yürüyüş yapacağım diye pahalı, gösterişli, her tarafından marka 

reklamı akan kıyafetler yürüyüş için şart değildir. Benim rahatlık 

kıstasım giydiğim kıyafetin bana üzerimde yokmuş gibi hissettirmesidir. 

Kıyafetlerimiz için sloganımız 

    PAMUKLU, RAHAT, TEMİZ 

    (1)  Yürüyüş egzersizinin tabiatına uygun olarak vücudunuzda istem 

dışında terleme meydana gelebilir, vücut ısısını dengeleme, cildi 

nemlendirme ve boşaltım sistemine katkıda bulunan terleme sürecine 

yardımcı olabilmek için teri emen ve derimizin nefes almasına imkan 

tanıyan pamuklu kıyafetler (ya da uygun ter emici kıyafetler)  giymeli, 

derinizin nefes almasına engel olan kıyafetler giymemelisiniz. 
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    (3) Her yürüyüşümüze; temizledikten sonra ilk kez giydiğimiz 

kıyafetlerle çıkmalı, terlediğimiz kıyafetleri tekrar giymeden önce 

mutlaka yıkamalı kıyafetlerimizin hijyenine de dikkat etmeliyiz.  

  
    (4)  Mevsimin ve içinde bulunduğunuz ortamın şartlarını da dikkate 

alarak giyinmelisiniz. Sıcak mevsim/ortamlarda; daha hafif, soğuk 

mevsim/ortamlarda ise kat kat giyinerek vücudunuzun mevsim/ortamın 

kötü etkilerinden korunmasını sağlamalısınız. Bu kapsamda;  

          (a) Sıcak ve güneşli havalarda güneş 

çarpmalarından korunmak için açık renk ve 

bol kıyafetler tercih etmeli, mutlaka siperlikli 

bir şapka ve güneş gözlüğü takmalısınız, bunlar 

sizi güneşin ve sıcağın olumsuz etkilerinden 

korumaya yardımcı olacaktır.  

          (b) Soğuk ve yağışlı havalarda ise 

vücuttan en fazla ısının baş bölgesinden 

kaybedildiğini dikkate alarak bir bere 

takmalı, boyun bölgeniz için kaşkol 

veya havlu kullanmalı ve elleriniz için 

de mutlaka yanınızda eldiven bulun-

durmalısınız.    

DİKKAT !!! 

Yürüyüşleriniz  esnasında daima burnunuzdan nefes alıp  

vermelisiniz, ancak burun tıkanıklığı yaşıyorsanız özellikle  

soğuk havalarda yaptığınız yürüyüşler esnasında bir  

kaşkol veya havlu ile ağzınızı kapatarak, ağzınızdan  

soğuk hava almamaya dikkat etmelisiniz. 
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Çok tenha bir alanda yürüyorsanız düdük, 

  

Hava karanlıkken yürüyorsanız el feneri, 

Çok terleyen bir yapınız varsa  havlu,  

    Vücudunuz yürüyüş esnasında terlemek yoluyla 

su kaybeder. Bu nedenle yanınızda yarım litre kadar 

su bulundurun. Her türlü egzersizde olduğu gibi 

yürüyüşte de vücudun sıvı dengesinin yerinde olması 

gerekir.  

    Bu nedenle yürüyüşe başlamadan önce su 

içmenizi tavsiye ediyorum. Yürüyüş sırasında da 

vücudunuz ter ve solunum yoluyla sıvı ve vücut için 

gerekli bazı mineralleri tükettiği için sıvı tüketmeye 

devam edebilirsiniz. Özellikle ilkbahar ve yaz 

mevsiminde yürüyüş sırasında susuzluk 

hissedildikçe sıvı almayı sürdürmelisiniz.  

DİKKAT! 

Çok sıcak havalarda, vücudunuzun aşırı sıcaktan  

etkilenebileceğini dikkate almanızda fayda var. 

Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde yürümemeli 

günün daha serin olan saatlerini tercih etmelisiniz. 
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4. Yanınızla Bulunsun 



     a.  Günlük gezinti, ulaşım ve alışveriş maksatlı yürüyüşleriniz 

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ değildir. Onlar da hareketli bir hayat açısından 

faydalıdır, ancak TEMPOLU YÜRÜYÜŞ yapmak farklıdır. Tempolu 

yürüyüşü günlük yürüyüşünüzden ayıran en önemli özellik biraz daha 

hızlı ve sürekli olmasıdır. Böylece vücudunuzu belirli bir süre boyunca, 

uygun yüklenme şiddetine (zorluk düzeyi) maruz bırakarak sağlığınızı 

tehlikeye atmadan ve hedeflerinize ulaşabileceğiniz verimlilikte bir 

egzersiz yapmanız hedeflenmektedir.  

 

     

5.  Temponuzu (Hızınızı) Nasıl 

Belirleyeceksiniz? 

      Bu ölçülerle yürüdüğünüzde, egzersizin yüklenme şiddetinin (zorluk 

düzeyinin) vücudunuzun sınırlarını aşmadan, egzersizinizi sürdürmeniz 

hedeflenmektedir. Şimdi bu hususları biraz daha detaylı anlatalım;  

DİKKAT !!! 

Tempolu Yürüyüşünüz esnasında soluğunuz kesildiğinde, 

 yorulduğunuzu hissettiğinizde ve kalp atım hızınız çok 

 arttığında, yavaş yavaş temponuzu düşürerek durun,  

ANİDEN DURMAYIN. 

Tempolu Yürüyüş  33 

www.nefesliadimlar.com 

Tempolu Yürüyüş 

     b.  Yüklenme şiddeti (zorluk düzeyi) ölçüsünün kişiye özel olarak 

ayarlanabilmesi sağlığınız açısından çok önemlidir, zira yanlış 

uygulandığında, spor sakatlanmalarına, aşırı yorgunluğa ve aşırı 

yorgunluk nedeniyle egzersizi bırakmanıza neden olur. Yüklenme 

şiddetini (zorluk düzeyini) kişiye özel olarak kendi sınırlarınızda 

ayarlayabilmeniz için; ideal egzersiz kalp atım (nabız) sayınızla, normal 

yürüyüşünüzden hızlı, koşmanızdan daha yavaş bir tempoyla yürümeniz 

gerekmektedir.(Benim tavsiyem nefes temposuyla yürümenizdir) 



     Yürüyüş hızınızın artması dakikadaki kalp atım sayınızın (nabzınızın) 

da artmasını sağlar, bu husus korkmamanız, ancak hakkında bilgi sahibi 

olarak yönetmeniz gereken bir durumdur. Egzersizin hedeflerinden biri 

de budur. Kalp atım sayısını artırarak, kalp kasının çalışmasını sağlayıp, 

geliştirerek, normal zamanlarda yaptığı kan pompalama işini daha az 

yorularak yapmasını sağlamak. Önemli olan bu artırmanın; vücudunuz 

açısından sınırlarını bilmeniz gerektiğidir.  

     

 

    En kolay ölçme yöntemi sağ 

elinizin 2 parmağını (işaret ve orta) 

sol bileğinizin iç bölgesinde kalp atım 

titreşimini hissedebileceğiniz bölgeye 

yerleştirerek, ya da parmaklarınızı 

boyun bölgenizde bulunan atarda-

mar üzerine yerleştirerek süre tutup 

saymak şeklindedir. 

 

    Bu şekilde titreşimleri hissetmeye 

başladığınızda 15 saniye tutarak çı-

kan rakamı 4 ile çarpıp 1 dakikadaki 

kalp atım sayınızı yani nabzınızı 

bulmuş olursunuz. 

Kalp Atım Sayımızı nasıl ölçebiliriz? 
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    Bu sınırları bildiğinizde, kendiniz için İDEAL EGZERSİZ KALP 

ATIM SAYISI sınırları içerisinde kalarak yürüyüşünüzü yapar, 

sağlığınızı tehlikeye atmamış olursunuz. İdeal egzersiz kalp atım (nabız) 

sayısı hesabını daha iyi anlayabilmek için önce; kalp atım sayımızı 

ölçmeyi, dinlenik (normal), maksimum ve egzersiz kalp atım sayısı 

konularını biraz daha ayrıntılı olarak açıklayalım.  

 

 



    Maksimum kalp atım sayımızın, fiziksel uygunluğumuz ve yaptığımız 

egzersizden beklentimiz ile doğru orantılı olarak belirli bir yüzdesinin 

alınması işlemidir.  

    Tempolu Yürüyüş için en çok kabul edilen yüklenme şiddeti (zorluk 

düzeyi) yüzdeleri maksimum kalp atım sayısının %60 ila %70’i 

arasındadır.(²) Bu yüzdeleri %70 ila %80 arası olarak kabul eden 

görüşler de vardır, şimdi bu hesaplamayı bir örnekle açıklayalım; 

   İdeal Egzersiz Kalp Atım Sayısı  

(²)  Herkes için Yaşam Boyu Spor, S.154 

     Dinlenik (normal) kalp atım sayısı; yaşa, cinsiyete, heyecana, soğuğa, 

hareketliliğe bağlı olarak değişir. Dinlenik (normal) kalp atım sayısı 1 

dakikada 60 ila 100 arasında olmalıdır. (¹)  

    Dinlenik (normal) Kalp Atım Sayısı  

(¹)  Yaşasın Kalbiniz,S.363 

    Maksimum (En Yüksek) Kalp Atım 

Sayısı  

     220 sabit sayısından yaşımızı çıkararak 

bulduğumuz rakam maksimum (en yüksek) 

kalp atım sayımızı verir.  

ÖRNEK : 220- 35 (yaş) = 185 gibi. 
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    Erkeklerde genellikle 70, kadınlarda ise 80 civarındadır. Dinlenik 

(normal) kalp atım sayınızı bulmak için ya sabah uyandığınızda herhangi 

bir aktivite yapmadan, ya da gün içerisinde en az 20 dakika dinlenerek 

ölçüm yapmanız gerekmektedir.  

           



35 yaşındaki bu insanın dinlenik kalp atım sayısını 65 olarak kabul ederek 

hesaplamaya devam edelim;  

(Maximum kalp atım sayısı) –(dinlenik (normal) kalp atım sayısı) = 

185 – 65 = 120  

bulduk. Şimdi bu rakamın önce %60’ını sonra da %70’ini hesaplayalım;           

120’nin % 60’ı = 72 

120’nin % 70’i = 84  

Son olarak 72 ve 84 sayılarına dinlenik (normal) kalp atım sayısını ilave 

edeceğiz. 

72+65 = 137 

84+65 = 149 

Bu şahsın tempolu yürüyüş esnasındaki kalp atım hızı;  

137 ila 149 

 arasında olmalıdır. 

  

  İdeal Egzersiz Kalp Atım Sayısı  

Hesaplama 

    Karvonen Formülü (¹)  

    %60-%70 yüklenme şiddeti (zorluk düzeyi) için 

(¹)  Herkes için Yaşam Boyu Spor. S.128 

NOT : Egzersiz kalp atım sayısını bulmak için 

bir çok formül uygulanmaktadır. En çok kullanılan  

ve daha kişiye özel bir formül olması nedeniyle 

Karvonen formülünü örnek olarak verdim. 

35 yaşında sağlıklı bir insan için ; Maksimum kalp atım sayısı :   

220 – 35 =185  
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    İdeal Egzersiz Kalp Atım (nabız) sayınızı hesapladıktan sonra 

yürüyüşünüzü yaparken, 10 dakikada bir nabzınızı ölçün, bir müddet 

sonra nabız ölçme işlemine ihtiyacınız kalmayacak şekilde alışkanlık 

kazanacaksınız.  

Nefes Nefese Kalıyorsanız 

    Tempolu yürüyüş yapmaya başladınız, ancak nabzınız ideal sınırların 

içinde olmasına rağmen, ağzınızdan nefes almanızı gerektirecek kadar 

nefes nefese kalıyorsunuz? Bu durumda hızınızı düşürmelisiniz. Aksi 

takdirde oksijen borçlanması(*) denilen ve istenmeyen sorunlar 

yaratabilecek bir süreç yaşamanız mümkündür. Sık karşılaşılan bu  

durum için de size nefes temponuzla yürümenizi tavsiye ederim.  

Nefes Temposuyla Yürümek 

    Nefes temposuyla yürüme yöntemi için uymanız gereken kural gayet 

basit;  

              Yürüyüşünüzün hızı nefes nefese kalıp, ağzınızdan soluyacak 

kadar çok oksijen ihtiyacı doğuruyorsa, yürüyüşünüzün hızını 

burnunuzdan aldığınız nefes yetene kadar kademeli olarak düşürmek ve 

bu hızla devam etmek. 

(*) OKSİJEN BORÇLANMASI : Yapmış olduğunuz fiziksel aktivitenin yüklenme 

 şiddeti arttığında vücudunuz kendini toparlamak için daha fazla oksijene ihtiyaç 

duyar, bu oksijeni alamadığınızda da anaerobik süreç başlamış olur. Bu süreç 

egzersiz sonrası aşırı yorgunluğa, yağ yerine karbonhidrat yakmaya ve karbon- 

hidrat yakması nedeniyle şiddetli açlık nöbetlerine neden olur. Sevgili okuyucu,  

bu konu egzersiz hayatınız açısından belki de en önemli konudur, ben bu konuyu  

bilmediğim için 3 yıl boyunca yaptığım egzersizlerden maalesef hiçbir fayda göremedim. 

Nefes nefese kalarak yaptığım egzersizlerden sonra ya şiddetli açlık nöbetleri geçirdim  

ya da aşırı yorgunluk hissederek ertesi gün/günler egzersiz yapamadım. Ancak bu  

  konuyu öğrendikten sonra başladığım egzersiz hayatında başarıyı yakalayabildim.  
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6.  Ne Zaman Yürümelisiniz? 

    Yürüyüşünüz için planladığınız zaman, kendiniz için planladığınız en 

özel zamandır. Bu zamanın sadece size ait olduğunu unutmayın. Sosyal 

çevrenize bu zamanın sizin için çok özel ve ihmal edilemez olduğu 

düşüncesini kabul ettirin. 

    a. Yürüyüş için en uygun zaman 

sabah saatleridir. Uyandıktan 

sonra, kahvaltı etmeden yürüyüşe 

çıkabilirsiniz. Açken çıkamam diye 

düşünüyorsanız kendi kişisel ted-

birinizi almanızı tavsiye ederim. 

    b.  Şayet sabahları yürümek için 

vaktiniz yoksa yahut aç karnına 

yürüyüş yapamıyorsanız, yemek 

yedikten sonra 2 saat geçmesini 

beklemeniz gerektiğini unutmayın. 

Yemeğin hemen üstüne yürüyüş 

yapmak dolaşım sisteminize ek yük 

getirir. 
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    Örneğin; yürüyüşleriniz esnasında cep telefonunuz yanınızda olmalı, 

ancak bu sizin yürüyüşünüz sırasında cep telefonu ile sohbet veya iş 

görüşmesi yapabileceğiniz anlamına gelmemeli. Acil bir durum olmadığı 

takdirde arayanları ‘şu anda tempolu yürüyüş yapıyorum, bitirince size 

döneyim’ diyerek beklemeye alın, böyle yaptığınız takdirde yaptığınız 

faaliyetin öneminin sosyal çevrenizde de daha iyi anlaşılmasını sağlamış 

olursunuz. Peki ne zaman yürüyeceksiniz? 



     

     

7.  Yürürken Vücudunuz Nasıl 

Durmalıdır? 

    Yürüyüşlerim esnasında yaptığım gözlemlerde; 

    a.  Elleri cebinde, 

    b.  Cep telefonu ile sohbet eden, 

    c.  Hızlı yürümek için öne doğru eğilerek poposunu arkaya doğru 

çıkarıp vücudunun duruşunu bozan, 

    ç.  Yürüyüşü hızlandırabilmek için adım aralıklarını uzatmış, 

    d.  Sağ veya sol elinde –duruşunu bozacak ağırlıkta- eşya taşıyan, 

    e.  Bir şeyler atıştıran (!) 

insanlar gördüm. 

 

 

OMURGA DİK,  

SLOGANIMIZ 

   Bunlar yapmamamız gereken şeyler. Üstelik vücudumuzu doğru 

pozisyonda tutabilmek çok basittir. Bunun için sloganımız şöyle 

olmalıdır.  

KOLLAR SERBEST,  

ADIM UZUNLUĞU NORMAL 
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    Doğru yürüyüş pozisyonunda vücudunuz 

rahatsız olmayacak şekilde dik bir pozisyonda 

olmalıdır. Doğru bir duruşa sahip olabilmek için 

basit bir yöntem uygulayabilirsiniz. Düz bir 

duvara arkanızı dönün, başınızın arka orta 

bölümünü, sırtınızda kürek kemiklerinizin 

olduğu bölümü ve kalçalarınızın duvara 

değmesini sağlayın, bakışlarınız ileriye doğru 

olmalı. Artık vücudunuz doğru pozisyonda.  

Omurganız Dik Olmalı 

Kollarınız serbest 

    Kollarınız vücudunuzun yanında adımlarınızın hareketlerine karşılık 

verecek şekilde ahenkli olarak sallanmalı, elleriniz cebinizde olmamalı, hafif 

de olsa bir yük taşımamalısınız. 

    Böylelikle ne fazla arkaya doğru gerilmiş ne de öne doğru fazla eğilmiş 

olursunuz. Omurganız için de sağlıklı olan bu pozisyonda durduğunuzda iç 

organlarınız daha uygun pozisyonda dururlar ve bu sayede akciğerleriniz de 

aldığınız nefesin kapasitesini daha kolay artırırlar. Arkaya doğru fazla 

gerildiğinizde omurga sağlığınızı tehlikeye atmış olursunuz. Öne eğilmiş bir 

vücut ise hem omurganızın hem de iç organlarınızın sağlığı açısından 

zararlıdır. Bir elbise askısı düşünün yeterince uzun olmaması halinde üzerine 

asılan kıyafetler nasıl iki büklüm ve istenmeyen bir hal alırlarsa, organlarınız 

için de aynı şey geçerlidir.  

Adım uzunluğunuz normal 

Tempolu yürümek için adım uzunluklarınızı normal ölçülerinde tutup, 

değiştirmemelisiniz. Adımlarınızı fazla açtığınızda; hem topuklarınızı daha 

hızlı yere çarpar, hem de dengenizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 

kalırsınız.  
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         Egzersiz amaçlı Tempolu Yürüyüş 

için ;  

    1 saatte 4,5 ila 5 kilometrelik «ideal 

hız ve mesafe» rakamlarını içeren bir 

formül tavsiye edilmektedir. Bu formül 

ile yürüyüş hızınızın 1 saatte 4,5 ila 5 

km. yol kat edecek kadar hızlı olması 

gerektiği anlatılmaktadır. 

8. Ne kadar yürümelisiniz? 

    Bu formül ULAŞMANIZ GEREKEN ideal hız/mesafe formülüdür. 

BAŞLAMANIZ GEREKEN değil. Zira daha önce hiç tempolu yürüyüş 

ya da fiziksel aktivite yapmadıysanız yahut daha önce bunları yapmış 

olsanız dahi son 3 aydır ara verdiyseniz; başlangıç aşamasında 1 saatte 

4,5 ila 5 km yürümek için kendinizi zorladığınızda, vücudunuz alışık 

olmadığı yüklenme şiddetine maruz kalacağı için sonraki birkaç gün 

yürüyüş yapamamanıza neden olabilir. (Bu hatalı başlangıç seviyesi 

tanıdığım bir çok kişinin tempolu yürüyüşü bırakmasına neden oldu. ) 

    Bu tip bir sorunla karşılaşmamak için vücudunuzun fiziki yeterliliğine 

saygı duyarak, yürüyüşünüzü daha uygun bir başlangıç seviyesi ile 

planlamalı, bilinçli bir şekilde kademeli artırma yaparak ideal 

hız/mesafe formülünde bahsedilen ULAŞMANIZ GEREKEN seviyeye 

çıkmalısınız. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle mesafe değil 

zaman hedefiniz olmalı, ben size kendi uyguladığım bir program tavsiye 

ediyorum. Bu program sayesinde daha önce hiç yürüyüş yapmamış biri 

bile sağlığını tehlikeye atmadan Tempolu Yürüyüş egzersizine 

başlayabilir. (Sayfa 43) 

Hedefiniz MESAFE değil, ZAMAN olmalı ! 
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Isınma 

    Zihinsel hazırlıktan sonra, ISINMA seansı yapılmalıdır. Antrenman 

biliminin ilkeleri doğrultusunda mükemmel bir egzersiz için öncesinde 

ISINMA aktivitesi yapmanız gerektiğini unutmamalısınız. ISINMA seansları 

yapılan egzersizle doğrudan ilgili hareketleri içermelidirler. Bu nedenle 

yürüyüş öncesi ISINMA seansı olarak günlük yürüyüş hızınızda 10 dakikalık 

bir yürüyüş yapabilirsiniz. ISINMA seansı sayesinde vücudunuzu fiziksel 

açıdan biraz sonra yapacağınız TEMPOLU YÜRÜYÜŞ için hazırlamış olur, 

hem de sakatlıkların önüne geçmiş olursunuz. (¹) 

Soğuma 

Zihinsel Hazırlık 

    Yürüyüşümüzü önce zihnimizde planlamalıyız. Bu sayede zihnimiz 

yapacağımız yürüyüş için bir farkındalık oluşturur, bu sayede 

yürüyüşümüzden daha çok faydalanmış oluruz. 

Zihinsel Hazırlık, Isınma ve Soğuma 

seansları olmaksızın egzersiz sağlığınızı 

tehdit eder. 

    Tempolu Yürüyüşünüz bittikten sonra SOĞUMA seansı yapmalısınız. 

ISINMA seansında olduğu gibi SOĞUMA seansında da düşük hızlı yürüyüş 

yapabilirsiniz. Bu sayede vücudunuzu az önce maruz bıraktığınız 

yüklenmeden bir anda dinlenme durumuna geçmesini önleyerek, kalp 

atışlarınızın düzenli olarak eski haline gelmesine yardımcı olursunuz. (²) 

(²)  Herkes için Yaşam Boyu Spor. S.96 

(¹)  Herkes için Yaşam Boyu Spor. S.91 ve 154 

9.  Yürüyüş öncesi, esnası ve sonrasında 

yapılması gerekenler 
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Normal yürüyüş hızınızla (günlük alışveriş, gezinti, ulaşım amaçlı yürüyüşleriniz 

gibi) ve ARA VERMEDEN; 

45 DAKİKALIK YÜRÜYÜŞ (*) 

(*) Bu şekilde 1 hafta boyunca 45 dakikalık yürüyüşünüzü ara vermeden 

yapabiliyorsanız bir sonraki seviyeye geçeceksiniz, yapamıyorsanız yapana kadar 

günleri artırın. 

10 dakikalık normal hızınızla ISINMA yürüyüşü 

15 dakikalık TEMPOLU  YÜRÜYÜŞ (*) 

10 dakikalık normal hızınızla SOĞUMA yürüyüşü 

(*) Bu şekilde 1 hafta boyunca 15 dakikalık  tempolu yürüyüşünüzü nefes nefese 

kalmadan  yapabiliyorsanız bir sonraki seviyeye geçeceksiniz, yapamıyorsanız 

yapana kadar günleri artırın. 

10 dakikalık normal hızınızla ISINMA yürüyüşü 

20 dakikalık TEMPOLU  YÜRÜYÜŞ (*) 

10 dakikalık normal hızınızla SOĞUMA yürüyüşü 

(*) Her gün 3-5 dakikalık artırımlar yapacaksınız Artıramayacağınızı düşündüğünüz günler 

bir önceki günün süreleri ile yürüyeceksiniz.  

Bu şekilde süreyi 45-60 dakikaya kadar artıracaksınız. Artırma işlemini mutlaka kademeli 

olarak yapınız. 15 dk. yürüdüğünüz günün ertesinde 30 dakikaya çıkarsanız vücudunuzu aşırı 

yüklenme şiddetine maruz  bırakıp, sonraki gün yürüyüş yapamayabilirsiniz. (¹) 
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İlk Kez Başlayanlar için 

1.AŞAMA (en az 1 hafta süreyle) 

    Daha önce tempolu yürüyüş yapmadıysanız, bu programı uygulayabilirsiniz, bu 

programı tamamen uygulayıp başarılı oluncaya kadar eğimli (iniş veya çıkışlı) 

güzergah/parkurlar seçmemenizi tavsiye ederim.  

2.AŞAMA (en az 1 hafta süreyle) 

3.AŞAMA (bitene kadar) 



  Kendi fiziki sınırlarınıza saygı duyarak, kendinizi 

  zinde  ve istekli hissettiğiniz her gün, istediğiniz süre 

  yürüyebilirsiniz. 

  Unutmayın ZİNDE ve İSTEKLİ iseniz. 

BENİM TAVSİYEM 

DİKKAT !!! 

Diğer tüm aktivitelerde olduğu gibi tempolu yürüyüş  

yaparken de; daha önce hissetmediğiniz bir ağrı, kramp, 

nefes tıkanıklığı gibi bir sağlık sorunu yaşarsanız 

yürüyüşünüzü bırakıp, doktorunuza danışınız.  

Haftada en az 5 gün olmak kaydıyla  

45-60 dakika arasında yürümelisiniz. Vücut yağları 30 

dakikadan sonra yakmaya başlamaktadır. (¹) 

KİLO VERMEK 

ve YAĞ YAKMAK İÇİN  

  Haftada 3 gün 50 dakika veya haftada 5 gün 30 dakika 

(¹)  Herkes için Yaşam Boyu Spor. S.149 

HAREKETSİZLİK İÇİN 
  Günde 10 bin adım  

 (sabah uyandıktan sonra uyuyana kadar) 
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Hedefe göre önerilen Yürüyüş Sıklığı 



  Tempolu yürüyüşünüz esnasında doğru nefes tekniği ile burundan ve 

tam nefes alıp vermenizi tavsiye ediyorum. 

a.  Nefes  

    Yemek yemeden 3 hafta (kişiye göre değişken), su içmeden 3 gün 

(kişiye göre değişir), NEFES almadan ise 3 dakika (kişiye göre değişmez) 

yaşayabiliriz, nefes hayatımız için en temel ihtiyacımızdır. Doğru nefes 

alabilmek ve verebilmek için en önemli husus burun sağlığımızdır.  

    Bu insanlar burunlarındaki rahatsızlıkları  tedavi ettirdikten sonra 

yeniden doğmuş gibi olduklarını söylüyorlardı. Burun sağlığımız yaşam  

kalitemizi doğrudan etkiler.  

    Hayatımız ilk nefesle başlar ve son nefesle biter, heyecanlanır nefes 

nefese kalırız, çok önemli bir olayın sonrasında rahat bir nefes alırız, 

heyecanlı bir bekleyiş esnasında nefesimizi tutarız, önemli birisi ile ilk 

karşılaşmamızda nefesimiz kesilmiştir, bazı isteklerimiz için son 

nefesimizde dahi olsa, hayatımızın sonuna kadar demek yerine ben nefes 

aldıkça, ömürden bahsederken ömür dediğin sayılı nefes, tasavvufi 

açıdan insana nefesi sayılı verilir, ömrün süresi için ne bir nefes fazla, ne 

de bir nefes eksik deriz. 
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10. Nasıl nefes alıp/vermelisiniz? 

    Burnunuzdan nefes alıp vermekte zorlanıyorsanız ya da burun 

deliklerinden biri devamlı tıkalıymış gibi hissediyorsanız, aklınızda bu 

konu ile ilgili bir soru işareti varsa mutlaka bir kulak burun boğaz 

uzmanı hekime muayene olmanızı tavsiye ediyorum.  

    Zira bugüne kadar farkında olmadığınız veya yaşınızın ilerlemesine 

bağlı olan bir burun rahatsızlığınız olabilir, ben 50 yaşına kadar bu 

durumu fark etmeyip, 50 yaşından sonra tedavi olarak ‘benim 

burnumda bir rahatsızlık varmış, onun için hep sağ/sol taraf tıkalıymış’ 

diyen insanlar gördüm.  



    Nefeslenmek hem fiziki hem de ruhsal boyutu olan bir eylemdir ve 

hayatımızın olmazsa olmazıdır. Nefes teknikleri ile ilgilenen uzmanlar; 

nefesin zihin ile beden arasında bir köprü olduğunu, nefesin insanoğlu 

için hayat enerjisi olduğunu söylerler. Bu nedenle de nefes egzersizleri 

ile ilgili bir çok kurs, seminerler, düzenlenmekte, bu konuda kitaplar 

yayınlanmaktadır.  

    Vücudumuz için hayati derecede önemli olan oksijeni alabilmek için 

günde yaklaşık olarak 18 ila 22 bin kere nefes alıp veririz. Bunu da 

göğüs boşluğumuzda bulunan akciğerlerimizi genişletip daraltarak 

yaparız. Bu kendiliğinden gelişen süreçte göğüs boşluğumuzun altında 

yer alan kubbemsi şekliyle diyafram kasımız ve kaburgalarımız 

arasındaki kaslar ile karın kaslarımız etkin rol oynarlar. 

(¹)  Her Yönüyle Yoga, S.61 

Nefes Alırken; 

Kaburga kasları yukarı doğru kasılır, 

Diyafram aşağı doğru düzleşir ve kasılır, 

Sonuçta göğüs kafesi ve akciğer genişler, 

Akciğerler hava dolar. 

Nefes Verirken; 

Kaburga kasları aşağı doğru gevşer, 

Diyafram yukarı doğru kubbe şeklini alır, 

Sonuçta göğüs kafesi ve akciğer daralır, 

Akciğerden hava dışarı çıkar. 
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b.  Nefesin Özellikleri 

    Çok eski çağlardan beri uygulanmakta olan yoga uygulamalarının 

içinde de nefes alma, verme ve tutma teknikleri Pranayama adı altında 

yoga basamaklarından birini oluşturmaktadır. Yoga ile ilgilenen ve 

yoganın faydalarından yararlanan insanlar nefesi kontrol etmenin 

bütün vücudu kontrol etmenin anahtarı olduğunu söylemektedirler. (¹) 

 



     Günlük hayatımızda yemek yemeyi unutursak, açlık duygusu sonucu 

yemek yer, su içmeyi unuttuğumuzda susuzluk duygusu ile kana kana su 

içeriz, ancak nefes almayı asla unutmayız. Çünkü vücudumuz asla 

nefessiz kalmamak üzere yaratılmıştır ve bu muhteşem tasarım 

sayesinde vücudumuzdaki oksijenin azalması halinde kendiliğinden 

gelişen bir süreç ile derhal eksik tamamlanır ve solunum devam eder.  

Tam da bu satırları okuduğunuz sırada derin iç çekmelerinizi  

hatırlayın, vücudunuz oksijensiz kaldığında derin bir şekilde  

iç çekmek suretiyle acilen vücudumuza oksijen girişi sağlanır. 

     Peki bu yeterli midir? Hayatın devamı açısından yeterlidir. Ancak 

daha fazla oksijen alarak vücudumuzu daha sağlıklı hale getirebilir, 

oksijenin vücudumuz için her biri birer hazine değerinde olan 

faydalarından daha fazla yararlanabiliriz. Bunun için derin ve tam bir 

şekilde nefes alma vermeyi yani doğru nefes tekniği ile nefes alıp 

vermeyi yeniden öğrenmemiz gerekiyor, yeniden öğrenmemiz gerekiyor 

diyorum çünkü, doğduğumuzda zaten böyle nefes alıyorduk.  
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    Çocukluğumuzda da böyle nefes alıyorduk (bunu bir bebek veya 

çocuğun nefes alış verişlerini gözlemleyerek tespit edebilirsiniz), 

sonradan bu nefes türünü bırakıyoruz ve göğüs nefesi denilen ve sadece 

hayati fonksiyonlarımızın idamesi için yeterli olan sığ bir solunum türü 

ile yaşıyoruz. Ancak böyle yaşıyor olmamız bunu düzeltemeyeceğimiz 

anlamına gelmiyor, tekrar doğru nefes tekniğini öğrenebilir, hayatımızın 

bundan sonraki safhasını doğru nefes tekniği ile solunum yaparak 

geçirebiliriz. Tek yapmamız gereken; denemek. 

 

 



         Doğru nefes burun ile alınıp verilir, zira burun; havanın 

vücudumuza en uygun, yani; kuru ise nemlendirilmiş, soğuk ise ısıtılmış, 

kirli ise filtrelenmiş şekilde girmesini sağlar. Hatta nefes almamamız 

gereken durumlarda (kötü bir koku, zararlı bir kimyasalın buharı vb) 

nefes alma işlemini durdurur. Bu nedenle nefesi sadece burnumuzla alıp 

vermeyi alışkanlık haline getirmeli, ağzımızdan nefes almayı 

bırakmalıyız.  

         Burundan nefes alıp vermek ise daha derin, daha sakin ve 

kontrollü bir tekniği uygulamamızı sağlar. Ayrıca burundan nefes alıp 

vermek daha fazla yağ yakmanızı sağlayacak miktarda oksijen almanızı 

kolaylaştırır. (¹) 

    ç. Nasıl Öğrenebiliriz? 

         Doğru nefes tekniğini uygulayabilmek için önce nasıl nefes alıp 

verdiğinizi gözlemleyin. Öncelikle yere sırtüstü uzanın ve bir elinizi 

göbek deliğinizin hemen üstüne, diğerini de göğüs bölgenize yerleştirin 

ardından yavaş yavaş ve derin bir nefes alın ne hissediyorsunuz? Şayet 

nefes almaya başladığınızda karın bölgenizin aşağıya inip göğüs 

bölgenizin yükseldiğini gözlemlediyseniz, yanlış nefes alıyorsunuz 

demektir.  

(¹)  Her Yönüyle Yoga, S.62 Tempolu Yürüyüş  48 
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c. Doğru Nefes Tekniği 

         Ağızdan nefes almak, sürekli burun tıkanıklığı nedeniyle veya çok 

ağır,  vücudunuzun sınırlarını aşarak sizi oksijen borçlanması sürecine 

sokan bir faaliyet nedeniyle yaşadığınız oksijen borçlanmasının had 

safhaya ulaştığı durumlarda, refleks olarak devreye giren acil bir 

yöntemdir.  



Daha kolay yapabilmek ve daha kısa sürede alışabilmek için yere yatarak 

denemenizi  tavsiye ederim, bu sayede diyafram kasınızın, kaburgalarınızın ve 

akciğerlerinizin hareketlerini daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Nefes tekniğini 

öğrendikten sonra yerde devam etmeye gerek yoktur. Doğru nefes tekniği ile derin 

nefes aldığınız ilk denemelerde; vücudunuza eskisine nazaran daha fazla oksijen 

girdiği için hafif bir baş dönmesi yaşayabilirsiniz, çok normal olan bu durum aynı 

şekilde derin nefes alarak birkaç saniye içerisinde geçecek, panik gerektirmeyen bir 

durumdur. 

Yere sırt üstü uzanın (başınızın altına bir şey koymayın) 

Bir elinizi diyaframınızın üzerine, 

diğer elinizi göğüs bölgenize yerleştirin. 

Nefes alırken önce diyafram bölgenizi 

Ardından göğüs bölgenizi şişirmeye çalışın. 

Böyle nefes aldığınızda önce diyaframınız üzerindeki 

elinizin, sonra da akciğerleriniz üzerindeki elinizin 

yukarıya doğru yükseldiğini göreceksiniz. 

     Önce göğüs bölgenizi, ardından diyafram bölgenizi 

     boşaltmaya çalışın. Nefes alırken yaptığınız işlemin 

     tersini yapın. 

Nefes Verirken 

Nefes Alırken 

Tempolu Yürüyüş  49 

www.nefesliadimlar.com 

Tempolu Yürüyüş 

Doğru Nefes Tekniği Yöntemi 



         Doğru nefes tekniğinin, vücuda giren oksijen miktarını arttırması 

nedeniyle sağladığı faydalara ilişkin araştırmalar halen devam 

etmektedir. Sonuçlanan bir çok araştırmada; daha fazla oksijenin, 

 

Daha yüksek enerji, 

 

Daha pozitif bakış açısı, 

 

Daha hareketli bir hayat, 

 

Daha sağlıklı organlar, 

 

Daha yüksek zihinsel kapasite,  

 

Daha fazla yağ yakma, anlamına geldiği saptanmıştır. 

Doğru Nefes  Tekniği ile nefes alıp vermek  

Tam nefes almak ve vermek diye de adlandırılır. 

Tempolu Yürüyüş  50 

www.nefesliadimlar.com 

Tempolu Yürüyüş 

ç.  Doğru Nefes Tekniğinin Faydaları 



Nefesli Adımlar 

2. Bölüm 



      Egzersiz yapmaya başladığım ilk zamanlarda egzersiz esnasında 

sürekli nefes nefese kalıyor ve 10-15 dakika sonra da egzersize ara 

vermek zorunda kalıyordum. Bu soruna bir çözüm bulmak amacıyla 

geliştirdiğim bir yöntemi yoga duruşları ve sonrasında da kalistenik 

egzersizlerim esnasında uygulamaya başladım. Böylelikle egzersizimi hiç 

ara vermeden -50/60 dakika boyunca- yapmaya başladım. Bu durum 

beni; uyguladığım nefes yönteminin diğer egzersizlerle de uygulanıp 

uygulanamayacağına dair bir araştırma ve deneme sürecine yöneltti.  

      Yaptığım araştırmalar sonucu yürüyüş esnasında da yapılabilecek bir 

çok nefes tekniği olduğunu öğrendim. Ben bu yöntemlerden derin nefes 

alma/verme ve tutma gibi yöntemleri geliştirerek tempolu yürüyüş için 

uygunluğunu deneyimledim. 

(¹)  Solunum Hastalıkları ve Egzersiz, S.11 Nefesli Adımlar  52 
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1.  Nefesli Adımlar ne demektir? 

      Araştırmalarım esnasında nefes alıp vermenin egzersiz esnasında 

daha da önemli hale geldiğini öğrendim. Üstelik solunum sistemi 

hastalıkları olan insanlara dahi tempolu yürüyüş yaparken  nefes 

egzersizleri uygulamaları tavsiye ediliyordu.(¹) Yöntem statik 

hareketlerle zaten uygulanabiliyordu, bu yüzden yöntemi herkes 

tarafından kolayca ve masrafsız bir şekilde uygulanabilecek bir egzersiz 

olan Tempolu Yürüyüş için de  denemeye karar verdim. 

      Bu uygulamalarıma; söyleme kolaylığı, akılda kalıcı ve ayırt edici 

olması hususlarını düşünerek ; NEFESLİ ADIMLAR demeyi tercih 

ediyorum. Bundan sonraki bölümde tempolu yürüyüş esnasında 

uygulayabileceğiniz yöntemleri bulacaksınız. (Kalistenik egzersizler 

esnasında uyguladığım yöntemler bu kitaptaki yöntemlerden farklıdır.) 



      Nefesli Adımlar yöntemi sayesinde elde edebileceğiniz faydalardan 

bazıları şunlardır; 

       a.  Aynı anda hem Tempolu Yürüyüş, hem de nefes egzersizi yapmış 

olursunuz, böylece her ikisine ayrı ayrı zaman harcamazsınız. 

       b.  Yürüyüşünüzün her anında nefesinize ve adımlarınıza aynı anda 

odaklanmanızı gerektirdiğinden ODAKLANMA duyunuzun gelişimine 

yardımcı olur. Odaklanma duyusunun gelişimi hem iş, hem sosyal hem 

de öğrenim hayatında daha yüksek başarı demektir. 

       c.  Aldığınız oksijenin artması sayesinde daha fazla yağ yakmanıza 

yardımcı olur. 

       ç.  Nefesinize odaklanan zihniniz, bir süreliğine de olsa günlük 

hayatın stresinden uzaklaşmış olur.  

      d.  Tempolu yürüyüşünüz esnasında hızınızı  ayarlamanıza yardım 

eder.(Bu konu çok önemlidir, birçok insan hızını ayarlayamadığı için ya 

nefes nefese kaldığı için, ya da çok yorulduğu için yürüyüşü bırakır) 

      e.  Yürüyüşlerini nefes nefese kalarak zar zor tamamlayabilen veya 

tamamlayamayan, sonrasında şiddetli açlık nöbetlerine ve aşırı 

yorgunluğa maruz kalan, bu nedenle yürüyüş yapamayanlar için ideal 

bir yöntemdir. 

      f.  Nefesli Adımlar yöntemini, günlük ulaşım/gezinti veya ulaşım 

amaçlı yürüyüşlerinizde, bisiklet ve kondisyon bisikleti kullanırken (her 

adım için 1 pedal basma şeklinde), oturduğunuz veya yattığınız yerden 

de uygulayarak bütün gününüze yayarak uygulayabilir,  faydalarını 

artırabilirsiniz. 

    Çok basit bir şekilde uygulanabilecek nefesli adımlar yöntemi kendi 

kendinize veya bir arkadaşınızla beraber birkaç denemeden sonra 

yapabileceğiniz kolaylık derecesindedir. Tek yapmanız gereken titizlikle 

ve kararlılıkla uygulamaya çalışmaktan ibarettir. 

Nefesli Adımlar  53 

www.nefesliadimlar.com 

Nefesli Adımlar 

2.  Nefesli Adımlar yönteminin 

faydaları 



      a.  Deneyimleriniz esnasında kendi sınırlarınıza saygı duymalısınız, 

unutmayın kimseyle yarış halinde değilsiniz. Kendinizi geliştirmek 

istiyorsanız kendinizle yarış halinde olmalısınız.  

      b.  NEFESLİ ADIMLAR yöntemi de doğru nefes tekniği ile 

yapılmalıdır.  

      c.  Temponuzu (hızınızı) tamamen kendi uygunluğunuz kapsamında 

belirleyeceksiniz. Nefesinizi belirtilen yöntemdeki şekliyle rahat alıp 

verebilmek elinizdedir. Bunun için başlangıç döneminde acele etmeden, 

titizlikle ve sabırla bu nefes yöntemlerini vücudunuzun sınırlarını 

dikkate alarak uygulamaya kararlılıkla devam etmelisiniz. 

    d.  Nefesli Adımlar yöntemlerinden hiç biri diğerinden daha üstün 

veya faydalı değildir, önemli olan hangi yöntem ile yürüyorsanız o 

yöntemi doğru şekilde uygulamaktır. 

    e.   Tempolu yürüyüşünüz esnasında KONUŞMAMALISINIZ, aynı 

şey NEFESLİ ADIMLAR için de geçerlidir. 

    f.  Nefesinizi adımla alıp vermeli, rakamlara mümkün olduğunca 

uymalısınız.  

    g.  Her yöntem için birden çok seçenek düzenlenmiştir. Fiziksel 

uygunluğunuz ve temponuz (hızınız) ile doğru orantılı NEFES NEFESE 

KALMADAN yöntemin size en uygun olan seçeneği ile yürümelisiniz. 

NEFESLİ ADIMLAR yöntemini, yürüyüş yapmaya gitmeden önce; 

evinizde  deneyebilir böylece yürüyüşe başlamadan önce tecrübe  

kazanabilirsiniz. 
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3.  Bilinmesi Gerekenler 



      Uygulamada olan bir çok nefes egzersizi yöntemi mevcuttur. Ancak 

bu kitabın konusu tempolu yürüyüş olduğu için ben size tempolu 

yürüyüş için uyguladığım nefes yöntemlerinden bahsedeceğim. Bu 

yöntemler esnasında; 

 

• TAM NEFES ALMA, 

• TAM NEFES VERME ve 

• NEFES TUTMA (KİLİT YAPMA) 

işlemlerini uygulayacağız. 

(Doğru Nefes Tekniğiyle ve rahatsız edecek  şekilde zorlanmadan) 

 

  Tam Nefes Alma Derin nefes alarak ciğerlerinizi doldurma işlemi. 

  Tam Nefes Verme 

  Nefes Tutma 

  (Kilit Yapma)(*) 

Aldığımız nefesi bırakarak ciğerlerimizi boşaltma işlemi. 

1. Nefesi aldıktan sonra vermeden bekleme, 

2. Nefesi verdikten sonra almadan bekleme 

(*) Genellikle nefes tutma denildiğinde; sadece nefes aldıktan 

 sonra tutma işlemi düşünüldüğünden ben bu işlemi nefes kilidi yapma 

 olarak adlandırdım. 
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4.  Nasıl Uygulayacaksınız? 



      Her yöntem için verilen rakamlar adedince adım atmak şeklinde 

uygulanacaktır. Bu kapsamda;  

  Tam Nefes Alma ve adım atma işlemi 

    Nefes alırken yöntemde verilen rakamlar doğrultusunda ve aynı anda 

adım atma işlemi. 

Nefes Kilidi Yapma ve adım atma işlemi 

  Tam Nefes Verme ve adım atma işlemi 

    Nefes verirken yöntemde verilen rakamlar doğrultusunda ve aynı 

anda adım atma işlemi. 

    Nefes aldıktan sonra, nefes vermeden 2 adım atma işlemi, 

    Nefes verdikten sonra, nefes almadan 2 adım atma işlemi. 

Adım sayılarına bağlı kalarak yöntemler uygulandığında bazı  

yöntemlerde daha kısa sürede bazı yöntemlerde daha uzun sürede 

nefes alınıp/verilecektir. Ancak devamlı tam nefes alınıp verilmiş  

olacaktır. Bu süreleri değiştirme işlemi solunum mekanizması üzerinde 

egzersiz etkisi yaratacak ve akciğer kapasitesinin artmasına yardımcı  

olacaktır. Tam nefes alıp vermek nedeniyle de vücudunuza giren oksijen 

miktarı artmış olacaktır. 
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5. Nefesinizle Adımlarınızı Nasıl 

Uyumlu Hale Getireceksiniz? 



      b.  Yürüyüşünüz boyunca 6 yöntemden dilerseniz birini dilerseniz 

daha fazlasını uygulayabilirsiniz. Bu tamamen sizin fiziksel 

uygunluğunuz ve temponuz (hızınız) ile alakalıdır. Örnek verecek 

olursak, Tempolu Yürüyüşünüzün; 

Yürüyüş esnasında parkurdaki/güzergahtaki yukarı 

veya aşağı doğru eğimler nedeniyle veya başka  

bir nedenle NEFES NEFESE kalıyor ya da AĞIZDAN 

NEFES ALMAK İHTİYACI HİSSEDİYORSANIZ 

temponuzu (hız) düşürmeli ve daha rahat uygulaya- 

bileceğiniz bir yönteme geçmelisiniz.  

      a.  Adımlarınızı yöntemde belirtilen 

rakamlar boyunca yaptıktan sonra tekrar 

başa döneceksiniz. Örneğin ; 8-8 yöntemi 

ile yürüyorsanız, 8 adım atarak nefes alıp, 

8 adım atarak nefes verdikten sonra 

tekrar başa döneceksiniz.  
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6.  Hangi Yöntem/Ne Kadar Süreyle? 

           (1)  İlk 10 dakikası boyunca 

8-8 yönteminin seçeneklerinden 

biriyle, 

            (2)  Sonra 10 dakika boyun-

ca 4-8 yönteminin seçeneklerinden 

biriyle, 

            (3)  Ardından 10 dakika 

boyunca 8-4 yönteminin seçenek-

lerinden biriyle   yürüyebilirsiniz. 

8 adım atarken 
Nefes Alın 

8 adım atarken 
Nefes Verin 



Solunum sistemi ile ilgili kronik hastalıkları olanlara 2 numaralı  

yöntem (4-8 yöntemi) tavsiye edilmektedir.(¹) Diğer yöntemler  

tavsiye edilmemektedir. Nefes kilidi yapılan yöntemlerde  

belirtilen, nefes kilidi yapma bölümündeki adım sayısını  (2) 

yükseltmeyiniz. Nefes kilidi yaparken daima 2 adım atılmalıdır. 

İlk 3 yöntemde iyice tecrübe kazandıktan sonra nefes kilidi yapılan 

yöntemlere geçmenizi tavsiye ederim. 

(¹)  Solunum Hastalıkları ve Egzersiz, S.9, S.11 Nefesli Adımlar  58 

www.nefesliadimlar.com 

Nefesli Adımlar 

Yöntemler 

•Aynı sürede TAM NEFES ALMA 

•Aynı sürede TAM NEFES VERME 8-8 

•Aldığınız nefesi 2 katı sürede verme 4-8 

•Aldığınız nefesi yarı sürede verme 8-4 

• Aynı sürede TAM NEFES ALMA/VERME 
ve Nefes Kilidi Yapma 8-2-8-2 

• Aldığınız nefesi 2 katı sürede verme ve 
Nefes Kilidi Yapma 4-2-8-2 

• Aldığınız nefesi yarı sürede verme ve 
Nefes Kilidi Yapma 8-2-4-2 



Nefesli Adımlar 

Yöntemler 

• Aynı sürede nefes alma ve verme 8-8 

 

• 2 adım atarken NEFES ALIN 

• 2 adım atarken NEFES VERİN 

1.Seçenek 

2-2 

• 4 adım atarken NEFES ALIN 

• 4 adım atarken NEFES VERİN 

2.Seçenek 

4-4 

 

• 6 adım atarken NEFES ALIN 

• 6 adım atarken NEFES VERİN 

3.Seçenek 

6-6 

• 8 adım atarken NEFES ALIN 

• 8 adım atarken NEFES VERİN 

 

4.Seçenek 

8-8 
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Yöntemler 

• Aldığınız nefesi, 2 katı sürede verme. 4-8 

 

• 2 adım atarken NEFES ALIN 

• 4 adım atarken NEFES VERİN 

1.Seçenek 

2-4 

• 3 adım atarken NEFES ALIN 

• 6 adım atarken NEFES VERİN 

2.Seçenek 

3-6 

 

• 4adım atarken NEFES ALIN 

• 8 adım atarken NEFES VERİN 

3.Seçenek 

4-8 
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Yöntemler 

• Aldığınız nefesi, yarı sürede verme. 8-4 

 

• 4 adım atarken NEFES ALIN 

• 2 adım atarken NEFES VERİN 

1.Seçenek 

4-2 

• 6 adım atarken NEFES ALIN 

• 3 adım atarken NEFES VERİN 

2.Seçenek 

6-3 

• 8 adım atarken NEFES ALIN 

• 4 adım atarken NEFES VERİN 

3.Seçenek 

8-4 
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Yöntemler 

• Aynı sürede nefes alma/verme ve 
nefes kilidi yapma. 8-2-8-2 

 

• 2 adım atarken NEFES ALIN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

• 2 adım atarken NEFES VERİN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

 

1.Seçenek 

2-2-2-2 

• 4 adım atarken NEFES ALIN 

• NEFES KİLİDİ yaparak  2 adım atın 

• 4 adım atarken NEFES VERİN 

• NEFES KİLİDİ yaparak  2 adım atın 

 

2.Seçenek 

4-2-4-2 

 

• 6 adım atarken NEFES ALIN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

• 6 adım atarken NEFES VERİN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

 

3.Seçenek 

6-2-6-2 

• 8 adım atarken NEFES ALIN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

• 8 adım atarken NEFES VERİN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

 

4.Seçenek 

8-2-8-2 
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Yöntemler 

• Aldığınız nefesi 2 katı sürede verme 
ve nefes kilidi yapma. 4-2-8-2 

 

• 2 adım atarken NEFES ALIN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

• 4 adım atarken NEFES VERİN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

 

1.Seçenek 

2-2-4-2 

• 3 adım atarken NEFES ALIN 

• NEFES KİLİDİ yaparak  2 adım atın 

• 6 adım atarken NEFES VERİN 

• NEFES KİLİDİ yaparak  2 adım atın 

 

2.Seçenek 

3-2-6-2 

 

• 4 adım atarken NEFES ALIN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

• 8 adım atarken NEFES VERİN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

 

3.Seçenek 

4-2-8-2 
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Yöntemler 

• Aldığınız nefesi yarı sürede verme ve 
nefes kilidi yapma. 8-2-4-2 

 

• 4 adım atarken NEFES ALIN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

• 2 adım atarken NEFES VERİN 

• NEFES KİLİDİ yaparak  2 adım atın 

 

1.Seçenek 

4-2-2-2 

• 6 adım atarken NEFES ALIN 

• NEFES KİLİDİ yaparak  2 adım atın 

• 3 adım atarken NEFES VERİN 

• NEFES KİLİDİ yaparak  2 adım atın 

 

2.Seçenek 

6-2-3-2 

 

• 8 adım atarken NEFES ALIN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

• 4 adım atarken NEFES VERİN 

• NEFES KİLİDİ yaparak 2 adım atın 

 

3.Seçenek 

8-2-4-2 
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    Sevgili Okuyucu,  

    Fazla kilolarından kurtulmak isteyen insanların yaptığı tehlikeli 

şeyleri her gün gazetelerde, televizyonlarda, internet medyasında okuyor, 

duyuyoruz. Maalesef bilinçsizce yapılan egzersiz fayda vermediği için bir 

süre sonra bilimin tasvip etmediği yöntemlere başvuran insanların sayısı 

gitgide çoğalıyor. Zayıflama hapları, korkunç formüllü tarifler, işkence 

sayılabilecek tarzda diyetler her gün daha çok insanın sağlığını tehdit 

ediyor, öncelikle şunu belirtmeliyim ki, egzersiz için de beslenme için de 

mutlaka bu iş için uzmanlığı olan ve devletimiz tarafından 

sertifikalandırılarak yetkilendirilmiş insanlardan profesyonel yardım 

alın.  
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    Çoğunlukla eksik veya yanlış bilgilerle yürüyüş yapıp, bir faydasını 

görmediğini söyleyerek sizi engellemeye çalışanlara kulak asmamanızı 

tavsiye ederim. Her Nefeste Sağlık, Her Adımda Başarı dileklerimle... 

 

Son Sözler 

    Sosyal çevrenizde kulaktan dolma tarifler ya da kontrolsüz ve 

ruhsatsız olarak satılan zayıflama hapları gibi takviyeleri kullananları 

mutlaka uyararak, sağlıklarını tehlikeye atmalarına engel olun. Bu kitap 

sağlıklı bir vücuda sahip olmak üzere egzersiz yapmaya karar veren 

insanlara güvenilir, bilimsel kaynaklara dayanan bilgileri vermek üzere 

yazıldı. Bu nedenle sosyal çevrenizdeki insanlardan tempolu yürüyüş 

yapmak isteyenlere bu kitabı tavsiye ederek, sağlıklarını tehlikeye 

atmadan yürüyüş yapmalarına yardımcı olabilirsiniz.  

    İnsan vücudunun en temel ve doğal aktivitesi, kurallarıyla 

yapıldığında en güvenilir ve en faydalı egzersiz yöntemi olan tempolu 

yürüyüşün ve nefes yöntemlerinin size sunduğu faydaları yaşamadan 

öğrenmeniz mümkün değildir. Bu öğrenme süreci esnasında kendi 

vücudunuzun sınırlarını tanıyacak, başladığınız zaman ile devam 

ettiğiniz süreçte her gün durumunuzun bir önceki güne kıyasla daha da 

iyiye gittiğine şahit olacaksınız.  
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