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ANKARA’DAKİ EN İYİ 10 KOŞU VE 
YÜRÜYÜŞ PARKURU



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.

DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ VE KOŞU ANTRENMANLARIN FAYDALARI NELERDİR?

• 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.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Sevgili
İnnovalılar,



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Ankara’nın şehir merkezine en yakın yürüyüş rotalarından biri meşhur 
Eymir Gölü. ODTÜ arazisi içerisinde bulunan Eymir Gölü’nde harika 
doğa manzaraları eşliğinde yaklaşık iki saat sürecek bir yürüyüş 
yapabilirsiniz. Eğer doğa yürüyüşlerine yeni başlayacak 
olanlardansanız bu rota tam size göre! Bisiklet sürücülerinin de uğrak 
noktaları olan bu rotada dilerseniz Eymir Gölü giriş kapılarında 
bulunan bisikletçilerden bisiklet kiralayarak iki tekerli bir tur da 
gerçekleştirebilirsiniz. 

EYMİR GÖLÜ

Şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan, Bala 
ilçesinin sınırları içerisinde bulunan ormanlık alan piknikçilerin sıkça 
tercih ettiği noktalardan biri. Bu nedenle eğer yürüyüşünüzü hafta 
sonu yapacaksanız, kalabalığın arasında kalmamak adına erken 
saatlerde orada olmanızı tavsiye ederiz. Orman içerisindeki 10 
kilometrelik yol yürüyüş yapmak için oldukça ideal ancak inişli-çıkışlı 
kısımlarıyla sizi biraz zorlayabilir. Bölgede bulunan turistik tesis ve 
işletmelerin sıklığı nedeniyle sizin gibi koşu yapmak için ormana 
gelmiş birçok insanla karşılaşabilirsiniz. 

BEYNAM ATATÜRK ORMANLARI



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Ankaralı sporseverlerin uğrak noktalarından biri de Anıttepe Yaşam 
Boyu Koşu Parkuru. İçerisindeki devasa çim alanı, basketbol sahası ve 
spor aletleriyle her türlü antrenman için insanların tercih ettiği bir alan. 
Anıtkabir manzarasıyla da göz dolduran bu parkurda, tartan zemin ve 
harika bir doğa eşliğinde yürüyüş veya koşu antrenmanlarınızı 
gerçekleştirebilirsiniz. 

ANITTEPE KOŞU PARKURU

Yemyeşil orman içerisindeki yerleşkesiyle Ankara’nın ünlü 
simgelerinden biri olan ODTÜ kampüsünün bulunduğu Yalıncak 
Ormanları’nda koşmanın keyfini yalnızca bunu yapanlar bilir! Tertemiz 
bir havada, oksijene doyarak koşu ve yürüyüş yapmak isteyenler için 
harika bir parkur. Üstelik uzunluğu da oldukça tatmin edici ve farklı 
antrenman türleri için de alternatif rotalara sahip. 

ODTÜ ORMANI



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Bolu – Gerede çıkışına oldukça yakın bir konumda bulunan Şahinler Tabiat Parkı, yürüyüşçülerin 
çok sevdiği rotalardan birine ev sahipliği yapıyor. Ağaçların arasında, tertemiz hava ile, uçsuz 
bucaksız bir ormanda yürüyüş yapmayı kim istemez ki? Eğer siz de Şahinler Tabiat Parkı’na yakın 
bir lokasyonda bulunuyorsanız mutlaka bir hafta sonu buraya uğrayın!

ŞAHİNLER TABİAT PARKI

Şehrin kalabalığından uzaklaşıp biraz mola vermek istiyorsanız Dikmen Vadisi tam size göre! 
Uzun ve sık ağaçlı doğasıyla ve her daim serin havasıyla Dikmen Vadisi koşucuların çok sevdiği 
bir parkur. Özellikle yaz ve bahar aylarında, antrenmanlarınızın ardından vadi içerisinde bulunan 
kafelerde dinlenebilir, şöyle sıcak bir çay içerek tüm yorgunluğunuzu atabilirsiniz. 

DİKMEN VADİSİ



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Beypazarı ilçesinde bulunan Eğriova Tabiat Parkı koşu ve yürüyüşün 
yanı sıra kamp yapmayı sevenler için de uygun bir yer. Piknikçiler 
tarafından diğer parklara nazaran daha az tercih edilmesi nedeniyle de 
kalabalıktan uzaklaşabileceğiniz ve doğayla baş başa kalabileceğiniz 
Eğriova Tabiat Parkı’nda tüm seviyelere göre alanları bulunan 10 
kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunda kendi seviyenize göre 
tercihinizi belirleyip koşu veya yürüyüş yapabilirsiniz.  

EĞRİOVA TABİAT PARKI

Sorgun Yaylası ve Sorgun Göleti’ni de içerisinde bulunduran, bu 
açıdan koşu ve yürüyüş haricinde yapılacak aktiviteler barındıran güzel 
bir tercih de Sorgun Tabiat Parkı. Toplam uzunluğu 17 kilometreye 
kadar ulaşan birçok alternatif yürüyüş yolu arasından dilediğinizi seçip 
yürüyüşe başlayabilirsiniz! Göl çevresini mutlaka yürümenizi tavsiye 
ederiz.

SORGUN TABİAT PARKI



Piknik, doğa yürüyüşü ve doğa fotoğrafçılığı için de oldukça ilgi gören 
Aluçdağı Tabiat Parkı, Çamlıdere ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta 
bulunuyor. Başladığınız noktaya geri dönebileceğiniz 7 kilometrelik 
orta-zor seviyede stabil bir parkuru da bulunan Aluçdağı’nda 
dilerseniz ormanın içerisinde yer alan diğer güzergahlarda da 
yürüyebilirsiniz. Ancak bu diğer güzergahların engebeli ve yabani 
orman olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Ankara şehir merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2011 yılında 
tabiat parkı unvanını kazanan Kartaltepe içerisinde yürüyüş rotalarının 
yanı sıra yanında piknik yapıp dinlenebileceğiniz iki gölet de 
bulunuyor. Tabiat Parkı’ndan Kırkköy’e uzanan köy yolunda koşu ve 
yürüyüş yapabilir, yorulduğunuzda ise köy içinde dinlenerek güzel bir 
hafta sonu geçirebilirsiniz.

KARTALTEPE TABİAT PARKI

ALUÇDAĞI

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

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



