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İSTANBUL'DAKİ EN İYİ 10 KOŞU VE 
YÜRÜYÜŞ PARKURU



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Koşu ve yürüyüş antrenmanları genel olarak kilo vermeye yardımcı 
olduğu için sıkça tercih edilse de elbette faydaları bununla sınırlı değil. 
Düzenli koşu veya yürüyüş alışkanlığı, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan 
çok daha zinde hissetmemizi sağlıyor. Üstelik bu koşuyu bir de açık 
havada yaparsak, temiz havanın da etkisiyle tüm faydaları ikiye 
katlayabiliriz. 

Hiçbir spor malzemesine ihtiyaç duymadan, sadece eşofmanlarımızı ve 
koşu ayakkabılarımızı giyip kendimizi sokağa atarak yapabileceğimiz bu 
basit ve etkili egzersizin en önemli faydası ise yaşam kalitesini 
arttırması. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, haftada yaklaşık 20 
kilometre yürüyüş yapan insanlar hiç yürüyüş yapmayan insanlara göre 
daha uzun yaşıyor. Elbette doğru bir yürüyüş ve koşu için vücut 
pozisyonu da oldukça önemli. Tüm bu bahsedilen faydaları sağlamak 
için geriye ya da öne doğru kavis yapmadan dimdik yürümeliyiz; bu 
vücudumuzun her bölgesinin yürüyüşe eşit şekilde eşlik etmesini 
sağlıyor. Kolları sallamak ise yaklaşık 10 kalori yakılmasına yardımcı 
oluyor.

Düzenli yürüyüş ve koşu antrenmanlarının faydaları nelerdir?
• Metabolizmamızın hızlı çalışmasına yardımcı olur.
• İştahımızı kontrol etmemizi sağlar. 
• Enerji verir.
• Kanımızdaki kolesterol seviyesini azaltır. 
• Yüksek tansiyonu düşürür.
• Şeker hastalığı için önleyici olur.
• Göğüs, prostat ve mide-bağırsak gibi bazı kanser türlerine karşı riski azaltır.
• Sindirim sistemimizin çalışmasını düzenler.
• Uyku düzenimizi destekler.
• Bacak ve kalça bölgemizdeki kaslarımızın güçlenmesine yardım eder.
• Kemik erimesi riskini büyük ölçüde azaltır.

Kıyafetlerinizi ve ayakkabılarınızı hazırlayın, bu hafta sonu koşuya çıkıyoruz! Ancak elbette 
dışarı çıkarken hala pandemi sürecinde bulunduğumuzu unutmuyor ve maskelerimizi 
takıyoruz. Koşacağımız güzergâha gidene kadar maskemizi kesinlikle çıkarmıyoruz. Eğer koşu 
yapacağımız yer kalabalığın bulunmadığı, insanların olmadığı bir parkursa koşarken maskenizi 
çıkarabilirsiniz. 17 Haziran’da Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Bilimsel Danışma 
Kurulu Çalışması’nda, koşanlar için maske takma zorunluluğu olmadığı açıkça 
belirtilmiştir. Ancak yürüyüş için aynı durum söz konusu değildir. Yürürken maskemizi 
takalım, koşarken çıkaralım. Elbette tüm bu faaliyetlerimiz esnasında sosyal mesafe 
kurallarına kesinlikle uyalım ve kişisel hijyenimize özen gösterelim.

Sevgili
İnnovalılar,



Anadolu Yakası’nın koşu ve yürüyüş için en çok tercih edilen 
parkurlarının başında geliyor. Tüm sahil yolu Tuzla’ya kadar 
devam etse de koşu için en çok ilk 6 KM’lik parkur tercih ediliyor. 
Aynı zamanda bisiklet parkuru da olan sahil boyunca balık 
tutanlar, sahilde eğlenen ve dinlenen insanlar pek tabi adalar 
manzarası size eşlik ediyor. Hafta içine göre biraz daha kalabalık 
olan hafta sonunda sabahın erken saatleri tercih edilebilir. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

FENERYOLU-SUADİYE SAHİL YOLU

İstanbul’un en keyifli sahil parkurlarından biri de 
Zeytinburnu-Bakırköy sahil yolu. Caddeden ve trafikten, 
dolayısıyla araç gürültüsünden de uzak olan bu parkur 
Sarayburnu’ndan başlayıp Bakırköy sahil hattı boyunca devam 
ediyor. Eğer bu parkuru koşmayı düşünüyorsanız sahil olması 
sebebiyle oluşabilecek rüzgâra karşı tedbirinizi almayı 
unutmayın!

ZEYTİNBURNU - BAKIRKÖY SAHİL YOLU



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Yemyeşil, uçsuz bucaksız devasa bir parkur hayal edin! İşte hayal 
ettiğiniz nokta Belgrad Ormanı. Başlangıç veya ileri seviye fark 
etmeksizin tüm koşucuların uğrak noktası olan bu ormanda 
oldukça eğlenceli ve huzur dolu koşu/yürüyüş aktiviteleri 
gerçekleştirebilirsiniz. Kendi içinde bir yürüyüş parkuru da 
bulunan ormanda dilerseniz göl kenarında dilerseniz ağaçların 
altında koşabilirsiniz.

BELGRAD ORMANI

Eğer koşuya ve yürüyüşe yeni başlayacaksınız Yıldız Parkı sizin 
için biraz yorucu olabilir. İleri düzey kros antrenmanlarının da 
yapıldığı bu park şehrin içinde oluşu ve günün her saati sık 
ağaçlıkları sayesinde gölge oluşu sebebiyle tercih edilebilir. Eğer 
şehirden çok uzaklaşmak istemiyorsanız Yıldız Parkı’nda keyifli bir 
egzersiz gerçekleştirebilirsiniz.

YILDIZ PARKI



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Atatürk ve Haliç köprüleri arasında bulunan yaklaşık 3 KM’lik sahil şeridi oldukça keyifli 
bir koşu parkuru olarak değerlendirilebilir. Uzun koşulara başlamadan önce kısa mesafe 
antrenmanları yapmak için oldukça ideal.

BALAT SAHİL YOLU

Maçka Parkı, şehrin içinde olması sebebiyle tercih edilen koşu ve yürüyüş parkurlarından 
biri. Merdiven antrenmanları için de oldukça iyi imkânlar sunan bu parkta dilediğiniz 
zorlukta çalışabileceğiniz parkurlar bulunmakta. Günün her saati rahatlıkla koşabilir veya 
yürüyebilirsiniz. 

MAÇKA PARKI



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Hafta sonlarında biraz kalabalık da olsa şehrin içinde ve kolay 
ulaşılabilir olması sebebiyle oldukça elverişli. Ağaçların altında 
ve denizin kıyısında, doğayla iç içe bir koşu için tercih 
edebilirsiniz. Antrenman sonrasında da parkta biraz soluklanıp 
dinlenebilirsiniz.

FENERBAHÇE PARKI

Merkezi konumuyla sık tercih edilen lokasyonlardan biri de 
Üsküdar Sahili. Özel bir koşu parkuru bulunmamasına rağmen 
düz zemini ile koşu ve yürüyüş egzersizleriniz için elverişli bir 
ortam sağlıyor. Ağaçlık veya gölgelik bir alan bulunmadığı için 
özellikle sıcak havalarda dikkatli olunmalı, mümkünse akşam 
saatleri tercih edilmelidir.

ÜSKÜDAR SAHİLİ



Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Avrupa Yakası’ndan İstanbul Boğazı’nı izleyebileceğiniz en iyi 
noktada yürüyüş veya koşu egzersizlerine ne dersiniz? Harika 
olacak! Kuruçeşme’den başlayarak bir yanınıza eşsiz İstanbul 
manzarasını alarak Rumeli Hisarı’na dek 8 KM’lik parkurda 
koşabilir, yürüyebilirsiniz.

KURUÇEŞME – RUMELİ HİSARI YOLU

Anadolu Yakası’nda oturanlar için vazgeçilmez lokasyonlardan 
biri olan Moda Sahili’nde, Kadıköy’den başlayıp Kalamış’a kadar 
harika bir manzara eşliğinde koşabilirsiniz. Yol üzerinde birçok 
park ve dinlenme alanı bulunması sebebiyle de tercih edilebilir. 

MODA SAHİLİ

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

