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KALP HIZI : TEMEL KILAVUZUNUZ 

KALP ATIŞ HIZINA DAYALI EĞİTİMİ 

Kalbiniz vücudunuzdaki en önemli kastır ve onu güçlü tutmak genel sağlığınız için çok önemlidir. Yine de, 

egzersiz yapmayı düşündüğümüzde, genellikle en görünür kaslarımızı güçlendirmeye odaklanırız Egzersiz 

aynı zamanda kalbimizi de formda tutmaya yardımcı olur, peki o halde kalbimizin ne kadar sağlıklı olduğunu 

nasıl anlayabiliriz? Kalp atış hızınızı anlamanın büyük bir fark yarattığı yer burasıdır. 

KALP ATIŞ HIZI NEDİR? 

Hepimiz kalp atışımızın nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Bir seyirci önünde konuşmak üzereyken ya da 

otobüse koştuktan sonra göğsünüzdeki çarpma - bizim fazla mesai yapan kalbimizdir. Genellikle fark 

etmiyoruz ama kalbimiz elbette sürekli atıyor. Hayatta olduğumuzun temel işareti bu. 

Peki kalp atış hızınız tam olarak nedir? Bu, kalbinizin dakikada kaç kez attığını (BPM) söyleyen bir ölçümdür. 

Bu vuruşları sayarak, sağlığımız ve zindeliğimiz hakkında benzersiz bir fikir edinebiliriz. Doktorunuz hiç 

kalbinizi stetoskopla dinledi mi? Kontrol ettikleri şey bu. 

Boynunuzdaki veya bileğinizdeki nabzı bularak ve 15 saniye içinde kaç atış olduğunu sayarak kalp atış hızınızı 

kontrol edebilirsiniz. Ardından BPM'nizi hesaplamak için bu sayıyı dört ile çarpın. 

En doğru ölçüm  için göğsünüzde bir  kalp atış hızı sensörü kullanın . Cihazınız sizin için kalp atış hızı 

verilerinizi izleyeceği için matematik işlemlerini yapmanız gerekmeyecek. 

ORTALAMA KALP ATIŞ HIZI 

Hayattaki her şeyde olduğu gibi, kalp atış hızınız söz konusu olduğunda normal diye bir şey yoktur. Herkes 

farklıdır çünkü hepimiz farklı yaş, fitness seviyeleri ve yaşam tarzları kombinasyonu ile benzersiziz.  

Bununla birlikte, yetişkinler için ortalama kalp atış hızı söz konusu olduğunda, aşağıda ayrıntılı olarak verilen 

ölçümler, kalbinizin zindeliğini ölçmenin ve bunun hem ortalamalara hem de zaman içindeki değişimlere 

kıyasla nasıl olduğunu görmenin harika bir yoludur. Kalp atış hızınızı farklı zamanlarda, örneğin dinlenirken 

ve aktif olduğunuzda ölçerek, yalnızca kalbinizin sağlığını izlemekle kalmaz, aynı zamanda performansını 

artırmak için bir egzersiz planı oluşturabilirsiniz. 

MAKSİMUM KALP ATIŞ HIZI 

Hiç kendinizi en üst düzeye çıkardınız mı?  

Bu şekilde  çalışırken maksimum kalp atış hızınızı (MHR) ölçmek mümkündür,  ancak bunu da tahmin 

edebilirsiniz. Yaşınızı 220'den (220-30 yaş = 190 MHR gibi) çıkarın ve bu size MHR'nizin ne olduğu hakkında 

genel bir fikir verecektir.  

Tabii ki, yaşınız dışında MHR'nizi etkileyebilecek başka faktörler de var. İster stresli olun, ister kalp atış 

hızınızı etkileyen herhangi bir ilaç (beta blokörler gibi) alıyor olun, fitness seviyeniz sonucunuzun ne 

olduğunu etkileyecektir - ancak yukarıdaki denklem iyi bir kılavuzdur. 

Çoğu iyi eğitimli sporcunun dinlenme kalp atış hızı dakikada yaklaşık 40 atıştır. 

DİNLENME KALP ATIŞ HIZI 

MHR'nizin tersinin dinlenme kalp atış hızınız  (RHR) olması şaşırtıcı değildir  . Bununla birlikte, bu özel 

ölçümün genel sağlık ve aerobik kondisyon seviyenizi anlamanın en iyi yollarından biri olduğunu bilmek 

ilginçtir. Evet, rahatlayarak kalbinizin aktif olduğunda nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz! 
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Sabah ilk iş olarak nabzınızı kontrol ederek ve BPM'nizi yukarıda açıklandığı gibi hesaplayarak RHR'nizi 

ölçmek kolaydır. Kahvenizi içmeden önce olduğundan emin olun - hatta sizi strese sokacaksa telefonunuzu 

kapatın. Buradaki fikir, bu ölçümü tamamen rahat olduğunuzda yapmaktır. 

Ortalama sağlıklı bir yetişkin, 60 ila 100 BPM arasında bir RHR'ye sahip olacaktır. Çok formdaysanız ve 

sayınız 60'ın altındaysa endişelenmeyin. Çoğu iyi eğitimli sporcunun RHR'si yaklaşık 40 BPM'dir. 

UYKUDA KALP ATIŞ HIZI 

Uyku sırasındaki kalp atış hızınız, genel sağlığınız hakkında fikir veren bir ölçü olmasa da, bir gecede 

dinlenmenizin ve iyileşmenizin nasıl olduğunu anlamanın başka yolları da vardır.  

Gece hareketleriniz aracılığıyla uykunuzun ve uyanma durumunuzun tespiti  , özellikle uzunluk ve aksaklıklar 

açısından, erteleme süreniz hakkında değerli bilgiler verebilir  . Gece boyunca geçici olarak nefes almayı 

bıraktığınız Uyku Apnesi gibi rahatsızlıklar kalbinizi zorlayabilir, bu nedenle uyku alışkanlıklarınızın farkında 

olmanız çok önemlidir. 

KALP ATIŞ HIZI BÖLGELERİ 

Beş  kalp atış hızı bölgesi vardır  ve bunlar MHR'niz tarafından belirlenir. Maksimum değerinizin ne olduğunu 

öğrendikten sonra, bu farklı aşamaları bu toplamın yüzdesi olarak hesaplayabilirsiniz. 

Örneğin, bölge 4 'zor bölgedir' ve burası, MHR'nizin% 80-90'ında çalışacağınız yerdir (neredeyse maksimum 

değerinizdir, ancak tam olarak değil). Oysa bölge 2, MHR'nizin% 60-70'inde çalışacağınız 'ışık bölgesi'dir 

(kulağa kolay geliyor ama en iyi düzenli egzersiz bölgelerinden biri).  

Bu aralıktaki farklı egzersizleri içeren bir eğitim planı oluşturarak, performansınızdan en iyi şekilde 

yararlanacaksınız. 

EGZERSİZ SIRASINDA KALP ATIŞ HIZINI HEDEFLEYİN 

MHR'niz ve kalp atış hızı bölgeleriniz, bir antrenman planı oluşturmak için mükemmel kılavuzlardır çünkü 

çeşitli antrenmanları dahil ettiğinizden emin olmanıza yardımcı olurlar. Egzersiz sırasında hedef kalp atış 

hızınız MHR'nizin% 50 ila% 85'i arasındadır, çünkü bu, kardiyorespiratuvar dayanıklılığınızı artıracaktır. 

Dolayısıyla, bu aralıktaki farklı egzersizleri içeren bir eğitim planı oluşturarak, performansınızdan en iyi 

şekilde yararlanacaksınız. 

AEROBİK 

Terim 'hava ile' anlamına gelir ve uzun bir süre boyunca nefes alıp vermenizi ve kalp atış hızınızı artıran 

herhangi bir şeyi ifade eder. Koşmayı, yüzmeyi, bisiklete binmeyi veya diğer kardiyo türlerini düşünün. 

Aerobiğin tersi anaerobiktir, 'havasızdır' - ağırlık kaldırma veya HIIT antrenmanları gibi kısa bir an için aşırı 

çaba gerektiren  egzersizler . 

Aerobik eşik  eğitimi, uzun egzersizler için düşük yoğunluklu egzersizi kullanmanın harika bir yoludur. Uzun 

bir süre boyunca sabit bir hızda sürdürebileceğiniz kolay koşuları veya döngüleri düşünün. Antrenmanınız 

boyunca kalp atış hızınızı sürekli olarak kontrol etmek ve tutarlı, orta seviyede kalmasını sağlamak, aerobik 

eşik bölgenizde kalmanıza yardımcı olacaktır. 

Sağlıklı, stabil bir kalp bile atışlar arasında önemli ölçüde değişiklik gösterecektir. 

KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ 

Aslında, kalp atış hızınızda sürekli bir değişim vardır, ancak bu, günlük hayatınızda asla fark edemeyeceğiniz 

bir şey değildir. 
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Bu fizyolojik fenomen, Kalp Hızı Değişkenliği  (HRV) olarak bilinir  . Adından da anlaşılacağı gibi, ardışık kalp 

atışları arasındaki aralığı ölçerek (milisaniye cinsinden) değişimi izler. Sağlıklı, stabil bir kalp bile atışlar 

arasında önemli ölçüde değişiklik gösterecektir. Şaşırtıcı bir şekilde, yüksek bir HRV skoru, sağlıklı bir kalbin 

bir işaretidir.  

HRV, bir kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığı hakkında çok şey gösterebilir. Ayrıca, vücudunuzun buna ne kadar 

iyi adapte olduğunu göstereceğinden, yeni bir eğitim rejimini denerken kullanmak için mükemmel bir 

araçtır.  

VO2max testi, aerobik olarak formda olup olmadığınızı anlamanın harika bir yoludur çünkü kalbinizin, 

akciğerlerinizin, kan damarlarınızın ve kaslarınızın birlikte nasıl çalıştığına bakar. 

VO2MAX 

Yani egzersiz yaparken kullandığınız tek hayati organ kalbiniz değildir. Akciğerleriniz, yeterli hacimde (V) 

oksijenin (O 2 ) kanınızdan kas dokusuna pompalandığından emin olmak için kalbinizle birlikte çalışır , bu da 

sizi devam ettirmek için oksijeni yakar. Dolayısıyla, VO2max değeriniz, maksimum çalışma sırasında 

vücudunuz tarafından oksijenin maksimum kullanıldığı hızı ölçmenin bir yoludur.  

VO2max testi, aerobik olarak formda olup olmadığınızı anlamanın harika bir yoludur çünkü kalbinizin, 

akciğerlerinizin, kan damarlarınızın ve kaslarınızın birlikte nasıl çalıştığına bakar. Yüksek bir VO2max puanınız 

varsa, bu, kardiyovasküler sisteminizin ve kasınızın, örneğin daha uzun süre koşmak için şartlandırıldığı 

anlamına gelir.  

Peki VO2max puanınızın ne olduğunu nasıl öğreneceksiniz? Koşu bandı veya sabit bisiklet kullanarak yapılan 

laboratuvar testi, bunu ölçmenin standart yoludur. Alternatif olarak, bir  kalp atış hızı sensörü kullanırsınız  . 
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KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ (HRV): BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY 

KALP ATIŞ HIZI EĞİTİMİ  

Gelişmiş ölçümler ve veriler, bir zamanlar yalnızca en son teknolojiye erişimi olan profesyonel sporcuların ve 

tıp uzmanlarından oluşan bir ekibin yararlanabildiği bir şeydi. Neyse ki, teknolojideki gelişmeler, kalp atış hızı 

değişkenliği (HRV) gibi verileri almayı her zamankinden daha erişilebilir hale getirdi. Kardiyovasküler 

sisteminizin sağlığını kontrol etmek ve mevcut antrenman planınızla yapılan ilerlemeyi (veya eksikliğini) 

kontrol etmek kolaydır. İster koşucu, ister bisikletçi veya spor meraklısı olun, kalp atış hızı değişkenliğinin 

sizin yararınıza nasıl kullanılabileceğini anlamak önemlidir. İşte HRV'nin açıklaması - bu ölçümün nasıl ve 

neden izleneceği. 

KALP ATIŞ HIZI DEĞİŞKENLİĞİ NEDİR? 

Kalp atış hızı , kalbinizin dakikada kaç kez attığını ifade ederken , kalp atış hızı değişkenliği (HRV) her kalp 

atışı arasındaki süreyi ölçer. RR aralığı olarak da bilinen bu atımdan atıma aralık değişimi milisaniye 

cinsinden ölçülür ve bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. 

Örneğin, kalp atışları arasındaki aralık genellikle nefes verirken daha uzun ve nefes aldığınızda daha kısadır. 

Dolayısıyla, kalp atış hızınız dakikada 60 atış olsa bile, bu atışlar arasındaki süre nadiren tam bir saniyedir. 

Aynı dakika içinde, bir kalp atışı seti arasında 0,8 saniyelik bir aralığa ve ardından başka bir set arasında 1,13 

saniyelik bir aralığa sahip olabilirsiniz. 

Bu muhtemelen aşırı derecede bilimsel görünüyor ve belki de günlük amatör sporcular için o kadar da 

kullanışlı değil. Ancak, 'HRV nedir?' Sorusuna cevap verebilmek ,aslında genel sağlığınız ve mevcut egzersiz 

planınızın ilerleyişi hakkında size önemli bilgiler sağlayabilir. 

HRV ölçümlerinizi etkileyebilecek veya değiştirebilecek çeşitli faktörler vardır. Bunlar şunları içerir: 

-Solunum 

-Egzersiz hacmi ve yoğunluğu 

-Egzersizlerden dinlenme ve iyileşme 

-Hormonlar 

-Metabolizma 

-Kronik sağlık koşulları 

-Stres 

-Uyku alışkanlıkları ve uyku kalitesi 

-Diyet 

-Yaş ve cinsiyet 

-Genetik 

Kalp atış hızındaki bu büyük farklılığın bir başka nedeni de sinir sistemimizdir. Parasempatik sinir sisteminiz 

organlarınızdan girdi alır ve bu da kalp atış hızınızda düşüşe neden olabilir. Öte yandan, sempatik sinir 

sisteminiz egzersiz ve stres gibi dış faktörlere tepki verir ve kalp atış hızınızı artırabilir. 

Sinir sistemimizin iki dalının kalbimize gönderdiği bu eşzamanlı sinyaller, kalp atış hızı değişkenlik sayılarınızı 

doğrudan etkileyerek sürekli dalgalanmasına neden olur. 
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ORTALAMA KALP ATIŞ HIZI DEĞİŞKENLİĞİ NEDİR? 

Gördüğümüz gibi, kalp atış hızı değişkenliği bir dizi farklı faktöre bağlı olabilir. Bu, onu kişiden kişiye 

karşılaştırması zor olabilecek oldukça kişiselleştirilmiş bir ölçüm yapar. Bunun yerine, kendi kalp atış hızı 

değişkenliği temel ölçümlerinizdeki eğilimler için bu verileri izlemek daha yararlı olabilir.  

Bununla birlikte, yüksek kalp atış hızı değişkenliği sayıları, kalbinizin iyi çalıştığının, çevresel streslere uyum 

sağladığının ve artan bir zindelik düzeyi gördüğünün bir göstergesi olabilir. Bu ölçümün hassas olabileceğini 

ve bir günden diğerine dalgalanabileceğini unutmayın. 

Genel olarak, genç insanlar yaşlılardan daha yüksek HRV sayılarına sahip olma eğilimindedir, erkekler 

genellikle kadınlardan daha yüksek sayılara sahip olacak ve seçkin sporcular hemen hemen herkesten daha 

yüksek sayılara sahip olacaktır. 

DÜŞÜK KALP ATIŞ HIZI DEĞİŞKENLİĞİ SİZE NE SÖYLER? 

Genel sağlığınız ve refahınız, yaşam süreniz, mutluluğunuz ve yaşam kaliteniz üzerinde güçlü bir etkiye 

sahiptir. Kalp atış hızı değişkenlik ölçümlerinizi takip etmek, fitness seviyelerinizi izlemek veya dış faktörlerin 

nasıl olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini anlamak gibi şaşırtıcı bilgiler sağlayabilir.  

Örneğin, yetersiz beslenme, yetersiz uyku, hastalık veya stresin artması, HRV sayılarınızın düşmesine neden 

olabilir. Bu ölçümü izleyerek, sağlığınızın düşmeye başlamaması için bu sorunları gidermek için gerektiği gibi 

ayarlamalar yapabilirsiniz. 

Kötü beslenme, yetersiz uyku, hastalık veya stresin artması, HRV sayılarınızın düşmesine neden olabilir. 

Koşucular, bisikletçiler veya fitness meraklıları için kalp atış hızı değişkenliği egzersizinizin ilerleyişini 

izlemenize yardımcı olabilir. Bu, antrenmandan ne kadar dinlendiğinizi ve vücudunuzun başka bir zorlu 

seansa ne kadar dayanabileceğini içerir.  

Bunun güzel bir örneği, zorlu veya yorucu bir antrenmandan sonra genellikle düşük kalp atış hızı 

değişkenliğinin nasıl ortaya çıktığıdır. Uygun dinlenme ve iyileşme ile, sayılarınızın bir veya iki gün içinde 

tekrar arttığını görmelisiniz - başka bir zorlu antrenmana hazır olduğunuzun bir göstergesi. 

Kardiyovasküler zindelik kazandıkça, kalp atış hızı değişkenliğinizin yavaşça iyileştiğini görmeye 

başlamalısınız. Hâlâ düşük bir HRV ölçümünüz varsa, bu yeterince dinlenmediğinizin veya egzersiz planınızı 

ayarlamanız gerektiğinin bir göstergesi olabilir. Bu ölçümü kendi yararınıza kullanmak, daha verimli bir 

şekilde egzersiz yapmanıza ve yaralanma veya hastalık riski olmadan fitness rejiminizden en iyi şekilde 

yararlanmanıza yardımcı olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

KALP ATIŞ HIZI DEĞİŞKENLİĞİ MONİTÖRÜ NASIL KULLANILIR 

Teknolojik gelişmeler sayesinde, kalp atış hızı değişkenlik verilerinizi ölçmek ve analiz etmek için artık özel 

bir laboratuvara veya tıp uzmanına ihtiyacınız yok. Kaliteli bir kalp atış hızı monitörü, ihtiyacınız olan tüm 

HRV takip bilgilerini - kalorileriniz, uykunuz, kalp atış hızınız ve antrenmanınızla ilgili diğer veriler hakkında 

bilgi sağlayacaktır. 

Mümkün olan en doğru HRV okumasını elde etmek için ayrıca bir kalp atış hızı kayışına ve SH Life mobil 

uygulamasına ihtiyacınız olacaktır.  

Bir HRV monitörü kullanmak, kalp atış hızınızı, kalp atış hızı değişkenliğinizi ve uyku kalitenizi hesaplarken, 

aynı zamanda stres seviyeleri ve çevresel değişiklikler gibi şeyleri de hesaba katarak otonom sinir 

sisteminizdeki tüm değişiklikleri tespit edecektir. Verileriniz egzersiz esnasında analiz edildikten sonra takip 

etmeniz için SH Life mobil uygulamasında görüntülenecektir. 

KALP ATIŞ HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN İPUÇLARI 

Kardiyovasküler sağlığınızı, dayanıklılığınızı ve kalp atış hızı değişkenliğinizi iyileştirmek el ele gider. Sağlık 

veya performans nedenleriyle bu ölçümü iyileştirmek isteyenler için, kalp atış hızı değişkenlik ölçümlerinizi 

iyileştirmek için kullanabileceğiniz bazı temel ipuçları aşağıda verilmiştir. 

 

DİNLENME GÜNLERİNİ PLANLAYIN 

Bir gün dinlenmeden veya iyileşmeden art arda çok sayıda gün boyunca sıkı egzersiz yapmak, vücudunuzun 

bitkin hissetmesine neden olabilir. Bu nedenle, zorlu bir egzersiz bloğunun ardından aktif dinlenme 

antrenmanları veya dinlenme günleri planlayın . 

HİDRASYONU ÖNCELİK HALİNE GETİRİN 

Su içmek dolaşımı iyileştirebilir ve kanınızın vücuda oksijen vermesini kolaylaştırabilir. Bunun eğitiminiz, 

sağlığınız ve genel stresiniz üzerinde doğrudan bir etkisi olabilir. 

BESLENME KONUSUNDA CİDDİLEŞİN 

Alkolün kalp atış hızı değişkenliğinizi beş güne kadar etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Yetersiz beslenme 

de verileriniz üzerinde benzer bir etkiye sahip olabilir ve egzersiz yaparken vücudunuzun nasıl hissettiğini 

etkileyebilir. 

TUTARLI OL 

Tutarlı olduğunuzda vücudunuz antrenman yükünüze daha kolay adapte olacaktır. Bu, günün aynı saatinde 

egzersiz yapmak, belirli bir uyku programına sahip olmak ve hafta sonları abur cuburla yapılan rastgele 

gecelerden kaçınmak gibi şeyleri içerebilir. 
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EGZERSİZ SIRASINDA KALP ATIŞ HIZI: NORMAL, ORTALAMA VE HEDEF HR NEDİR? 

KALP ATIŞ HIZI EĞİTİMİ 

Egzersizinizin etkinliğini nasıl anlayacağınızı merak ediyorsanız, kalbinizden başka bir yere bakmayın. Evet, 

antrenman yaparken göğsünüzde hissettiğiniz çarpma, bazı şaşırtıcı bilgiler verebilir. Peki egzersiz sırasında 

kalp atış hızınıza tam olarak ne oluyor? Ve bize ne anlatıyor? 

KALP ATIŞ HIZINIZI ÖLÇMEK 

TV'de izlediğiniz tıbbi bir filmde  doktorun yapacağı ilk şey hastanın kalp atış hızını ölçmektir. Öncelikle 

yaşamın devam edip etmediği kontrol edilir! İkincisi, kalp atış hızımız genel sağlığımız ve zindeliğimiz 

hakkında çok şey ortaya koyduğu için. Örneğin, zayıf bir nabız veya hızlı bir nabız, dotorunuza bir şeyin 

doğru olup olmadığını işaret edebilir. 

Peki tam olarak neyi kontrol ediyorlar? Tanım olarak, kalp atış hızınız, kalbinizin bir dakika içinde kaç kez 

attığı anlamına gelir. Kalp atış hızını tanımlamanın en yaygın iki yolu şunlardır: 

Dakikadaki vuruş (BPM) olarak. 

Maksimum kalp atış hızınızın  (MHR) bir yüzdesi olarak  . 

Egzersiz sırasında kalp atış hızınızı ölçerek, kondisyonunuzu izlemenize ve sizin için doğru seviyede egzersiz 

yapıp yapmadığınızı izlemenize yardımcı olabilirsiniz. Bu, egzersiz söz konusu olduğunda 'kör uçmayacağınız' 

anlamına gelir. Kalp atış hızınızla, fitness seansınızın ne kadar etkili olduğunu ve bir sonraki seanstan önce ne 

kadar dinlenmeye ve toparlanmaya ihtiyacınız olduğunu bileceksiniz. 

EGZERSİZ SIRASINDA KALP ATIŞ HIZINIZI NELER ETKİLEYEBİLİR? 

Kalp atış hızınız, çabanızı ve egzersiz yoğunluğunuzu doğru bir şekilde gösterirken, aynı zamanda koşullara 

da bağlıdır. Egzersiz sırasında kalp atış hızını etkileyen aşağıdakileri içeren birkaç faktör vardır. 

EĞİTİM GEÇMİŞİ 

Aerobik eğitimde geniş bir geçmişe sahip sporcular daha verimli kalp kaslarına sahiptir. Sol ventriküllerinin 

kapasitesi artmış ve ventriküler kaslar güçlenerek atım hacminin artmasına neden olmuştur. Bu artan vuruş 

hacmi, daha düşük bir dinlenme kalp atış hızı  ve daha düşük bir egzersiz kalp hızı olarak gözlemlenebilir  . 

Aerobik eğitimde geniş bir geçmişe sahip sporcular daha verimli kalp kaslarına sahiptir.  

SICAKLIK 

Sıcaklığınız arttıkça, vücudunuzu soğutma ihtiyacı da artar. Bu, kan akışınızın cilt yüzeyine daha yakın 

yönlendirilmesiyle sağlanır. Hızlanan dolaşım, kalbinizin daha hızlı atmasını gerektirir, bu da kalp atış 

hızınızın artması anlamına gelir.  

Çevreleyen hava soğuduğunda, vücudun çevresel bölgelerindeki dolaşım azalır, böylece kalbinizin dolaşımla 

ilgili daha az işi olur. Bu, kalp atış hızınızın düşmesine neden olur. 

DEHİDRASYON 

Susuz kaldığınızda, kanınızdaki plazma miktarı azalır. Bu, vücudun çevresel kısımlarındaki kaslara yeterli 

oksijen ve besin sağlamak için kalbinizi normalden daha hızlı pompalamaya zorlar. Bu, yeterli vücut ısısını 

korumanıza yardımcı olur ve susuz kaldığınızda kalp atış hızınızın yükselme eğiliminin nedeni budur. 
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EGZERSİZ SIRASINDA NORMAL KALP ATIŞ HIZI NEDİR? 

Kalp atış hızınıza gelince, 'normal' diye bir şey yoktur. Çeşitli nedenlerden dolayı, egzersiz sırasında kalp atış 

hızınızı başkasınınkiyle karşılaştırmak anlamsızdır. Aşağıda keşfedeceğiniz gibi, kalp atış hızımızı etkileyen ve 

her birimizi farklı kılan birçok faktör vardır ve bu, yaşamınız ve fitness yolculuğunuz boyunca değişmeye 

devam edecektir. 

YAŞA GÖRE NORMAL (ORTALAMA) KALP ATIŞ HIZI NEDİR? 

Kalp atış hızımızı etkileyen en önemli faktörlerden biri yaştır. Vücudumuzun pek çok parçası gibi, kalbinizin 

kapasitesi ve işlevselliği yaşamınız boyunca değişir. Dolayısıyla yaşınız, maksimum kalp atış hızınızı  (MHR) 

tahmin etmek için kullanışlı bir ölçüdür  . 

Düzenli olarak farklı kalp atış hızı bölgelerinde egzersiz yaparak, koyduklarınızdan en iyi şekilde 

yararlanacaksınız. 

MHR'nizi keşfederek kişisel  kalp atış hızı bölgelerinizi hesaplayabilirsiniz . Bunlar, farklı egzersiz türlerinin 

kalbiniz ve genel zindeliğiniz üzerinde nasıl belirli bir etkiye sahip olduğunu anlamanıza yardımcı olmak için 

yararlıdır. 

Bu bölgeleri , çeşitli egzersizler yaptığınızdan emin olmanın harika bir yolu olan bir kalp atış hızı egzersiz 

planı oluşturmak için  kullanabilirsiniz. Düzenli olarak farklı kalp atış hızı bölgelerinde egzersiz yaparak, 

koyduklarınızdan en iyi şekilde yararlanacaksınız. 

İDEAL HEDEF KALP HIZI NEDİR? 

Egzersiz sırasında hedef kalp atış hızınız, ne tür egzersiz yaptığınıza ve ne amaçla yaptığınıza bağlı olarak 

MHR'nizin% 50 ila% 85'i arasında olmalıdır.  

Örneğin, dayanıklılığınızı artırmak istiyorsanız, düşük zorluk derecesinde uzun egzersiz seansları 

yapmalısınız.  Amacınız kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmekse,  denemeniz gereken şey yüksek yoğunluklu 

aralıklı antrenmandır (HIIT). 

NEDEN KALP ATIŞ HIZIYLA EGZERSİZ YAPMALI? 

Kalp atış hızınız, kondisyon seviyenizi ve performansınızı anlamak ve geliştirmek için yararlı bir araçtır. Kalp 

atış hızı ile  egzersiz, egzersiz programınızın yoğunluğunu izlemenize ve kontrol etmenize olanak tanıyarak 

egzersiz planınızda değişikliklere izin verir  . 

Kalp atış hızı ile antrenmanın en iyi kısmı, antrenmanınızın her saniyesinin önemli olduğu anlamına gelir. 

Egzersiz sırasında kalp atış hızınızı izleyerek hem kondisyonunuzu hem de toparlanma sürenizi artıracaksınız 

ve bu da genel performansınızı artıracaktır. 
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KALP ATIŞ HIZI EGZERSİZİ , NEDEN EGZERSİZ YAPMANIN AKILLI YOLU? 

KALP ATIŞ HIZI EĞİTİM 

Egzersizleriniz sırasında gerçek zamanlı kalp atış hızı verilerini kullanmak, vücudunuzun nasıl tepki verdiğine 

dair anında bilgi sahibi olacağınız anlamına gelir. Bu, daha akıllı antrenman yapacağınız anlamına gelir; bu, 

daha çok antrenman yapmaktan her zaman daha iyidir. Burada farklı kalp atış hızı antrenman türlerine ve 

faydalarının neler olduğuna bir göz atacağız. 

KALP ATIŞ HIZI VE EGZERSİZ YOĞUNLUĞU 

Özetle, spor eğitimi üç değişkene dayanmaktadır: 

Frekans: Bunu anlamak kolaydır. Bir süre boyunca, örneğin haftada kaç kez egzersiz yaptığınızdır. 

Süre: Yine basit bir konsept. Bir seferde ne kadar uzun egzersiz yaptığınızdır, genellikle dakika olarak sayılır. 

Yoğunluk: Bu biraz daha karmaşık - ve kalp atış hızı bölgelerinizin devreye girdiği yer burasıdır .  

Kalp atış hızınız, egzersiz sırasında vücudunuzun ne kadar sıkı çalıştığının en iyi göstergelerinden biridir. 

Egzersizinizin yoğunluğunu 'tahmin etmeye' çalışmak yerine,  tıpkı frekans ve süre gibi izlenebilir bir veri 

olarak analiz edilebilir. 

KALP ATIŞ HIZI EĞİTİMİNİN FAYDALARI 

Hem sağlık hem de performansla ilgili faydalar dahil olmak üzere kalp atışlarınızı izlemeniz için birçok neden 

vardır. Örneğin, daha hızlı ve daha zor olmanın her zaman egzersizinizden en iyi şekilde yararlanacağınız 

anlamına gelmediğini öğrenmek sizi şaşırtabilir.  

Kalp atış hızı egzersizi, eforunuzu optimize ederek her seansın her dakikasının önemli olmasını sağlar. 

Egzersizlerinizi SH Life ® ile takip ettiğinizde , kondisyonunuzu  ve performansınızı artıracaksınız. 

Sağlam bir antrenman planı , dinlenme süresini de içerecek şekilde aralıklı çeşitli antrenmanlar içermelidir: 

bazıları daha kısa ve bazıları uzun, bazıları zor ve bazıları hafif. Eğitiminizi yükselten şey bu çeşitliliktir. 

DÜŞÜK KALP ATIŞ HIZI EĞİTİMİ NEDİR? 

İşte sizin için çığır açan bir konsept: Yavaş koşmak sizi daha hızlı yapabilir. Fitness antrenörü Phil Maffetone, 

aşırı antrenman riski olmadan aerobik kondisyonu geliştirmenin bir yolu olarak düşük kalp atış hızı 

antrenmanı konseptine öncülük etti ve yeni koşuculardan triatletlere kadar popüler bir yaklaşım haline 

geldi. 

Buradaki fikir, sürekli olarak düşük kalp atış hızında egzersiz yaparak, zamanla kalbinizi veya vücudunuzu çok 

fazla zorlamanıza gerek kalmadan daha hızlı hale geleceğinizdir. Çoğu insan için bu, yavaş yavaş hız 

kazandıkça ilk birkaç hafta veya ay boyunca çok yavaş bir koşu / yürüyüş hızında başlamak anlamına gelir. 

DÜŞÜK KALP ATIŞ HIZI ANTRENMANININ FAYDALARI 

Bu başlangıçta biraz sinir bozucu olsa da, özellikle daha hızlı koşmaya alışkınsanız, uzun vadeli faydalar 

oldukça fazladır. Zamanla şunları yapabileceksiniz:  

-Düşük kalp atış hızınızı korurken yarış hızınıza yakın koşun. 

-Aşırı egzersiz nedeniyle zorlanma, hastalık veya küçük yaralanma olasılığını azaltır. 

-Koşularınızdan sonra bitkin hissetme olasılığınızı azaltın. 

-Daha tutarlı bir performans düzeyini koruyun. 
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HIIT NEDİR?  

Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT), kaslarınızı, metabolizmanızı ve kalbinizi aynı anda güçlendiren 

popüler bir antrenmandır. Kalp atış hızınızı yoğun bir seviyeye çıkaran bir dizi kısa egzersiz ve ardından kısa 

bir dinlenme içerir.  

İnsanlar antrenman planlarına HIIT seansları eklemeyi severler çünkü bu, çok fazla egzersiz süresi 

gerektirmeyen sonuçları görmenin hızlı bir yoludur. Isınmanız dahil, bir HIIT antrenmanı sadece yarım saat 

sürmelidir. Bu çok kısa görünüyorsa, her zaman yoga gibi aktif bir dinlenme seansı yapabilirsiniz .  

HIIT'i ilk kez denediğinizde, egzersiz planınıza haftada yalnızca bir yüksek yoğunluklu seans dahil ettiğinizden 

emin olun. Zamanla, fitness seviyeniz arttıkça HIIT günlerinizi artırabilirsiniz. Çoğu insan HIIT'i 

düşündüklerinde önyükleme kampı tarzı bir antrenman hayal etse de, aslında koşu ve bisiklet dahil her tür 

egzersize uygulanabilir. 

HIIT ile kalp atış hızınızı nasıl kullanacağınızı öğrenin! 

HIIT'İN FAYDALARI 

HIIT seanslarını eğitim planınıza dahil etmenin birçok avantajı, popülaritesinin anahtarıdır. İşte bu tür kalp 

atış hızı eğitiminin temel faydalarından bazıları: 

-Artan dayanıklılık. 

-Yağsız kas oluştururken yağ yakımı devam eder. 

-Vücudunuz daha yüksek oksijen talebinden kurtulurken, egzersiz yaptıktan sonra 48 saate kadar 

metabolizmayı hızlandırır. 

-Daha kısa egzersizler, HIIT'i zamanı az olan insanlar için mükemmel hale getirir. 

-Daha ılımlı egzersiz türlerine kıyasla daha iyi kan basıncı ve kolesterol seviyeleri sağlar. Bu, kalp hastalığı gibi 

daha düşük bir risk anlamına gelir. 

-Glikozun kaslar tarafından daha verimli kullanılması. Araştırmalar, düzenli HIIT seanslarının, Tip II diyabet 

hastalarının birkaç hafta içinde durumlarının ilerlemesini tersine çevirmesine yardımcı olabileceğini 

göstermiştir. 
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KALP HIZI BÖLGELERİ | TEMEL BİLGİLER 

KALP ATIŞ HIZI EĞİTİMİ 

Kalp atış hızı bölgeleri veya KH bölgeleri, ne kadar sıkı egzersiz yaptığınızı izlemenin bir yoludur. Maksimum 

kalp atış hızınıza göre egzersiz yoğunluğuna göre beş kalp atış hızı bölgesi vardır . 

Etkili bir koşu planı veya egzersiz planı, iyileşmek için zamanınız olması için aralıklı olarak değişen sıklık, süre 

ve yoğunlukta farklı türlerde egzersizler içerecektir . Bu, bazı antrenmanların kısa ve yoğun, bazılarının uzun 

ve hafif, hatta bazılarının uzun ve zorlu olabileceği anlamına gelir. Egzersiz rejiminizi etkili kılan çeşitliliktir. 

Kalp atış hızınız, egzersiz sırasında vücudunuzun ne kadar sıkı çalıştığının en iyi göstergelerinden biridir. 

Sıklığın anlaşılması kolaydır: Her bir periyotta, örneğin haftada kaç kez egzersiz yaptığınızdır. 

Süre de basittir: Bir seferde ne kadar uzun egzersiz yaptığınızdır, genellikle dakika olarak sayılır. 

Yoğunluk  biraz daha karmaşıktır - ve kalp atış hızı bölgelerinin devreye girdiği yer burasıdır. Kalp atış hızınız, 

egzersiz sırasında vücudunuzun ne kadar sıkı çalıştığının en iyi göstergelerinden biridir. 

Tamamen öznel bir yoğunluk değerlendirmesinin aksine, kalp atış hızınız, tıpkı sıklık ve süre gibi 

ölçebileceğiniz bir sayıdır. 

KALP ATIŞ HIZI BÖLGELERİ NEDİR? 

Hepimizin kişisel dinlenme kalp atış hızı , 'minimum kalp atış hızı' ve maksimum kalp atış hızı vardır . Ve bu 

değerler arasında, egzersiz yoğunluğuna ve egzersiz avantajına karşılık gelen farklı İK bölgeleri bulunur. 

Kalp atış hızı bölgeleri hesaplamanızı belirlemenin farklı yolları vardır. Basit bir yol, onları maksimum kalp 

atış hızınızın yüzdeleri olarak tanımlamaktır ve bu girişte odaklanacağımız şey budur. 

Kalp atış hızı bölgeleri, maksimum kalp atış hızınızın yüzdeleri olarak tanımlanabilir. 

Kalp atış hızı bölgeleri, aerobik ve anaerobik eşiklerinizle yakından bağlantılıdır . Bunu anlamak, kalp atış hızı 

bölgeleri egzersizini, özellikle koşu için kalp atış hızı bölgelerinizi veya kilo vermek için kalp atış hızı bölgesi 

egzersizini düşünürken gerçekten yardımcı olabilir. Ama önce farklı bölgelerin ne olduğuna bakalım. 

BEŞ KALP ATIŞ HIZI BÖLGESİ 

Beş farklı kalp atış hızı bölgesi (1-5) vardır ve egzersiz planınız beş bölgenin tümünde antrenmanları içerebilir 

(ve içermelidir). Bu KH bölgeleri çizelgesi, her birinde kullanılan Maksimum Kalp Atış Hızı yoğunluk düzeyini 

ve yüzdesini gösterir. 

Bölge              Renk        Yoğunluk HRmax yüzdesi 

1. Bölge          Sarı               Çok Kolay      % 50–60 

2.Bölge           Yeşil              Kolay                          % 60–70 

3.Bölge           Mavi             Orta                             % 70–80     (Aerobik) 

4.Bölge           Turuncu        Zor                              % 80–90    (Anaerobik) 

5.Bölge           Kırmızı           Maksimum      % 90–100 
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Aşağıda, her bir kalp atış hızı bölgesinin ne anlama geldiğinin ve bu kalp atış hızı bölgesinde egzersiz 

yapmanın faydalarının bir dökümü bulunmaktadır. 

KALP ATIŞ HIZI BÖLGESİ 1: HR MAX'IN% 50-60'I (Sarı Renk) 

 Kalp atış hızı bölgesi 1, Çok Hafif 

Bu çok düşük yoğunluklu bölgedir. Bu yoğunlukta egzersiz yapmak, dinlenmenizi hızlandıracak ve sizi daha 

yüksek kalp atış hızı bölgelerinde egzersiz yapmaya hazırlayacaktır. 

Bu yoğunlukta egzersiz yapmak için yürüme veya bisiklete binme gibi kalp atış hızınızı kolayca kontrol 

etmenizi sağlayan bir egzersiz türü seçin. 

KALP ATIŞ HIZI BÖLGESİ 2: HR MAX'IN% 60-70'İ (Yeşil Renk) 

Kalp atış hızı bölgesi 2, Hafif   

Kalp atış hızı bölgesi 2'de egzersiz yapmak hafif hissettirir ve bu yoğunlukta uzun süre devam edebilirsiniz. 

Bu, genel dayanıklılığınızı artıran bölgedir: vücudunuz oksitlenmede - yağ yakmada - daha iyi hale gelir ve 

kılcal damar yoğunluğunuzla birlikte kas formunuz da artar. 

Kalp atış hızı bölgesi 2'de egzersiz, her egzersiz programının önemli bir parçasıdır. Devam edin ve faydalarını 

uzun vade de daha sonra göreceksiniz. 

KALP ATIŞ HIZI BÖLGESİ 3: HRMAX'IN% 70-80'İ (Mavi Renk) 

Kalp atış hızı bölgesi 3, Orta (Aerobik)(Oksijenli) 

Aerobik egzersiz , sağlık için sayısız faydalar sunabilir ; 

-Kalp krizi , 

-Tip 2 diyabet , 

-İnme riskini düşürür. 

Aerobik egzersizin diğer faydaları şunları içerir: 

-Kilo vermenize ve kilonuzu korumanıza yardımcı olabilir, 

-Kan basıncını düşürmeye ve kontrol etmeye yardımcı olabilir, 

-Dayanıklılığınızı artırabilir ve egzersiz sırasında çabuk yorulmanızı  azaltabilir, 

-Bağışıklık sistemlerini harekete geçirerek nezle veya grip olma olasılığınızı azaltır, 

-Kalbini güçlendirir, 

-Metabolizmayı hızlandırır, 

-Ruh halininizi güçlendirir. 

-Egzersiz yapmayanlardan daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir. 

Kalp atış hızı bölgesi 3'te egzersiz yapmak, özellikle kalp ve iskelet kaslarındaki kan dolaşımının etkinliğini 

artırmak için etkilidir. Bu bölge, laktik asidin kan dolaşımınızda birikmeye başladığı bölgedir. 
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Vücudunuz karbonhidratları enerji için kullanmakta daha iyi hale geleceksiniz. 

Bu aralıkta,  yakılan kalorilerin % 50'si yağ , % 1'i protein ve % 49'u karbonhidrattır. 

Aerobik egzersiz neredeyse herkese fayda sağlayabilir. Ancak uzun süredir hareketsizseniz veya kronik bir 

sorun yaşıyorsanız doktorunuzun onayını alın. 

Enerji Üreten Sistemler 

Egzersiz yaptığınızda, vücudunuz sizi devam ettirmek için sürekli bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar. Hafif 

veya orta dereceli aerobik egzersiz sırasında, karbonhidrat ve yağdan gelen bu enerjinin neredeyse tamamı, 

oksidasyon olarak bilinen bir işlem yoluyla oksijen kullanılarak üretilir. Aerobik kapasitenizi aştığınızda ve 

kalp atış hızınızı maksimum değerinin yüzde 80'inin üzerine çıkardığınızda, anaerobik bölgeye girdiniz. 

Anaerobik bölgede, vücudunuz glikojen depolarının parçalanmasıyla anında enerji üretir. Vücudunuz bunu, 

piruvatı geçici olarak laktat adı verilen bir maddeye dönüştürerek yapar, bu da glikoz parçalanmasının ve 

enerji üretiminin kısa bir süre devam etmesini sağlar. 

KALP ATIŞ HIZI BÖLGESİ 4: HRMAX'IN% 80-90'I (Turuncu Renk) 

Kalp atış hızı bölgesi 4, Zor, Anaerobik (Oksijensiz) 

Kalp atış hızı bölgesi 4, işlerin zorlaştığı yerdir. Zor nefes alacak ve anaerobik (oksijensiz) olarak 

çalışacaksınız. 

Kas yapmak veya yağsız kasa dayalı kilo vermek istiyorsanız, anaerobik egzersiz faydalı olabilir. Ayrıca 

yaşlandıkça kas kütlesini korumanıza yardımcı olabilir. 

Diğer faydalar şunları içerir: 

-Kemikleri güçlendirir, 

-Yağ yakımı için oksijen gerekir,oksijensiz ortamda daha yoğun egzersiz olmasına rağmen ,yakıt olarak 

ağırlıklı glikojenleri kullanır.Anaerobik egzersizde yağ yakımı , metabolizmayı hızlandırmasından kaynaklı 

egzersiz sonrası (48 saat*after burn) dönemde gerçekleşmektedir. 

-Kas geliştirir, 

-Günlük aktiviteler için dayanıklılığı artırır. 

Bu yoğunlukta antrenman yaparsanız, güç ve dayanıklılığınızı artıracaksınız ve kanınızdaki daha yüksek laktik 

asit seviyelerine daha uzun süre dayanabileceksiniz. 

Anaerobik egzersiz vücudunuz için zor olabilir.Genellikle spor yapmaya yeni başlayanlar için tavsiye edilmez. 

Rutininize anaerobik egzersizler eklemeden önce doktorunuzun onayını alın. Tıbbi geçmişinize ve 

hedeflerinize göre anaerobik bir program oluşturmanıza yardımcı olabilecek bir fitness uzmanıyla çalışın. 

Not: Anaerobik egzersizin ek faydalarından biri kas sisteminiz üzerindeki etkisidir. Aerobik egzersizler yağları 

azaltırken, anaerobik egzersizler kalori yakmanıza yardımcı olabilir ve size aradığınız düzgün, kaslı görünümü 

verir. 

Yanma Sonrası Etkisi (After Burn) 

Bir aerobik egzersiz sırasında egzersiz yapabileceğiniz süre nedeniyle daha fazla kalori yaksanız da, 

anaerobik egzersizle daha hızlı kilo vereceksiniz. Belki de anaerobik kilo kaybıyla ilgili en önemli bileşen, 

araştırmacıların yanma sonrası etkisi dediği şeydir. Southern Maine Üniversitesi'nde egzersiz fizyolojisi 

profesörü olan Dr. Christopher Scott'a göre, aslında, anaerobik egzersizde yakılan kalorilerin yüzde 95'e 
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kadarı eğitim bittikten sonra kaybediliyor. Bunun nedeni, egzersiz sonrası aşırı oksijen tüketimi ve yoğun 

egzersizle başlayan hipertrofik kas geliştirme sürecinin bir kombinasyonudur. İlginç bir şekilde, bu süreç 

yoğun anaerobik eğitimle başlatılırken, egzersiz sonrası oksijen tüketiminin artması aerobik bir süreçtir. 

KALP ATIŞ HIZI BÖLGESİ 5: HRMAX'IN% 90-100'Ü (Kırmızı Renk) 

Kalp atış hızı bölgesi 5, Maksimum 

Kalbiniz, kanınız ve solunum sisteminiz maksimum kapasitede çalışacak. Kanınızda laktik asit birikecek ve 

birkaç dakika sonra bu yoğunlukta devam edemeyeceksiniz. 

Rislikli bir bölgedir, 

Yeni başlıyorsanız veya sadece bir süredir antrenman yapıyorsanız, muhtemelen bu yoğunlukta antrenman 

yapmak zorunda kalmayacaksınız. Profesyonel bir sporcuysanız, en yüksek performans için aralıklı 

antrenmanı antrenman planınıza dahil etmeyi deneyiniz. 

Bu bölgede aralıksız egzersiz yapmak kalbe zarar verebilir.Kısa süreler de bu bölgede çalışıp nabızını düşüp 

,tekrar bu bölgeye çıkmanız önerilir. 

Kilo Vermek İçin Hangisi Daha İyi? 

Genel zindelik açısından, bu egzersiz türlerinden hiçbiri diğerinden üstün değildir. Aerobik egzersiz, ani kilo 

kaybı için en iyisidir. Çok fazla yağınız varsa, egzersiz rejiminize kardiyo güçlendirici aerobik eklemek 

isteyeceksiniz. Bununla birlikte, tonlamak ve bu kiloların geri gelmesini önlemek için anaerobik egzersiz 

programlarına da ihtiyacınız olacak. 

Aerobik ve anaerobik egzersizler sonuçta birlikte yapılırsa en iyi sonucu verir. Kilo vermek ve kaslarınızı 

sıkılaştırmak istiyorsanız, bunu yapmanın en iyi yolu her ikisiyle de dengeli bir egzersiz yapmaktır. 

Her egzersiz yaptığınızda aerobik ve anaerobik egzersizler yapmanız gerekmese de, sadece birini veya 

diğerini yapmamalısınız. Bunun yerine, ikisini değiştirmeyi deneyin. Gün aşırı otuz dakikalık aerobik 

egzersizler ve aradaki gün otuz dakikalık yorucu anaerobik egzersizler yapın. 

EGZERSİZ İÇİN KALP ATIŞ HIZI BÖLGELERİ NASIL KULLANILIR 

Zindeliğinizi geliştirmek veya daha iyi bir koşucu olmak istiyorsanız çeşitlilik önemlidir, bu nedenle 

egzersizlerinizi çeşitlendirin ve egzersiz seanslarınızın süresini değiştirin. Kalp atış hızı bölgesi antrenmanınız 

söz konusu olduğunda, HR bölgeleri tarafından gösterilen temel farklılıklara dikkat etmeniz, 

performansınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır. 

Her seferinde aynı yoğunlukta veya aynı mesafede koşarken sıkışıp kalmayın. Beş KH bölgesinin hepsinde 

egzersiz yaptığınız bir rutin oluşturmak için kalp hızı monitörü kullanın. 

Bu kişiselleştirilmiş antrenman planıyla, ne zaman veya nasıl antrenman yapacağınızı düşünmek zorunda 

değilsiniz, sadece yapmaya odaklanabilirsiniz. 

 


