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- PANDEMİ SÜRECİ BİLGİLENDİRME SERİSİ -

EGZERSİZ YAPAN BİREYLERE 

ÖNERİLER



Pandemi sürecinde özellikle bağışıklık sisteminizi
güçlendirmek için iyi beslenmek, iyi uyumak ve egzersiz
yapmak önerilmektedir.
 
 
 
Spor salonları ya da açık havada rahatça egzersiz yapma
imkanımızın bulunmadığı bu dönemde evde egzersiz yapma
alternatiflerine yönelerek fiziksel olarak aktifliğimizi
korumalıyız.

Egzersiz; stresi yönetmeye, fiziksel ve zihinsel
zindeliğimizi korumaya yardımcı olur.



Neler Yapabiliriz?

Öncelikle günlük rutinimizi oluştururken, egzersizi bu
rutinimiz içinde konumlandırarak başlayabiliriz. Günün
hangi saatinde, ne kadar süre ile neler yapacağımızı
belirleyebiliriz.

Fiziksel olarak aktif olabilmemiz için hafif ile
orta derecede 20 – 45 dk arası egzersiz
yapmamız önerilmektedir



Daha önce düzenli egzersiz
yapıyorsanız, rutinlerinizden
uzaklaşmanın yaratacağı stres
ve kaygıdan kaçınmak için
evde yapabileceğiniz
egzersizlere odaklanın.

Neler Yapabiliriz?

Egzersizleri oyunlaştırarak ya
da evdeki araç gereçleri
kullanarak daha eğlenceli
hale getirebilirsiniz.



Neler Yapabiliriz?

Günlük ve haftalık egzersiz
hedefleri belirleyin.

Haftada 5 gün egzersiz yapmak, en
iyi plank sürenizi aşmak, tekrar
sayınızı arttırmak vb.

Kendinize
meydan
okuyun!



Neler Yapabiliriz?

Hedeflerinize ulaşmak için olumlu içsel konuşmalar yapın.

Bu sizin geçmişte takılı kalmayıp,
gelecekle ilgili de kaygılanmadan
anda kalmanıza yardımcı
olacaktır.

Hedeflerine
odaklan!

Evde egzersiz
yapabilirim

Sakin ol...

Güçlü
hissediyorum



"Birlikte" Neler Yapabiliriz?

Daha önce birlikte egzersiz yaptığınız ya
da yapmak istediğiniz arkadaşlarınız ile
çevrimiçi egzersiz yapabileceğiniz
uygulamalar üzerinden iletişim kurun.

Birlikte performans hedefleri belirleyin ve
hedeflerinize ulaşmak için gereken
faaliyetlerinizi ortak olarak planlayın.

Birbirinizi takip edin ve geri bildirimler
verin. Bu sayede hem kolektif
yeterliliğimizi geliştirmiş hem de
egzersiz yapma motivasyonumuzu
arttırmış oluruz.
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