
Altı Kalp Atış Hızı Egzersiz Bölgesi 

 

Altı Kalp Atış Hızı Egzersiz Bölgesini öğrenmek neden önemlidir? 

Vücudunuzu zindelik seviyenizi iyileştirmek üzere uyarmak için çeşitli 

farklı kalp atış hızlarında egzersiz yapmalısınız. Egzersiz kalp atış hızı 

bölgeniz egzersizde kritik bir unsurdur. Egzersiz sırasında nabzınızı 

ölçmek ve kalp atış hızınızı hesaplamak, sizin ve kalbinizin çalıştığı 

yoğunluk seviyesini belirlemede temel göstergelerden biridir. 

Dinleni Nabız : 

• Sabah yataktan kalkmadan önce nabzınızı bileğinizden (radyal 

nabız) veya boynunuzun yanından (karotis nabzı) alın. 

• Bir dakika boyunca sıfırdan başlayarak vuruş sayısını sayın. Yatak 

odanızda kronometre veya ikinci eliniz yoksa, dijital bir çalar saatte 

değişecek sayıyı izleyerek saati ölçebilirsiniz. Nabzınızı bulun ve 

dakika sayısı ilk kez değiştiğinde saymaya başlayın, tekrar değiştiğinde 

saymayı bırakın. 

• Doğruluğu garantilemek için, istirahat kalp atış hızınızı arka arkaya 

üç sabah ölçün ve 3 kalp atış hızının ortalamasını alın. 

• Düzenli egzersiz yaptıkça ,kardiyovasküler sağlığınız 

iyileşecek,buna bağlı dinlenik nabzınız düşecektir.Bu nedenle 

ayda 1 kez dinlenik nabzı ölçüp güncellemek gerekir. 

Egzersiz kalp atış hızı bölgenizi bulmanın bir diğer unsuru, egzersiz 

yapmanız gereken yoğunluk düzeyini belirlemektir.  

Genel bir kural olarak, kalp atış hızı rezervinizin% 50 -% 90'ı arasındaki 

bir yoğunlukta egzersiz yapmalısınız. Kişisel zindelik seviyeniz, 

nihayetinde bu aralığın neresinde olduğunuzu belirleyecektir. 



 

Yoğunluk seviyenizi belirlemek için aşağıdaki tabloyu kılavuz olarak 

kullanın:  

• Başlangıç veya düşük kondisyon seviyesi. . % 40 -% 60 

• Ortalama kondisyon seviyesi% 60 -% 70 

• Yüksek kondisyon seviyesi% 70 -% 90 

 

 

 

SARI BÖLGE - Sağlıklı Kalp Bölgesi: Maks.KH'nızın% 50 -% 60'ı 

En Kolay, En Konforlu Bölge 

Egzersizin Faydaları: Düşük yağ yakımı, kan basıncı düşer, 

kolesterol düşer, kas kütlesi iyileşir, dejeneratif hastalık riski 

azalır, güvenlik yüksektir. 

 

YEŞİL BÖLGE : Maks.KH'nızın% 60 -% 70'i 

Cruise Zone - bu bölgede uzun süre egzersiz yapabilirsiniz, tüm 

kalorilerin % 75 -% 85'i yakıt olarak yağdan kullanılır (dakikada 

6-10 kalori) 

Egzersizin Faydaları: Kas kütlesi kazanın, yağ kütlesini azaltın, 

kalp kasını güçlendirin, yağ kullanım bölgesi, yağ 

hareketliliğinizi eğitme, yağ hücrelerinin yağ salınım oranını 

artırması, kasta mitokondri sayısında artış . Orta seviyede yağ 

yakımının gerçekleştiği bu nabız aralığında, kişi çok 

zorlanmadan uzun vadede fitness kapasitesini arttırıp 

gelişebilir. 

 

 

MAVİ BÖLGE : Maks.KH'nızın% 70 -% 80'i 

Geçiş Bölgesi - sağlık bölgesinden performans bölgesine 



Hala rahat hissediyorsun, ter dökeceksin ama anaerobik yanma 

hissi yok 

Egzersizin Faydaları :  

Yağ yakım bölgesi olarak da bilinen aerobik bölgede 

antrenman yapmak, kilo kaybetmek isteyenlerin işini 

kolaylaştırdığı gibi kardiyovasküler bir güçlenmenin de yolunu 

açar. Kan damarlarının sayısında ve boyutunda artış,  

artan vital kapasite, solunum hızı, maksimum pulmoner 

ventilasyon (Atmosferik havanın ritmik olarak akciğerlere 

alınması, akciğerdeki havanın da atmosfere verilmesine denir.), 

pulmoner difüzyon (Difüzyon: Solunum membranı yoluyla 

akciğer alveollerindeki oksijenin akciğer kapilleri içindeki kana, 

kandaki karbondioksitin yine aynı yolla alveollere geçişi solunum 

difüzyon fazını oluşturur. Atmosfer havası ile kan arasındaki gaz 

değişiminin olduğu bu faz dış solunum olarak da adlandırılır), 

kalbin boyutunda ve gücünde artış, kalp debisi ve atım 

hacminde iyileşme ile genel fonksiyonel kapasitenin 

iyileştirilmesi. 

 

Maks.KH'nızın% 80 -% 90'ı 

Egzersizin Faydaları: Çok daha zorlu bir nabız aralığı anlamına 

gelen anaerobik bölgede, vücut enerji kaynağı olarak yağları 

kullanmayı bırakıp kaslarda depolanan glikojen depolarına 

yönelmeye başlar ve bu noktada laktik asit yıkımı da başlamış 

olur. Oldukça güç ve performans isteyen bu nabız aralığında 

düzenli antrenman yapmak, uzun vadede önemli bir 

dayanıklılık sağlar. 

  

KIRMIZI BÖLGE : Maks.KH'nızın% 90 -% 100'ü 

Performans RedLine Bölgesi: 

 



Egzersizin Faydaları: Laktat tolerans bölgesi. Kırmızı bölge, 

yalnızca deneyimli sporcuların kullanması gereken bir nabız 

aralığıdır. Çünkü kardiyovasküler olarak gelişmemiş bir kişinin 

kalp atım hızını bu noktalara taşıması riskli olabilir. Yetişmiş 

sporcular bu nabız aralığında antrenman yaparak hız ve 

çeviklik kazanırlar. 

 

 


