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EKİM SAYISININ HİKAYESİ

Celal EKENEL 

GElecek NESiller 6. sayısını gururla sunar... 

Dergimizin içeriğinde bu ay da sanata yer vermeyi ihmal etmeden, ana 
başlıklarından olan spor beslenme ve birbirinden yeni bir çok konuya yer verdik. 

Gündemi de takip eden konu başlıklarımız, doğru bilinen yanlışlarımız, 
röportajlarımız ve daha fazlası bu ayki dergimizde sizleri bekliyor. Derginin hazırlık 

aşamalarında her satırını sizlerin okuduğunu hayal ederek tasarlamak, yeni 
öğrendiklerimizi deneyimlediklerimizi sizlerle paylaşmak biz GENES ler için çok 
heyecan verici ve paha biçilemez bir deneyim oldu. Bizlerin istediği dergiyi alıp 

sayfalarını çevirirken hissettiğimiz o tatlı heyecanı hissetmeniz, belki bildiğiniz bir 
konuya denk gelmeniz, ilginizi çeken bir cümlenin hemen altını çizmeniz ya da 

sadece gülümsemeniz belki de….Bir çok elin değdiği, çok kalabalık bir ekibin ürünü 
olan dergimiz hayatlarınıza yeni bir bakış açısı katabilirse veya ufacıkta olsa 

dokunabilirse ne mutlu bize. Bizler GENES ekibi olarak; saygıdeğer hocalarımızın ışık 
tuttuğu bu yolda dünyanın en iyi fizyoterapistleri olma hayalimizdeki adımlarımızı 

sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. O zaman dergimizi sizlerle başbaşa 
bırakmadan önce ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘ün bugün bile yolumuzu 

aydınlatan bir sözü ile veda ediyor bir sonraki sayımızda görüşmeyi umut ediyoruz.  
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Formula 1 

Formula 1 yarışlarını çoğumuz duymuşuzdur. Formula 1, açık tekerlekli ve tek koltuklu araçların katılımıyla organize edilen bir tür yol 
yarışlarıdır. İzlemesi oldukça keyifli ve heyecanlı olan bu yarışların kahramanları formula 1 pilotlarıdır. Tabiki her zaman kahramanların 
yaşadığı zorluklar vardır. 

Formula 1 araçlarının gücü ve performansına bakılınca zorluk haliyle kaçınılmaz oluyor.Pilotlar yüksek seviyelerde basınca ve araçlarının 
yere basma gücü nedeniyle virajlarda yaklaşık 5G kuvvete maruz kalıyorlar. Bununla birlikte stres ve anlık kararlar da işin içindeyken 
bedensel problemler şaşırtıcı olmuyor. Bu yarış türünde yetenek ve kabiliyetten önce dayanıklılık çok önemli bir unsur diyebiliriz. 

Hızınızı kesmeyin! 
Formula için formüllerimiz oldukça kolay. Bu noktada önceliğimiz boyun kasları olabilir. F1 pilotları virajlarda yüksek güce maruz 
kaldığında kafa ve kas ağırlığı yaklaşık 5 kat daha fazla hissedilir. Boynun bunu tolere edebilmesi için oldukça güçlü olması gerekiyor. 
Boyun stabilizasyonu kadar vücut stabilizasyonu da bu ani hareketler ve kuvvet karşısında gelişmiş olmalıdır.  Bu sayede yarış sonrası bel 
ve core bölgesi ağrıları en aza indirilmiş olur. Ayrıca dakikalarca aracın direksiyonunu sert bir şekilde tutup kuvvetlere karşı direndiğimizi 
düşünelim. Dolayısıyla omuz, kol, el ve göğüs kasları çalışmak olmazsa olmazımız. 

Bildiğimiz üzere ani ve sert frenlerde kalça ve diz çevresi kaslarımız çok aktiftir.Her gaz ve fren noktalarında ayağın tekrarlı hareketleri 
nedeniyle ayak kaslarının güçlü ve dayanıklı olması çok önemlidir.Tüm bu kas kuvvetlendirme programlarında kas kütlesinin fazla 
artmamasına özen göstermeliyiz.Pilotların kemerlerini ve direksiyonu çıkarıp araçtan indikten sonra tekrar direksiyonu yerine takmaları 
10 saniyenin altında sürmelidir. Bu durum pilota yüksek düzeyde hız ve çeviklik gerektirir. Bu yüzden çeviklik egzersizlerine mutlaka 
eğitimlerde yer verilmelidir. El - göz koordinasyonunu, konsantrasyonu ve tepkime süresini iyileştirmek için egzersizlere farklı çalışmalar 
da katılabilir.Son olarak kabinin ısısı nedeniyle çok su kaybeden yarışçılar özellikle yarış öncesi bol bol su tüketmelilerdir. Sezon öncesinde 
pilotların çoğu kardiyovasküler egzersiz üzerinde çalışırlar. Sezon başladıktan sonra ise aynı egzersiz seviyesini sürdürürler. Bu kapsamda 
tercih edilen alanlar koşu, yüzme ve bisiklet olabilir. 

Belinay TOKATLI 
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DEMİR ŞİNİK

Şafak ÖZSÖNMEZ 

Röportaj köşemize hoşgeldin Demir. Bize biraz kendinden bahseder misin ? 
12 yaşındayım. İstanbul Denizatı Koleji 7. sınıfa geçtim. Bilgisayar oyunları 
oynamayı ve Tik- Tok takip etmeyi seviyorum. 

Ben de konsolcuyum ama eskiden zamanımın keyifli bir kısmı bilgisayarla geçti 
diyebilirim. Peki yüzme ile ilk ne zaman tanıştın ? 
3,5 yaşında babam sayesinde tanıştım. Yazlıkta denizle aram çok iyiydi. Suyun 

içinde olmayı da seviyordum. İstanbul'a dönünce babam beni 
Galatasaray Yüzme okuluna kaydetti. Bu sayede 

yüzme ile tanışmış oldum. 

Açık sudan havuza transfer 
demek :) Başarılarının 

sırları arasında erken yaşta yüzmeye başlamak var mı şimdiden merak 
etmedim değil. Yüzmekten keyif aldığın stil veya stillerden ve bu 

alanlardaki gelişimlerinden bize biraz bahseder misin ? 
Kelebek en favori branşım. Kelebekle beraber serbesti de cok 

seviyorum. Eskiden 50-100 metre gibi kisa mesafelerde yüzmeyi 
seviyordum. Ama bu yıl itibari ile 200 kelebek ve 400 serbest 

yüzmeye başladım. Bence kısa mesafe yüzmeye göre çok daha 
zevkli. 

Sırt yüzerken de rahatım ama hızlanmakta zorlanıyorum. 
Kurbağa da ise çok fazla teknik konu var. Kısaca kurbağa 

yüzmeyi hiç sevmiyorum :) 

Kurbağayı stil olarak ben de çok kendime yakın 
görmüyorum. Sıradaki sorum gelecekle alakalı. 
Demir Şinik'in yaptığı sporda kısa ve uzun vadeli 
hedefleri nelerdir ? 
Fenerbahçe yüzme takımına girdiğimde tek bir 
hedefim vardı. 2028 Los Angeles olimpiyatlarına 
katılmak. Bu hedefi gerçekleştirmek için önce şu 
anki yüzme takımımda kalıcı olmam; lider olmam 
lazım. Sonra da milli takıma seçilmem gerekiyor.  

Ben dahil çevrendekilerin hedeflerine 
ulaşacağına inancımız tam. Bir gün hepimizi 
olimpiyatlarda gururlandırdığın günü 
heyecanla bekliyor olacağız. Bize spor 
hayatından komik bir hikayeni anlatır mısın ? 
Yüzerken çok komik şeyler olmuyor :) 

Hahahaha. Bu net ve esprili cevap için teşekkür 
ederiz. Peki İleride uğraşmak istediğin farklı 
spor alanları var mı ? 
Bir ara 1 sene kadar yüzmeye ara verip basketbol 
oynamıştım. Ama havuzdaki rekabet beni daha 
çok heyecanlandırıyor. Daha zevkli. 

Ben de her daim suyun beni çektiğini 
hissediyorum ve yüzmenin bana verdiği keyif 
her zaman bir başka. Sorularımıza vakit 
ayırdığın için sana çok teşekkür ediyoruz Demir. 

Başarılarının devamını diliyoruz… 
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PARTNERLERİMİZ 
 

RAWSOME 
Daha iyi bir yarın yaratmak için bugün doğru işler yapmak gerektiği inancı ile yola 
koyulduk. Hipokrat'ın "Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun." felsefesi 
doğrultusunda tamamen katkısız, hiçbir koruyucu ve tatlandırıcı içermeyen, 
vegan ve glutensiz ürünler üretmeyi hedefledik. 
 
Doğal meyve ve kuruyemişlerden oluşan RAWSOME, lezzetli tadı ve yüksek besin değeri ile bedeninize iyi bakıp, gönüllerinizi 
fethederken, rengarenk ambalajları ile her yere yanınızda taşımak isteyeceğiniz masum atıştırmalığınız olsun istedik. İçindeki doğal 
malzemelere olan sonsuz saygıdan, ısıl işlem görmeden üretilen RAWSOME, pişirilmeden hazırlanan lezzetli ara öğünleriniz olarak 
hayatınıza girmeyi bekliyor. 
2016 senesinden itibaren uluslararası BRC sertifikasına sahip tesisimizde üretilen ürünlerimiz, 2017'den bu yana 7 ülkeye de ihraç 
edilmektedir. 
Keyfine varın! 
Doğal meyve ve kuru yemişlerden oluşan bu ürünler için Rawsome’a teşekkür ediyoruz. 
 
 
 
  
 
 
 

PIN 
Doğal gücü arayan Himalaya yerlileri ile tanıştık. 
Moringa "Hayat Ağacı". 
Moringa, yerel halk tarafından zengin olması nedeniyle yüzyıllardır kullanılmaktadır. 
Antioksidanlar ve vitamin içeriği. 
Taze hasat edilmiş moringa yaprakları, yeşil çay & 
siyah çay ve eşsiz bir tat yarattı: PIN ENERGY TEA 
Pin Energy Tea'nin %100 bitki olduğunu söylemekten gurur duyuyoruz. 
Bazlı ve doğal malzemelerle yapılmıştır. Moringa oleifera olarak da bilinen Moringa, 

Himalaya Dağları’nın eteklerinde yetişen ve genellikle “ hayat ağacı, mucize ağaç veya yabanturpu ağacı” olarak adlandırılan bir bitkidir 
. Moringa , sağlığa faydaları ve içerdiği doğal besinlerin çeşitliliği nedeniyle yüzyıllardır kullanılmaktadır.Moringa , kuzey Hindistan'a 
özgü bir bitkidir. Moringa  , birçok sağlık yararı ile birlikte besinler , amino asitler , antioksidanlar , yaşlanma karşıtı ve iltihap önleyici 
özelliklerin zengin ve nadir bir kombinasyonunu sağlayan, besin açısından en zengin bitkilerden biri olarak bilinir. Moringa, doğal olarak 
oluşan birçok sağlıklı bileşik içerir . Moringa, hastalıkları önleyen fitokimyasal içeriğiyle de bilinir. Bu yüzden birçok insan Moringa'yı bir 
sonraki harika süper yiyecek olarak görüyor. 
İçeriğindeki antioksidanlar ve vitaminlerle bizlere eşsiz bir tat deneyimi sunan Pin’e teşekkür ediyoruz.   
 
 
 
 
 
 

ENFITO 
Biz dünyanın en önemli fitness markalarını 1989 yılından beri Türkiye’ye getiren 
bir grubuz. Bugün ziyaret ettiğiniz ve içerisinde kaliteli spor ekipmanları bulunan 
her noktanın bizi tercih etmesi bir tesadüf değil. Çünkü biz; sınıfında lider, yüksek 
performanslı, uzun ömürlü ve üstün kalite iddiası olmayan hiç bir üreticiyle 
çalışmıyoruz. Yıllardır özenle bu prensiplere sadık kalarak ilerliyoruz. 
 Spor salonlarından aşina olduğunuz her biri sınıfında kendini ispatlamış bu 
yüksek kalitedeki markalar ENFITO güvencesiyle artık evinize geliyor. Enfito güvencesi diyerek neyi mi kastediyoruz? Öncelikle tüm 
Türkiye’ye yayılan etkin bir servis ağımız var. İhtiyacınız olan her anda yanınızdayız. Ürünlerimizin garanti süreleri muadillerine göre çok 
daha uzun. Montaj gereken ürünlerin montajları yurt dışından sürekli eğitim almakta olan teknik servis personelimiz tarafından yapılıyor. 
Amacımız, daha sağlıklı bir toplum için sizlere kusursuz bir spor deneyimi yaşatmak! 
Bize yaşatmış oldukları spor deneyimleri ve kaliteli ekipmanları için Enfito-Life Fitness’a teşekkür ederiz.  
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BIKE-PEDIA  
Bike-Pedia 2019 başından beri faaliyetlerini sürdüren, aylık olarak yayınlanan Türkiye’nin ilk ücretsiz dijital 

bisiklet dergisidir. BikePedia.com.tr adresinden, Turkcell Dergilik’ten ve Turk Telekom E-Dergi’den dergimize 
her an ulaşılabilir; cep telefonu, tablet veya bilgisayardan konforlu bir şekilde okuyabilirsiniz.  
 
Dergimizi çıkarmamızdaki esas amaç, bisiklet kültürünün yaygınlaşması, sporcularımızın tanınması, gençlerin 
bu spora teşvik edilmesi, çok sorulan soruların ele alınması, şehirlerde bisikletlilerin haklarının dile getirilmesi, 
olanakların artırılması ve dolayısı ile bisiklet kullanımının artmasıdır.  

 
Bu bağlamda, her ay profesyonel sporcularla ve sosyal gruplarla röportajlar, vloglar, rota bilgileri, bisiklet ve 

aksesuar incelemeleri, sağlık, beslenme ve bisiklet dostu mekanlar gibi birçok konuya yer veriyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz çekilişlerle 
her ay en az 1 bisiklet hediye ediyoruz.  
 
Covid-19 sebebi ile bu yıl gerçekleştiremediğimiz projelerimizi 2021’de hayata geçirmek için heyecanlıyız. 
Bike-Pedia ve yaptıkları için teşekkür ederiz. 2021 ve sonrasında yapacakları için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyiz. 
 
 
 

STUDIOCAMP 
BOOT: ÇİZME VE CAMP: KAMP TERİMLERİNDEN OLUŞMAKTADIR. 
Bootcamp, çabukluk, çeviklik, genel dayanıklılık ve fonksiyonel kapasiteyi arttıran, yüksek 
yoğunlukta aralıklı yüklenmeler içeren bir antrenman türüdür. Temeli askeri disipline dayanan 
bu çalışma, gruba dahil olan bireylerin performanslarını en kısa sürede en üst seviyeye çıkartmak 
amacıyla kurgulanmıştır. 
 
BOOTCAMP BİR GRUP AKTİVİTESİDİR. 
Uzman eğitmenler ile yönetilen antrenmanlar yaklaşık 45 dakika sürer. Yüksek tempoda 
başlayan ve devam eden antrenmanlarda mevcut kilonuza göre 800-1000 kaloriye kadar enerji 
yakmanız mümkündür. 
 
Antrenmanlar, birbirini takip eden 10’ar dakikalık 4 set olarak, özel dizayn edilmiş, elektriksiz 
koşu bantları ve sehpalar kullanılarak yapılır. Koşu bandında interval antrenman yapılır. Benchte 
ise vücut ağırlığı ve dumbell egzersizleri yapılır. Egzersizler derse göre değişiklik gösterir. Farklı 
nabız aralıklarında sürdürülen antrenmanlar sayesinde hem yağ yakmak hem de güç ve direnç kazanmak mümkün olur. 
Antrenman programı, #STUDIOCAMP eğitmenlerince haftanın her günü farklı bir kas grubuna odaklanarak hazırlanır.  
StudioCamp’ı yaptıkları grup aktiviteleri ve yaptıkları egzersiz planlamalarından ötürü tebrik ederiz. 
 
 

SHAPE CLUB 
Gün ışığı alan, yüksek tavanlı ve son teknoloji ekipmanlarla donatılmış kulübümüzde; her seviye ve stile 
uygun üyelerimizin kullanımına yönelik spor ekipmanları bulunmaktadır. Üyelerimizin doğru bir şekilde 
antrenmanını gerçekleştirebilmesi için alanında uzman eğitmenlerimiz üyelerimizi yönlendirmekte ve 
zamanlarını en verimli şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. 
 

Shape Club’ı yapmış olduğu kişiye özel programlardan ve sağlamış olduğu imkanlardan dolayı tebrik ederiz. 
 
 
 

CYCLIST TÜRKİYE 
Ülkemizin ilk ve tek aylık bisiklet dergisi Cyclist Türkiye, 2015 Mart 
ayından beri yayın hayatına devam ediyor.Ülkemizde bisiklet sporunu 
yaygınlaştırmak amacıyla yayın hayatına başlayan Cyclist Türkiye hem 
basılı dergi hem de dijital dergi uygulaması ile okurlarına ulaşıyor. 
 
Dergimizde, her ay en az dört farklı şehrimizde yol bisikleti, dağ bisikleti, 
şehir bisikleti ile rotalar yapıyor ve okurlarımızla bu rotaların 
haritalarını, kültürel, beşeri ve coğrafi bilgilerini paylaşıyoruz. Okuru ile sürekli iletişim halinde olan dergimizin konuları da sizlerden 
gelen geri bildirimler doğrultusunda oluşturulmaktadır.  
 
Cyclist dergisinin global gücünü yerel içerikle güçlendirdiğimiz Cyclist Türkiye’de düzenli olarak yer alan konular ise şöyle; Öne Çıkan 
Bisiklet, Öne Çıkan Ürünler, Ürün İnceleme, Soru-Cevap, Öne Çıkan Yarış, Performans, Kültür-Sanat, Antrenman Rotaları, Yerli Tur, 
Teknik, MTB Tur, Söyleşi, Şehir Turu, Yurtdışı Tur, Büyüteç, Bisiklet Test ve Ödüllü Bulmaca. 
Dergimizin yazar ve editör kadrosu ise kendini bisiklete adamış ve bisikleti yaşamlarının merkezine almış isimlerden 

oluşuyor.                                                                                                                                                                          Furkan KURUCU 
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BERKAN GÜRLÜ 

 
Simgenur AYDAŞ 

 

 

Herkese merhabalar, bugün Ataşehir Wynhouse’ da sağlıklı yaşam merkezi olarak hizmet veren, alanlarında uzman eğitmenlerden oluşmuş 
harika bir ekibe sahip Shape Club’tayız. Fitness, stüdyolar, fight club, basketbol, pilates, tenis-squash, functional, havuzlar ve spa gibi 
bölümleri bulunan Shape Club’da LifeOn Concept de fizyoterapi ve recovery desteği veriyor. Son teknoloji ekipmanlarla donatılmış bu kulüp 
her seviyeye ve stile uygun, eğitmenler eşliğinde doğru bir şekilde spor yapabilme, arkadaşlarınızla sosyalleşme, yaşam kalitenizi arttırabilme 
şansı sunuyor.  
Buradaki işleyişi yakından anlamak adına bugün Personal Trainer Şefi Berkan Gürlü bizelere  eşlik ediyor. 
 
S: Berkan Hocam nasılsınız, Shape’te günler nasıl geçiyor? Arkadaşlarımın ve bizi okuyan danışanlarımızın sizi tanıması adına 
kendinizi tanıtır mısınız? Bu işe nasıl başladınız? 
B: Merhaba, ben Berkan Gürlü. Haliç Üniversitesi Antrenörlük bölümünden mezunum. Yüksek lisansımı da Marmara Üniversitesinde 
yaptım. 34 yaşındayım ve yaklaşık 12 senedir bu sektörün içinde yer alıyorum. Hatta sektöre girişim biraz enteresandır. Aslında en başta 
ne yapacağıma karar veremedim. Ne istediğimi biliyor olmam lazımdı. Mevcut düzende üniversiteye hazırlanıyorsun, bir sıralama elde 
ediyorsun ve herhangi bir üniversiteye yerleşiyorsun. Ben biraz burada direttim sanırım. İstediğim şeyi arama çabasındaydım. İlk 
kazandığım bölüm Görsel İletişim Tasarımdı.  Reklamcılıkta kendimi geliştirmek için kurslara gittim fakat çizimim kötüydü. 
Üniversitedeki bir hocam ile bundan dolayı kötü bir diyalog yaşadık ve bu da reklamcılıktan soğumama, bölümü bırakmama neden oldu. 
Spora yeteneğim her zaman vardı. Hatta futbol üzerine yönelmek istiyordum. Böylelikle salonlarda çalışmaya başladım. Sonrasında işi 
sevdim ve fitnesstan da kopamadım. Fitnessın enerjisi, dinamikliği, insanlarla iletişim benim için çok önemli bir yere geldi, vazgeçilmez 
oldu. 
 
S: Aslında sevdiğiniz bir şey mesleğinize dönüştü. Her gün yataktan bunu bilerek kalkmak muhteşem bir şey olmalı. Peki Berkan 
Hoca üniversiteye hazırlanmadan önce de spor anlamında nasıl bir çocukluk geçirdi? 
B: Sokakta büyüyen bir nesil olarak spor hayatımın her döneminde vardı fakat küçükken profesyonel bir kulüpte oynama şansı 
bulamadım. O zamanlar okul takımlarında bulundum ve birçok derece elde ettim ama kimse bizi yönlendirmedi, bizim için de çok ütopik 
geliyordu profesyonel olmak. Uzun bir dönem paten ile ilgilendim. Tabi benim zamanlarımda şu anki imkanlar yoktu. 1-2 tane kendi 
rampamız vardı, bir de karşıda büyük bir pist vardı. Oraya da her gün gidemiyorduk. İlerleyen dönemlerde de paten hobi olarak kaldı. 
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S: Önünüzdeki hedefler neler? 
B: Geçmişi olan bir markayız. Her geçen gün büyüyoruz ve büyümeye 
de devam edeceğiz. Hizmetle beraber Fitness sektöründe marka 
oluşturmaya çalışıyoruz. İlk önce İstanbul daha sonra Türkiye’ de 
iyileşme ve gelişme ile beraber sektörde yön vermek amacımız. 
 
S: Covid-19 buradaki  işleyişi nasıl değiştirdi? 
B: Herkes gibi biz de bir pandemi süreci geçiriyoruz. Bu durumun 
zorluklarıyla beraber biraz avantajlarını da olmaya başlayacak. Çünkü 
insanlarda evde kaldıkları dönemde ‘’hadi biraz egzersiz yapalım’’ 
diyerek daha fazla harekete yönlenme oldu. Spordan uzak olan 
insanlar bu sayede spora yaklaştılar. Umarım aşılama ile birlikte de eski 
düzene dönersek işler çok daha iyiye gidecek ve eskisine göre çok daha 
fazla spor alışkanlığı edinmiş kişiler olacak. 
 
S: Kariyerinizin 12. yılındasınız. Sizce tüm kariyer hayatınızın yüzde 
kaçını tamamladığınızı düşünüyorsunuz? 
 B: Kariyerimi eğitmenlik ve yöneticilik olarak ikiye ayırabiliriz. 
Eğitmenlik en sevdiğim ve hala devam ettiğim kısmı. Kendimi burada 
sanki hala meslekte yeniymişim gibi öğrenme hevesi ile güncel tutarım. 
Egoyu bir kenara bırakıp, ‘’ben bu işi bu kadar sene yapıyorum,’’ 
demeden sürekli güncelleyip devam edilmesinden yanayım. Eğitmenlik 
bu gözle 12 yılın üstüne bir 12 yıl daha gider diye düşünüyorum. Bir de 
yöneticilik kısmı var. O kısmın da çok daha uzun seneler devam 
etmesini istiyorum. 
 
S: Anılardan devam edecek olursak, şimdiye kadar beraber 
çalıştığınız kişilerde gördüğünüz en iyi değişim neydi? 
B: Çok var aslında. Hemen hemen her üyede bunu yaşıyoruz. Beraber çalıştığımız çoğu kişinin ilk ve en büyük beklentisi kozmetik olarak 
iyi gözükmek. Biz ise işin daha sağlık kısmına bakıyoruz. Daha iyi hareket kabiliyeti ve postürü olan, daha sağlıklı kişiler yaratmaya 
çalışıyoruz. Hem sağlık hem de kozmetik açıdan gelişim sağladığımızda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Eskiden sıkılarak antrenmana 
gelen kişiler artık daha çok antrenmana gelmek istediklerinde biz de yaptığımız işten daha çok keyif alıyoruz. 
S: Ben de düzenli spor yapabildiğim dönemlerde gece yatmadan hatta antrenman bitimlerinde yarın ne antrenmanı yapsam acaba diye 
düşünürken buluyordum kendimi. Sanırım spor en güzel bağımlılık.  
 
S: Shape Club üyeleri burada ne kadar vakit geçiriyorlar? 
B: Spor salonundan ziyade bir yaşam alanı olarak düzenlendi Shape Club. İdeal antrenman süresi dışında sosyalleşmek için yine hareketi 
seçiyorlar. Örneğin fitness veya boks dersinden çıkıp daha sonra arkadaşlarıyla masa tenisi oynayanlar da var grup dans derslerine 
katılanlar da. Yani sosyalleşmek için bile hareketi seçiyorlar böylelikle günlerinden minimum 3 saatlerini kendilerine ayırabiliyorlar. 
 
S: Shape Club a üye olmak isteyenler hangi avantajlarla karşılaşacaklar veya ne gibi hizmetler alabilirler? 
B: İlk üyelik sürecinden bahsedersek, LifeOn Concept ile birlikte kapsamlı bir analize alıyoruz. Yağ-kas ölçümleri, postür analizleri, fiziksel 
uygunluk değerlendirmeleri ile kişinin bir profili çıkartılıyor. Süreç burada başladıktan sonra bu verilerin kişiye özel bir planlaması oluyor 
ve eğitmenler eşliğinde doğru tasarlanmış bir programlama ile çalışıyorlar. Shape Club’ ın en büyük artısı bu. Günlük hayat kalitesi 
arttıktan sonra kişilerden çokça olumlu dönüş alıyoruz. Burada LifeOn’ un da emeği büyük, teşekkür ederiz. Kişilerin antrenman dışında 
sosyalleşebileceği, dinlenebileceği, yemek yiyip kahve içebileceği birçok alanımız mevcut. Geldikleri zaman onları bekleyen şey şu: hem 
spor yapıp hedeflerine ulaşabilirler hem de hayat kalitelerini arttırıp sosyalleşme ihtiyaçlarını da burada karşılayabilirler. 
 
S: Bir personal trainer olarak spor ve fizyoterapi hakkında ne düşünüyorsunuz? 
B: Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye ulaşılabilirlik kolaylaştı. Bu da her iki tarafın gelişiminde önemli rol oynadı. Bazı 
eğitmenler şunu söylüyor ‘’ Gel ben seni düzeltirim’’. Bu eğitmenin işi değil, fizyoterapistin işi. Antrenörler ve fizyoterapistler arasındaki 
iletişim kuvvetli olması sporcunun gelişimi için kilit anahtar görevi görüyor. Danışan hakkında bize verdiğiniz feedback ve önerilerin 
yanında bizler nasıl ki kişiye özel programlar hazırlıyorsak sizler de kişiye özel tedaviler uyguluyorsunuz. Bu da kişinin hayat kalitesini 
arttıracak muhteşem bir faktör halini alıyor. 
 
S: Biz de LifeOn Concept ve LifeOn Genes ekibi olarak spor fizyoterapisi alanında kendimizi sürekli geliştirip güncel tutmaya 
çalışıyoruz. Sporcunun halinden anlamak için bile her sporu deneme çalışıyoruz. Burada sizin görüşleriniz ve geri dönüşleriniz bizim 
için değerli, bizim bilgilerimiz de sizin için önem arz ediyor. Peki, bu ayrıcalıklardan yararlanmak, Shape Club ailesinden olmak 
isteyen kişiler size nasıl ulaşabilir? 
B: berkan.gurlu@clubshape.com mail adresimden bana, info@clubshape.com den veya  +90 216 266 06 13 numaralı telefon hattını 
arayarak bizimle rahatlıkla iletişime geçebilirler. Bizden olmak isteyen kişilere son olarak şunu söyleyebilirim: Buraya gelen herkesin 
yaparken zevk alacağı bir branş var. Kendilerini keşfedecekler ve hobilerine, zevklerine hitap edecek branşı burada illa ki bulacaklar. 
 
S: Çok keyifli sohbeti için Berkan hocamıza teşekkür ederiz. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere, spor ve sağlıcakla kalın. 
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Dyt. İrem Merve TÜRK 
 

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMENİN SPORDAKİ YERİ 
Bir sporcu için iyi bir performansın anahtarı olan pek çok şey var: Antrenman, yetenek, 
iyi bir vücut kompozisyonu ve bunun gibi birçok başlık… Sağlıklı ve dengeli beslenme de 
bu başlıklar içerisinde yer alıyor fakat çoğu zaman ihmal edilebiliyor. Sporcu beslenmesi 
çok detaylı bir alan, bu alanda yapılan çalışmalar her geçen gün değer kazanıyor ve spor 
dünyasında önemli bir yer edinmeye başlıyor. Beslenmenin sağlık için önemini çok iyi 
biliyoruz, peki ya iyi bir performans için önemini biliyor muyuz? 
İyi bir performans için beslenme, iyi bir antrenman kadar büyük bir yere sahip olmasa da 
önemi göz ardı edilmemeli. Spor yapan bireyler için kötü bir beslenme stili performansı 
da kötü etkiler. 
  
SPORCU BESLENMESİ NEDİR? 
Sporcu beslenmesinin pek çok başlığı var: Genel beslenme, antrenman öncesi beslenme, 
antrenman esnasında beslenme, antrenman sonrası beslenme, sakatlık durumunda 
beslenme gibi pek çok başlık sayılabilir. Hepsi için verilebilecek genel öneriler vardır. 

Örneğin, sporculara antrenmandan hemen sonra boşalan kas glikojen depolarını desteklemek için basit karbonhidrat tüketmelerini 
öneririz ya da elektrolit ve sıvı kaybını engellemek adına sporculara izotonik sporcu içeceklerinin öneminden bahsederiz. Fakat öncelikle 
bilinmesi gereken şey, beslenmenin kişiye özgü olduğudur. Günlük almanız gereken kalori, karbonhidrat, protein ve yağ miktarı sizin 
cinsiyetinize, yaşınıza, boyunuza, kilonuza, yağsız vücut kitlenize, yaptığınız sporun türü, şiddeti ve süresine göre hesaplanmalıdır. Bu 
yüzden yapılan genel öneriler dışında bireysel performansınızı artırmak için uygulanması gereken beslenme stratejileri size özgü 
olmalıdır. 
  
 
 
KÖTÜ BESLENMENİN OLASI SONUÇLARI 
Kötü beslenmenin sağlık ve performans üzerindeki etkilerine pek çok örnek verebiliriz. Kötü beslenme sonucu yetersiz mineral ve vitamin 
alımı kemik sağlığında bozulmaya ve bunun sonucunda sakatlıklara sebep olabilir. Sakatlık döneminde ise yeterli beslenememek sakatlık 
sürecinin uzamasına neden olabilir. Kas kütlesini artırmak isteyen sporcuların gereğinden fazla protein tüketmesi ciddi ve geri dönüşü 
olmayan karaciğer hastalıklarına ve böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Diğer önemli sorunlardan biri ise kadın sporcular arasında 
oldukça karşılaşılabilen Kadın Sporcu Üçlemesi (Female Athlete Triad)’ dir. Üçleme denmesinin sebebi sporcuda yeme bozukluğu, regl 
düzeninde bozukluk ve kemik sağlığında bozukluk gibi üç bozukluğun beraber görülmesidir. Sporcu, vücut kompozisyonu hakkında fazla 
endişelenir ve beslenme ile yeterli enerji miktarı sağlanamazsa anoreksiya nervosa, bulumia nervosa gibi yeme bozuklukları 
gözlemlenebilir. Yine yetersiz enerji ulaşılabilirliği kaynaklı regl düzeninde bozulma görülür. Vücuda yeterli mineral sağlanmazsa kemik 
sağlığında da bozulmalar görülür, sporcuda kemik erimesi ve kemikte kolay kırılmalar görülebilir. Bunlar gibi daha fazla pek çok örnek 
sayılabilir. Bu tarz kötü tecrübeler yaşamamak adına sporda beslenmenin önemini anlamak oldukça önemlidir. 
  
Günümüzde, çoğu ülkede beslenme konusunda bu alanda eğitim almış beslenme uzmanlarından destek alan bireysel sporcuların ve spor 
kulüplerinin gün geçtikçe arttığını görebiliyoruz. Küçük yaştan itibaren sporcuların iyi bir beslenme eğitimi alması ve aktif spor yaptıkları 
dönemde de beslenmelerine önem gösterilmesi hem genel sağlık hem de performans için oldukça faydalı olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İrem Nur BALTACI 
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DAĞCILIK 

Tırmanışı kimi zaman geleneksel, kimi zaman spor gerçekleştirdik. Farklı farklı 
kayalık alanlara gittik, farklı stillerde tırmandık. Belki kimimiz denk gelmiştir, belki 
de merak ettiğimiz bir soru olarak aklımızda kalmıştır. Renkli renkli tutamaklardan 
tırmandığımı hatırlıyorum, sahi tırmanıyordum ama nereye tırmanıyordum ben? 

Birlikte cevapları bulmaya ne dersiniz? O halde sizleri serimizde “Bouldering” ile 
tanıştıralım! 

Bouldering Nedir? 
Bouldering; Kısa kaya/ yapay duvar üzerinde yapılan, spor ve gelenekseksel 
tırmanış gibi “Serbest Stil Tırmanış” altında yer bir tırmanış biçimidir. Indoor ve 
outdoor olarak, 10 metreye kadar yüksekliği olan kayalarda ya da indoor spor 
salonlarında, yapay duvarlar üzerinde gerçekleştirilmektedir. Kaya ve yapay 
duvarların yüksekliği genelde kısa olur, fakat hamleler zordur. Ciddi oranda güç, 
endurans ve kuvvet gerektirmektedir. Diğer tırmanış türlerine kıyasla özellikle 
fazla “Güç” içeren hamleler içerir. Sporcu teknik ve ciddi güç gerektiren hamleler 
ile zirveye ulaşmaya çalışır.  
Ayırca diğer serbest stil tırmanışlardan farklı olarak farklı bir derecelendirme 
sistemine sahiptir. Derecelendirme için V skalası ya da fransız skalası sık olarak 
kullanılmaktadır. Indoor gerçekleştirilen boulderingde bouldering gymleri zorluk 
seviyelerini kendi sistemlerine göre  belirleyebilirken, belirledikleri kendi 
sistemlerin mutlaka uluslararası, örneğin fransız skalasında, bir karşılığı olmalıdır. 
Gelin birlikte indoor ve outdoor boulderingi daha yakından tanıyalım! 

Indoor Bouldering 
Indoor Bouldering, kapalı spor salonlarında yapılan, düşüş minderlerin hazır yerde bulunduğu, yapay tutamaklardan oluşan duvarlarda 
yapılan tırmanıştır. 
Yapay duvarlar farklı renklerde, boyutlarda, şekillerde ve proproseptif girdisi farklı olan tutamaklardan oluşmaktadır. Tutamaklar 
tiplerine göre, crimp/edge, pocket, jug, pinch, rail, roof/ ceiling jug, slop gibi başlıklar altında toplanmaktadır. Her bir renk, farklı bir 
rotayı oluşturur, farklı hamleler ve tutuşlar gerektirir. Tırmanılan her bir rotanın da getirdiği farklı problemler vardır. Tırmanırken 
tırmanışçı karşılaştığı farklı zorluktaki problemleri çözmeye çalışır, bitiş noktasına ulaşmayı hedefler. Başlangıçta rotaya girerken 
belirtilen tutamaklara el ve ayak tutamaklarına kişi pozisyonlanır, “Start” alarak hayal gücüne ve problem çözme yeteneğine bağlı olarak 
sadece aynı renk tutamakları kullanır ve rotayı tamamlamayı hedefler. Zirvedeki son tutamağın her iki el ile kavranması ile rota 
tamamlanmış olunur. Rotada düşme ihtimaline karşılık, yerde düşüş şokunu absorbe eden minderler bulunmaktadır. Dolayısıyla rota 
üzerinden hamleyi denemekten, yükseğe tırmanmaktan korkulmamalıdır, düşüşünüz yumuşak olacaktır. 
Diğer tırmanışlarda olduğu gibi boulderda da tırmanış kavramları vardır. Rotayı başkasının daha önceden çıkışını izlemiş olarak, ilk 
denemede düşmeden çıkarsanız rotayı “flash”lamış; kimseyi çıkarken izlemeden, kendiniz problemi çözerek ilk denemede çıkarsanız 
“On-sight” tırmanmış olursunuz. Tırmanışçıların yarışmaya geldiği tırmanış liglerinde bu kavramlar, puan toplarken sık karşılaşacağımız 
kavramlardır. 
Ligden konu açılmışken, tırmanışçıları bir araya toplayan başka bir sistemden bahsetsek? Hem de global olarak tırmanışçıları bir araya 
toplayan bir sistemden. Öyleyse tanıyalım bu sistemi! 

“Moon Board” 
MoonBoard, dünya geneli sporcuları birbirine bağlayan, bağlantı 
kurmalarına olanak veren, yayınlanan ortak problemler ile 
tırmanışçılara taskler veren standartlaştırılmış, interaktif bir 
duvardır. MoonBoard dediğimiz bu duvar, sporcuların tercih ettiği 
zorluğa göre negatifte 25° veya 40°'lik bir açıya göre 
ayarlanmaktadır. Her bir tutamak, dünyadaki diğer MoonBoard'lara 
aynı olacak şekilde yerleştirilerek, duvar  üzerinde belirlenmiş 
konumlarına ayarlanır. Bu standartlaştırılmış sistem, dünya geneli 
sporcuların aynı problemleri tırmanmalarına olanak verir. 
MoonBoard’un akıllı telefon uygulaması gibi oldukça kolay bir 
ulaşımı vardır. Kullanıcılar, yalnızca bir parmak hareketiyle 
MoonBoard'daki sorunları anında tarayabilir, filtreleyebilir ve 
seçebilirler. Sistemde her bir kullanıcının kişisel bir MoonBoard 
defteri bulunur. Burada tırmanışçının kendi gelişmini görebildiği; 
tamamlanan çıkışlar, problemin derecelendirmeleri ve genel 
sıralamaları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu şekilde, indoor 
olarak tırmanışçılar için güzel bir rekabet ortamı yaratılmaktadır. 
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Peki biraz hava almaya ne dersiniz? E o zaman biraz dışarı çıkalım, doğa 
ananın yine eşsiz güzellikteki kaya tırmanış bölgelerine gidelim. 
  
Outdoor Bouldering 
Geldik dışarıya… Kendimizi yine doğanın içinde, doğa ananın eşsiz 
güzelliğindeki bölgelerinden birinde buluyoruz. 
Outdoor bouldering, yüksekliği kısa olan kaya kütleleri üzerinde 
yapılan bir tırmanıştır. Tırmanışçı kendi yer minderlerini getirerek 
güvenli bir şekilde tırmanışını gerçekleştirir. Burada, diğer serbest 
tırmanış stilleri başlığı altında  yer alan diğer tırmanış stilleri gibi, 
“belayer” dediğimiz “emniyetçi” vardır. Emniyetçi, tırmanışçı 
tırmanırken tırmanışçıya “spot” alarak güvenli bir şekilde tırmanmasını 
sağlar. Spot almak, tırmanışçının düşüşü esnasında düşüşünü kontrollü 
bir hale getirmek, yaralanmasını önelemek için emniyetçinin 
gerçekleştirdiği hamlelerdir. Örneğin tırmanışçının olası bir düşüşü 
sonrası, emniyetçi tırmanışçıyı tutmaz, mindere yönelterek, başını 
çarpmasını önleyecek şekilde üst gövde ve başa yakın yapılan itmeler 
şeklinde spot alır. 
  
Bu şekilde tırmanış gerçekleştirilir. 
Outdoor ve indoor boulderingi de bu şekilde tanımış bulunduk. Tek 
yapmanız gereken tırmanış ayakkabınız ile birlikte yanınıza toz ve toz 
torbanızı da alarak gelmek, bu kadar. Haydi tırmanışa! 
  
Bir sonraki dağcılık serimizde buluşmak üzere… Sağlıklı ve güvenli 
tırmanışlar dilerim! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          Dilruba TİTİZ 
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Şeyma AYDOS 
 
 

 
 

 

RAWSOME SAĞLIK  ÇANAKLARI  
 
Bu sayıda da yine, hayatımda çokça yer verdiğim 
Rawsome’lı tariflerden birini 
paylaşacağım.Vegan, vejetaryen, 
glutensiz  ve  şeker içermeyen 
Rawsome aynı zamanda doğal meyve 
ve kuruyemişlerden oluşur.Besleyici 
yemişler ve tohumlar içeren Rawsome 
granola ile sağlıklı bir tarif oluşturmak 
çok kolay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çanak için: 
2 su bardağı Rawsome Granola Hindistan cevizli 
1.5 yemek kaşığı pekmez 
 
Muhallebisi için: 
3 su bardağı süt 
1,5 yemek kaşığı nişasta 
2 yemek kaşığı keçiboynuzu unu  
2-3 yemek kaşığı bal (tatlı ihtiyacınıza göre, 
soğuduktan sonra ekleyin) 
 
 
 
 
 
 
 
Muhallebisi için bal hariç tüm malzemeleri ocağa alıp homojen 
hale getiriyoruz.Soğuduktan sonra bal ekleyip karıştırıyoruz. Çanak için tüm 
malzemeleri robotton geçiriyoruz.Elimizle ya da bir kapla şekil verdikten sonra 
soğumuş muhallebiyi çanakların içine dolduruyoruz. 
 
 
Afiyet olsun :) 
 
 
 
 

Ürünlere Rawsome01 kodu 
ile %15 indirimli 
ulaşabilirsiniz. 
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SPOR GEÇMİŞİMİZ 

 
Merhabalar LifeOn Dergi okuyucuları! Bu sayımızda spor geçmişimiz bölümünde size ben eşlik edeceğim. Öncelikle kendimi tanıtayım,ismim Bengisu 
Karayılmazlar. İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 4.sınıf öğrencisiyim. İlkokul,ortaokul ve lise yıllarım Denizli şehrinde 
geçti, orada büyüdüm.  
 
Spor hayatım ilk olarak 6 yaşımda yüzme ile tanışarak başladı. Daha sonrasında ilkokula başlamam ile 7 yaşımda babamın beni yönlendirmesi sayesinde 
jimnastik ile tanıştım. Jimnastik kursuna gittiğim ilk gün öğretmenimiz temel jimnastik hareketlerini gösteriyordu. İlk olarak çember atmakla başladık. İlk 
denemede başarılı bir şekilde çember atmıştım, bu da benim özgüvenimi arttırdı ve jimnastiğe devam etmem gerektiğine o sayede karar vermiştim. 
Günler geçtikçe ben yeni hareketleri de öğrenmeye başlamıştım, bu da beni bu sporla daha da yakınlaştırdı. Artistik jimnastik ile başladım ve onunla 
devam ettim. Birkaç yıl sonra, 4.sınıfa başladığımda jimnastik öğretmenim bu sporu daha da profesyonel yapabilmemiz için beni ve bizim okuldan 
oluşturduğu jimnastik takımını antrenörümüz olacak Ali Hoca ile tanıştırdı. O zamanlar Ali Hoca jimnastik sporunun öncülerinden biriydi. Bizi takım ve 
bireysel olarak çalıştırdı ve gelişmemize çok katkısı oldu. Gün sonu okulumuz bittikten hemen sonra koşturarak Ali Hocanın yanına antrenmanlara 
gitmeye başladık. Oldukça sıkı ve yoğun tempolu çalışıyorduk. Disiplinli çalışmayı bu spor sayesinde öğrendim diyebilirim. Hatta jimnastik artık o kadar 
hayatımız olmuştu ki, yürümek yerine taklalar atarak ilerlemeye başlamıştık. Ailem hala daha küçüklüğümü anlatırken sokakta, mağazalarda attığım o 
meşhur taklaları gülerek anlatırlar.  
 

Aynı yıl Denizli il şampiyonası yarışları yapıldı, takımımla beraber Denizli il birincisi olduk. O 
dönem jimnastiğe ilginin az olması dolayısıyla bölge yarışları yapılmadan direkt Türkiye 
yarışlarına gitmeye hak kazanıyordum. Katıldığımız sene Artistik Jimnastik Türkiye Yarışması 
Bolu’da düzenlenmişti, bende takımımla beraber yarışmaya Bolu’ya gittim. İlk 3’e giremedik 
belki ama orada çok güzel bir yarışma tecrübesi kazandık. Denizli’ye Türkiye yarışlarına 
katılmış olmanın verdiği özgüven ile döndük ve döndüğümüzde de antrenmanlarımıza devam 
ettik. Fakat ne yazık ki çok yoğun tempolu antrenmanlardan ders çalışmaya yeterli vakti 
gösteremediğimiz için birçok takım arkadaşım jimnastiği bıraktı. Ben de yaklaşan lise sınavı 
dolayısıyla artık ara sıra antrenman yapmaya başlamıştım. Zamanla o ara sıra antrenmanlar 
nadire dönüşmeye başladı. Aynı zamanda farklı spor branşlarını da denemek istedim ve beden 

eğitimi öğretmenimin önerisiyle atletizmde uzun atlamaya başladım. Fakat atletizm turnuvasında yarış öncesi geçirdiğim yaralanma sonrasında üzülerek 
uzun atlamaya devam edemedim. Bu sıralarda birçok spor branşını deneyimledim:badminton,futbol,voleybol gibi. Liseye başladıktan sonra ise, her zaman 
çok ilgimin olduğu kort tenisine yöneldim ve lise hayatım boyunca da kort tenisi oynadım. Lisemizde tenis takımı oluşturduk ve liselerarası tenis 
turnuvalarına katıldık. Takım olarak kızlarda il üçüncüsü olduk. Turnuvalardan sonra tenis oynamaya devam ettim, şu an halen kort tenisi oynuyorum. 
Spora olan ilgim ve merakım meslek seçimimi bile etkiledi ve sporcu olamazsam sporcu fizyoterapisti olurum diyerek Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
bölümünü okumaya karar verdim. 
 
Şöyle bir spor geçmişime baktığımda iyi ki de babam beni jimnastiğe yönlendirmiş diyorum. Jimnastik bana denge, güç, esneklik, kas koordinasyonu ve 
disiplin kazandırdı. Küçük yaşlarda kazandığım kas esnekliği halen bana yardım ediyor ve uzun süre antrenman yapmasam bile kısa bir esneme 
egzersizlerinden sonra eski esnekliğime kavuşabiliyorum. Bu sebeple küçük yaşta spora başlamak kas esnekliği, dayanıklılık ve kuvvet için oldukça önemli. 
Ayrıca hayatının belirli bir zamanında herhangi bir spora zaman ayırmış kişilerin sosyal yaşantılarında daha aktif, disiplinli ve dinamik yapıya sahip 
olduklarını da yine kendimden ve çevremdeki kişilerden rahatlıkla gözlemlediğimi söyleyebilirim. Sporla beraber zamanı yeterli ve nitelikli kullanma, 
dengeli ve düzenli beslenme, sağlıklı bir zihin ve vücut, sağlıklı iletişim de hayatımıza girmekte. Özellikle küçük yaşlarda edinilen ve öğrenilen her bilginin 
ileride bizim karakterimiz ve yaşam stilimizi nasıl etkilediğini biliyorsak o yaşlarda spora başlamanın birey üzerindeki olumlu etkisinin çocukluktan 
yetişkinliğe kadar her dönemde etkili olacağını söyleyebiliriz. Yazımı sonlandırırken ise başta babama burdan beni küçüklüğümde spora 
yönlendirdiği için teşekkür ediyor, daha sonra da sizi küçük yaşta spora başlamanın önemini fark etmeye davet ediyorum. 
 
 

Bengisu KARAYILMAZLAR 
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EYLÜL HABERLERİ 
 

TÜRKİYE’NİN 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI’NDAKİ BAŞARILARI, PARALİMPİK OYUNLARI’NDA DA KENDİNİ 
GÖSTERDİ. 
Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 16. Yaz Paralimpik Oyunları’nda Türkiye 13 farklı branşta 87 sporcusuyla 
mücadele etti ve 7. kez katıldığı bu organizasyondaki en yüksek madalya sayısına ulaştı.  
 
KANATSIZ MELEĞİMİZ SEVİLAY ÖZTÜRK: “BUNDAN SONRA HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK” 
17 yaşındaki Sevilay Öztürk, Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya alarak Türkiye’ye bu 
branştaki ilk madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu.  
 
SÜMEYYE BOYACI: “MADALYALARIN ARKASINDA BÜYÜK FEDAKARLIKLAR VAR.” 
Final mücadelesinde Sümeyye Boyacı da Sevilay Öztürk’e eşlik etti ve 
43.94’lük zamanıyla finali 4.sırada tamamladı.  

 
MASA TENİSİ DİĞER BRANŞLARI GEÇTİ 
Türkiye’nin Tokyo’daki en başarılı branşı 4 madalya ile 
masa tenisi oldu. Madalya getiren sporcularımız 
Abdullah Öztürk (erkekler sınıf 4-altın), Nesim Turan 
(erkekler sınıf 4-bronz), Ali Öztürk (erkekler sınıf 5-bronz) ve Kübra Korkut (kadınlar sınıf 7-
bronz) oldu.  
 

ABDULLAH ÖZTÜRK: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstiklal Marş’ımızı aziz şehitlerimiz için okutacağım. Ay-yıldız bayrağımız 
Tokyo’da havalanıyor.” 
Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4), finalde Güney Koreli Young-Kun Kim’i 3-1 yenerek altın madalyayı eve getirdi. 

GOALBALL KADIN MİLLİ TAKIMINDAN 2. KEZ ŞAMPİYONLUK 
İlk kadınlar goalball altın madalyasını Rio 2016’da alan kadın milli takımımız, bu sene 
Tokyo’da ABD’yi yenerek tekrar şampiyonluğa ulaştı.  
 
OKÇULARIMIZDAN 3 MADALYA EVE GELDİ 
Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat 
Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu bronz, 
makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent 
Korkmaz ikilisi gümüş madalya kazandı.  
 

• Judoda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, kadınlar 57 kiloda ise Zeynep Çelik bronz 
madalya aldı. 
• Tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş, erkekler K44 
sınıfı 61 kiloda ise Mahmut Bozteke bronz madalya aldı. 
• Atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar 
gümüş, halterde 55 kiloda Besra Duman bronz madalya aldı.  
 

SPORCULAR İSTANBUL 
BOĞAZINDA!  

ORAL B BOĞAZİÇİ TRİATLONU 
SONA ERDİ. 

 
TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYON 
BAŞKANI BAYRAM YALÇINKAYA: 
“HAYALİMİZE ORTAK OLANLARA 
TEŞEKKÜR EDİYORUM. SENEYE DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ.” 
Dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışması olan İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayelerinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz 
Belediyesi işbirliğinde gerçekleşti. 12 Eylül’de gerçekleşen yarışmaya toplamda 500 
triatlet katıldı. Elit Erkekler birincisi Yüz Bin Koş Spor Kulübü’nden Gültigin Er, Elit 
Kadınlar kategorisi birincisi ise Göztepe Spor Kulübü’nden İpek Öztosun oldu. 
 
 
 

 
 
 
 

Ezgi BÜYÜKER 
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UYKU KALİTESİ 
 
 

Fzt. Melda ÇETİN 
 

 
 
 
Uyku ile alakalı her detayı öğreneceğiniz, kaliteli uyku nedir, uyku ile egzersiz arasındaki ilişki nasıldır, kullandığımız malzemelerin 
önemini, yattığımız ortamın sıcaklığını bile konuşacağımız bir seriye hazır mısınız? 
 
İnsan ömrünün ⅓’ü uyku ile geçer. Uyku, sağlığımızın ve yaşamımızın iyi bir şekilde devamı için oldukça önemli bir role sahiptir. Kaliteli 
uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı korumamıza yardım eder. Uyku, yaşam kalitesini etkileyen önemli gereksinimlerden bir tanesidir. Bu 
yüzden yaşam kalitemizi arttırmak istiyorsak ilk olarak uykumuza önem vererek başlamalıyız. Sizlere iki kavramdan bahsedebilirim. Uyku 
süresi ve uyku kalitesi. Eğer kaliteli bir uyku ortamımız var ise uyku sürenizin azalacağını bile temin edebilirim. Uyku kalitesi, bireyin 
kendini zinde ve yeni bir güne hazır hissetmesidir. Uyumak ile ertesi güne daha zinde ve hazırlıklı olarak başlarız. 
 
Diyelim uyudunuz uyandınız ama hala çok yorgun hissediyorsunuz. Bunun nedenini sadece uyku süresinde aramamamız gerekiyor. Hiç 
düşündünüz mü, peki ya benim uyku kalitem nasıldı? 
 
Uykumuzun iyi bir toparlanma için önemini biliyoruz. Peki iyi bir uyku için nelerin ne kadar önemli olduğunu biliyor muyuz? Ortamın ışığı, 
sesi, sıcaklığı… Özellikle kullandığımız, saatlerce üzerinde uyuduğumuz yastık…Uyku kalitesini etkileyen birçok faktör bulunur. Bunların 
içerisinde fiziksel faktörler, psikolojik faktörler, çevresel faktörler vs bulunur. Fiziksel faktörlere en basitinden bir örnek vermek istiyorum. 
Bir misafirliğe gittiğinizi düşünün. Farklı bir ortam, farklı bir ışık, farklı bir yatak-yastık… Bir anda aklınızda beliren “bu yastık çok sert, 
nasıl uyuyacağım ya da “bu oda çok havasız sabaha kadar ne yapacağım” cümleleri belirmiş olabilir. Aslında bu sadece gittiğimiz bir 
misafirlikte değil  her zaman her uykumuzda dikkat etmemiz gereken bir durumdur. 
 
 
Günümüzde insanların hayat standartlarının artmasıyla günümüzün üçte birini geçirdiğimiz uyku ortamını oluşturan tekstil ürünlerinden 
beklentileri de artmıştır. Doğu Çin’deki genç bir grup üzerinde yapılan çalışmada, ördek tüyü, kaz tüyü ve pamuk malzemelerinden 
üretilen yorganların uyku kalitesi ve termal konfora olan etkileri subjektif veriler ve fizyolojik ölçümlerle incelenmiştir. Yorgan 
malzemesinin uyku kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olduğu, kaz tüyü yorganın ise genel uyku konforu ve termal his açılarından daha 
yüksek performansa sahip olduğu tespit edilmiştir. Bir başka çalışmada, yatağın sertliğinin, yatak ile temas eden vücut yüzey alanını 
belirleyerek mekanik ve termal konforu etkilediği tespit edilmiştir.  
 
Bu çalışmalardan da anlıyoruz ki kullandığımız yatak ve yastığın malzeme kalitesi bile uyku kalitemizi, sonuç olarak yaşam kalitemizi 
etkiler. Ayağınızı yorganınıza göre uzatırken yorganınızın da yastığınızın da en kalitelisinden olmasına dikkat edin. 
 
İyi Uykularr…. :) 
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Dilruba TİTİZ 
 
 
 
 

 
Merhabalar, fizyo odama hoşgeldiniz! Gelin birlikte dört bir yanı uçsuz bucaksız sıra dağlar ile çevreli odamı keşfe çıkalım. Devasa 
kütledeki kayaların arasında, devlerin bizi çevrelediği bu odada kimi zaman yamaçtan akan su seslerini duyabilir, kimi zaman mandalina 
ağaçlarının kokusunu alabilir kimi zaman da vadiden esen rüzgarın teninizden geçişini hissedebilirsiniz. Odamız ucaksız bucaksız bir yer. 
Dünyanın çatılarının birinde, kampingde matların üzerinde, tırmanış duvarlarının dibinde, hemen hemen her yerde  fizyoluk yapıyoruz. 
 
Tırmanış bölgeleri, kayalık alanlar, sağlık çalışanların yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği, ulaşılması çoğu zaman zor bölgelerdir. Fakat bu 
olumsuz koşullara karşılık, tırmanış ekibinde, özellikle dağ ortamında sağlık çalışanlarının bulunması ciddi önem teşkil etmektedir. 
Özellikle çok fazla sakatlanmanın yaşandığı tırmanış sporunda mutlaka ekiple beraber bir fizyoterapist bulunmalıdır. Dağ ortamında 
geçirilen uzun süreçte gelişen recovery ihtiyacı gibi durumlar ve daha önemlisi, tırmanışa devam etmesi ya da etmemesi gibi 
tırmanışçının hayatına mal olabilecek kritik kararlar, ekibin fizyoterapist ihtiyacını doğurmaktadır. Empati kurabildiğim sporcu 
arkadaşlarım ile beraber bir fizyo olarak üzerime ciddi sorumluluklar binmektedir. 
 
Bu eşsiz güzelliklerle çevrili fizyo odamda hem fizyoterapistiniz olabilir hem de tırmanış partneriniz olabilirim. Öyleyse birlikte tırmanışa 
gitmeye ne dersiniz? Haydi tırmanışa! 
 
Sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanarak tırmanış için ısınmakla başlıyoruz. Kısa bir kahvaltının ardından sabah serinliğinde mobilite 
egzersizleri yaparak ısınmalarımızı gerçekleştiriyor, tırmanışa hazırlanıyoruz. Dilerseniz, kahvaltı öncesi yirmi dakikalık bir patika 
koşusuna çıkabilir, yeni doğan güneşin tadını çıkabiliriz. Ben genelde günüme sabahları koşu ile başlıyorum, katılmak isteyen herkesi 
beklerim! Herkes kahvaltısını yaptıysa mobilite egzersizlerine başlayabiliriz. Daha öncesinde yaralanma öyküsü olan ekip arkadaşlarımla 
beraber, kendilerine özel egzersiz programlarına göre ilerleyerek egzersizlerini bitiriyoruz. Bu noktada, rutin olarak evde de yaptıkları 
egzersizleri izlemek faydalı oluyor. Kendi başlarına, egzersizleri ne derecede verimli yaptıklarını gözlemleme imkanı sunuyor. 
 
Isınmamız bittiğine göre  tırmanışa geçebiliriz. Güneşin konumuna göre tırmanış bölgesini seçerek, öğlene kadar gölge olan bir sektöre 
gitmeye karar verdik. Ekipmanları yüklenerek yola çıkabiliriz. Son patikayı da geçtik mi tırmanış alanına varıyoruz. Önden giden ekip 
arkadaşlarım hızla kemerlerini giyinerek üzerlerine tırmanışta kullanacakları express, HMS, riverso gibi malzemelerini yerleştiriyorlar. 
Her ne kadar kask takmak tercihe bağlı olsa da güvenlik için kask takmakta fayda var. Özellikle ilk başlangıç deneyimlerinizse mutlaka 
takmalısınız. Biz konuşurken tırmanışçı ve emniyetçi ipe girmiş bile. Ekipten arkadaşımız “lider” tırmanışını gerçekleştirecek. 
 
Tırmanmadığım zamanlarda, yapılan tırmanışları gözlemleyerek çok fazla veri toplama imkanı buluyorum. Buna bağlı olarak gelecek 
şikayetlerin nedenini, problemin kaynağını öncesinden kesirebiliyorum. Tırmanışçılar,  tırmanış esnasında düşme korkusuyla ve hamleyi 
geçme hırsıyla salgılanan adrenalinle vücuda zarar verebilecek hareketleri yapma hatasına düşebilmektedirler. Yanlış pozisyonların 
rutinleşmesi de beraberinde rahatsızlıkları getirmekte. Dolayısıyla tırmanış esnasında yaptığım gözlemler sonucu ekip arkadaşlarıma 
feedback vermem sakatlıkların önüne geçmemizi sağlarken, şikayetlerin kaynağının belirlenmesine de yardımcı olmakta. Bu şekilde 
tırmanışçının kaya üzerinde yaptığı her bir hareket analiz edilerek, ağrıları ile arasındaki ilişki belirlenir. 
 
Ani bir bağırma sesiyle bakışlarımızı yükseğe çeviriyoruz. Tırmanışçı kilit hamleyi yapmaya çalışırken kontrolsüz bir şekilde hızla düşüyor. 
Neyseki tırmanışçı sete düşmeden düşüş sona eriyor. Ciddi bir pandül yemesinden kaynaklı tırmanışçının ayak bileğinde burkulma 
mevcut. Sakatlanma anını çok yakından gözlemleme olanağımız oldu. Emniyetçinin aldığı doğru emniyet ile tırmanışçı daha az zararla 
düşüşü atlattı. 
 
Fakat sete çakılması, ya da tırmanışçının ipi yanlış pozisyonlaması sonucu baş aşağı düşüş yaşama gibi birçok farklı düşüş senaryoları ile 
de karşılaşabilirdik. Böyle durumlarda da bir fizyoterapist olarak anında devreye giriyor, doğru müdahale ile karşılaştığımız  yaralanmaya 
müdahaleyi gerçekleştiriyoruz.  
 
Her zaman ve her durumda mutlaka yanımıza öncesinden hazırladığımız donanımlı ilk yardım çantası ve atel setini getirmeyi ihmal 
etmiyoruz. Kamping alanı ne kadar yakın olursa olsun, yanımızda mutlaka ekipmanlarla beraber taşıyoruz. Durumu kontrol altına 
aldıktan sonra ekip arkadaşımızın taşınmasına yardım ederek, rest için kamping alanına geri dönüyoruz. 
 
Sadece tırmanışta değil, her an her yerde problemler ile karşılaşabilmekteyiz. Dolayısıyla bu tür durumlara da daima hazırlıklı olmak 
gerek. Doğa koşulları, şehirden gerçekten çok farklıdır. Sporcunun yaralanmasının dışında fizyoterapist ve olay anında müdahale eden 
diğer kişilerin de hayati riskleri bulunabilmektedir. Ortamlar, koşullar her an her şeyi değiştirebilir. Bu nedenle, doğa sporcuları ve 
fizyoları olarak, doğada ilk yardım ve sağlık eğitimi alarak doğa koşullarında müdahalelerde bulunuyoruz. 
 
Benim uçsuz bucaksız fizyo odam bu şekilde. Tırmanışı deneyimlemek isteyen herkesi beklerim! 
Tırmanış partneriniz ve bir fizyo olarak diyebilirim ki; sağlığınız emin ellerde… 
Bir sonraki fizyo odamızda görüşmek üzere! 
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1.Yoga yapabilmek için esnek olmam gerekir! 
İnsanların yogadan uzak durmasının en büyük sebeplerinden biri bu olsa gerek. Aslında durum hiç de böyle 
değil. Yoga da diğer egzersizler gibi pratik yapmayı gerektiriyor ve ne kadar fazla yoga akışı yaparsan 
esnekliğin de o kadar artıyor. Önemli olan çıktığın bu yolculuğu keyifle sürdürmek.  Belli bir süre sonra sen de 
değişimi farkedeceksin. Yoga ile kendinle barışmayı ve vücudunu tanımayı öğreneceksin, bu yüzden sadece 
tadını çıkar. 
 
2.Yogada ilerleme, ne kadar geriye eğilebildiğin veya kol dengenizle ölçülür! 
Sosyal medyadaki yoga temsiline bakılırsa, yoga genellikle çılgın pozlardan ibaret bir pratik gibi 
anlaşılabiliyor. Oysa yoga yapmak veya yogada ilerlemek için akrobasi yapmanıza gerek yok. İleri seviye 
pozları uygulamanın hiçbir zararı olmadığı gibi, bunu bir zorunluluk veya ilerlemenin göstergesi olarak 
görmek de doğru değil. Önemli olan kendinizle bağ kurma noktasında ne kadar ilerlediğinizdir. Bunu en iyi 
siz bilebilirsiniz. 

  
3.Yoga fiziksel bir pratiktir! 
Yoga sadece fiziksel pozları uygulamak değil, bir dikkat kesilme halidir. 
Yoga tüm fiziksel aktivitelerimizi ve hayattaki her anımızı kapsayan bir 
farkındalık pratiğidir. Yoga pozlarını uygularken gerçekleştirdiğiniz 
fiziksel pratik, siz ancak bedeninizin hangi bölgesiyle çalıştığınızın ve 
nefesinizin akışının farkına vardığınız zaman yoga olur. 
 
4.Yoga sadece mat üstünde yapılır! 
Kaydırmaz ve çok pahalı bir yoga matının üstünde, birbirinden renkli 
taytlarla yoga yaptığınızda kimse size fazladan puan vermeyecek. Bir 
parke, halı veya sörf tahtası üzerinde oluşturduğunuz bedensel ve zihinsel 
farkındalık halini, aslında hayatın her alanında yaratabilirsiniz. 
 
5.Yoga bir inanıştır! 
Yoga, Hindistan’da Hinduizm ve Budizm ile güçlü bağlar kuruyor ancak stüdyolarda yapılan yoga fiziksel gelişime yönelik. Özellikle son 
zamanlarda adı  daha fazla duyulmaya başlayan  ‘’Nörogelişimsel Yoga’’ tamamen sinir sisteminizi regüle etme amaçlı yapılmaktadır. 
  

6. Sadece kadınlar yoga yapar! 
Popüler kültürde genellikle bu konuda kadın figürlerin ön planda olmasından 
dolayı yoga bazen yalnızca kadınlara özgü bir şey  olarak değerlendirilebilir. 
Ancak işin aslı hiç de öyle değil. Yoga binlerce yıl önce erkekler tarafından 
bulunmuş bir öğreti ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca erkek tarafından 
uygulanmaya devam ediyor. Her ne kadar yoganın en popüler pozları fazlaca 
esneklik gerektirmeleri itibarıyla kadınlarla özdeşleştirilse de erkek vücuduna da 
uygun birçok yoga egzersizi var. Yoga yapan erkeklere “yogi” kadınlara ise 
“yogini” adı veriliyor. 
    
7.Bu yaştan sonra yoga yapamam! 
Yaş, kilo ve sağlık durumu ne olursa olsun herkese uygun bir    yoga çeşidi mutlaka 
vardır. Önemli olan tek şey istemeniz ve size en uygun yoga çeşidini bulmaktır! 
İster ayakta, ister oturarak bile yapabileceğiniz yoga uygulamaları mevcut. 
Özellikle daha ileri yaşlarda yaptığınız yoga pratikleri günlük hayatınızı devam 
ettirebilmeniz için gereken enerji, fiziksel yeterlilik ve motivasyonu arttırmakta, 
sosyalleşmeniz konusunda da önemli rol oynayacak. Yaşınız ne olursa olsun 
yogaya başlayabilir; hem fiziksel hem ruhsal sağlığınız için önemli bir adım 
atabilirsiniz. 
 
8.Tüm yoga türleri aşağı yukarı aynıdır! 
Bir yoga sınıfına girip çıktıktan sonra eğer o dersi sevmediyseniz, yoganın size 
uygun bir şey olmadığını düşünmek sizin için erken olabilir.  Girdiğiniz yoga sınıfı 
veya o eğitmen sizin ihtiyaçlarınıza uygun olmayabilir. Örneğin siz daha atletik, 
ter atıcı bir şey arıyorsanız, kendinize uygun bir yoga dersi bulabilirsiniz. Veya 
daha sakin, terapi etkisi olan bir yoga sınıfı arıyorsanız, buna uygun bir yoga türü 
de bulabilirsiniz. Size hangi yoga türünün uygun olduğunu bulmak için kendinize 

neden yoga yapmak istediğinizi sorun. Böylelikle kendi ihtiyaçlarınızı belirleyebilir ve kendinize en uygun yoga türünü bulabilirsiniz. 
 

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR         Beyzanur ŞENVARICI 
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Merhabalar ben İstanbul Bilgi Üniversitesi 3. Sınıf 
öğrencisi Sıla Nur Bilgin. Size bu yazımda 
okulumuzun Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
kulübünü tanıtacağım. 
 
Kulübümüz ne zaman kuruldu ve amacımız 
nedir? 

Kulübümüz 2018 yılında kuruldu ve o zamandan beri faaliyet göstermektedir. Kulübümüzün amacı; herkese aktif ve sağlıklı yaşam tarzını 
aşılamak, fizyoterapinin sadece hastalıkla değil hayat kalitesini arttırmak için de başvurulup destek alınması gereken bir alan olduğunu, 
fiziksel kısıtlanmasından dolayı kendini sosyallikten geri çekmiş, kısıtlamış kişiler için kendilerini hem fiziksel hem zihinsel olarak daha iyi 
hissetmelerini sağlamayı, farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. 
 
Peki bu kulüpte ne gibi etkinlikler düzenliyoruz? 

Etkinliklerimiz seminerler, paneller tez çalışmaları 
sırasında vaka çalışmalarının gerektirdiğini okul 
öğrencilerinden oluşan grupları laboratuvar ortamı için 
gerekli desteği sağlamak gibi yardımlarımız oluyor. Onun 
dışında omurga sağlığı, serebral palsi gibi özel durumlar 
içinde faaliyetlerimiz oluyor. Daha öncelerden yaptığımız 
ilkokullara yardım, yanık rehabilitasyonu, spor 
yaralanmaları özellikle covid döneminde pulmoner 
rehabilitasyona yönelik de egzersiz ve projelerimiz oldu. 
 
Bir başka yaptığımız projemizde okulumuzun her türlü 
sporcusunu antrenman, maç ve yarışlarda sporcuların her 
türlü probleminde yanlarında olup onları analizleyip yeri 
geldiğinde müdahaleler yaptığımız etkinlikliğimiz de oldu. 
 
Senelik kulüp faaliyetlerimizi kulüp olarak toplantı yapıp 
planlayarak düzenliyoruz. Kardiyopulmoner hastalıklarda 
hidroklimatoloji kullanımı, skolyoz değerlendirmesi ve 
tedavisi, lumbolpevik rahatsızlıklar, gebelik ve duruş 
bozuklukları, yaralanma ve risk analizleri, belediyelerle 
anlaşıp geriatrik bireylere öğrenci yönlendiriyorduk, spor 
yaralanmalarını da incelediğimiz pek çok panel ve 
seminerlerimiz oluyor. Özellikle spor alanında 
yoğunlaşmak isteyen arkadaşlarımız için de spor 
kulüplerinde fizyoterapistlik yapmış ya da aktif sporcularla 

iletişime geçip okulumuza davet edip öğrenci arkadaşlarımızla buluşturuyor, merak ettiklerimizi sorduğumuz sohbetlerimiz de oluyor. 
Şu sıralar çok duyduğumuz, gördüğümüz ve üzüldüğümüz SMA hastalığıyla mücadele eden çocuklarla da tüm okulu bilinçlendirecek bir 
proje yapmak da var aklımızda. 
 
Bizler çevremize fizyoterapi ve rehabilitasyonu tanıtarak aynı zamanda kendimizi de bilinçlendirerek farkındalık oluşturup aslında 
fizyoterapinin sadece kişinin rahatsızlığında değil hayat kalitesini arttırmada büyük etkisi olduğunu göstermeliyiz. 
 
Şimdiye kadar hareket ederek öğrendiğimiz, kendimizi geliştirdiğimiz pek çok etkinlik yaptık. Ve daha çok etkinlik yapmayı düşünüyor, 
mesleğimiz adına daha aktif ve sağlıklı yaşam için bedensel ve zihinsel hareketi hayatımızdan eksik etmemeyi amaç edinip o şekilde 
ilerliyoruz. 
 
Bir sonraki projelerimizde görüşmek üzere… 
 
 
 
 
 
 

Sıla Nur BİLGİN 
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ARZU ÇORUH 

 
Hacer ÇAKAN 

 
 
Merhaba, ben Hacer. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencisiyim. Birkaç senedir yoga alanında çalışmalar yapıyorum. Şuan LifeOn Genes ekibinin bir 
parçasıyım. Size yoga hakkında birkaç soru sorarak yogayla ilgilenen tüm okurlarımızı bilgilendirmek istiyorum.  
 
1. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 
Merhaba herkese, 
Kendimi bildim bileli bir şekilde hep sporun içindeydim ve birçok spor dalıyla uğraştım.Halen de yoga ağırlıkta olmakla birlikte koşu ve kick boks da 
yapıyorum.Özel sektörde aktif iş hayatımla birlikte son 2 yıldır da yoga eğitmenliği yapmaktayım. 
 
2. Yogaya kaç yaşında ve nasıl başladınız? Yogaya başlamak için geç kaldığını düşünen birine neler tavsiye edersiniz? 
38 yaşındayım ve yogaya yaklaşık olarak 33 yaşında başladım.Aktif olarak koştuğum ve pilates yaptığım dönemde pilates hocam aynı zamanda yoga 
hocasıydı ve yaptırdığı çoğu hareket yoga pozuydu. Bu da ilgimin artmasına sebep olmuştu.Girdiğim ilk yoga dersinden sonra “ben buna devam edeceğim 
iyi geldi” dedim ve sonra kendimi sürekli yoga yaparken buldum. Klasik bir cevap olacak ama asla yaşı yok ve herkese uygun.Engelleri sadece zihin koyar, 
biz de otomatik olarak bu saatten sonra yapamam diyerek kendimize bahaneler uydururuz. Eğer bedensel bir rahatsızlık yoksa hemen matın başına 
geçsinler varsa da modern tıbbın desteği ile birleşerek iyileşme sağlanabilir. İşte o zaman her şeyin kendi bahaneleriniz olduğunu göreceksiniz. Kendinize 
şans verin. 
 
3. Yoga yapmak için esneklik ne kadar önemli?  Esnek olmayanlar da yoga yapabilir mi? 
Esnek olmaya gerek yok yapılabilir. Ne kadar istikrarlı ve düzenli yoga yaparsanız etkilerini o kadar güçlü görürsünüz. 
 
4. Meditasyon kısmı yoganın yüzde kaçını kapsıyor? Meditasyonsuz yoga olur mu? 
Yoga ve meditasyon birbirini tamamlayan bir bütündür. Birisi doğru uygulandığında diğeri için zemin hazırlar, kişiye yaşamsal farkındalık getirir. 
Meditasyon ile zihni kontrol altına alırsınız, yogada ise beden aracılığı ile zihni kontrol edersiniz.Böylece pozların içinde daha rahat ve çabasız kaldığınızı 
gözlemlersiniz.Meditasyon hali ‘asana çalışmaları’ yaparken de  devam eder.Yaptığınız pratiklerin sonuna eklediğiniz 15 dakikalık meditasyonların bile 
çok net faydasını görebilirsiniz. 
 
5. Biz fizyoterapistler olarak zor pozlara girmeye çalışırken kendini sakatlayan birçok kişi ile karşılaşıyoruz. Bu kişilere verebileceğiniz bir tavsiye 
var mı? 
Yoga pratikleri kişiye farkındalık getirir.Hem zihinsel hem de  bedensel olarak kendine ve bedenine iyi davranmayı öğretir. Aynı zamanda konfor alanından 
çıkarak ve bedenin sınırlarını zorlayarak kişinin neler yapabileceğini de görmesi istenir. Bu durumda da tercih kişiye kalır.Bedenimi ne kadar zorlamalıyım 
ve bu zorlama için bedenim ne kadar hazır ? Yaptığınız her poz sizi bir üst poza hazırlar.  Egzersiz sırasında basamakları dikkatli geçmeli bir problem 
olduğunu fark ettiğiniz anda  müdahale edebilmeli, mutlaka bir fizyoterapist desteği almalısınız.Kişinin gelişimi için de bence çok önemli. 
 
6. Yoga sizin hayatınızda neleri değiştirdi? 
Beni.Hem bedensel hem zihinsel daha sağlıklı, güçlü ve esnek hissediyorum.Hayatı daha geniş açıdan görmeye başladım,stresim azaldı, zihnim daha 
sakinleşti, özgüvenim güçlendi.Hatta çoğu zaman sinirlenmiyorum.Olabilir deyip geçebiliyorum. Bu hayatta her şeyin mümkün olduğu fikriyle akışa teslim 
olma rahatlığı paha biçilmez. 
 
7. Yoga pratiği haftada kaç gün yapılmalı? 
Vakit varsa her gün :) Mümkün değilse de en az 3 - 4 gün gelişim için faydalı olur. 
 
8. Kaynak olarak görüp kullandığınız bir kitap var mı? 
Tabiki birçok kitap var. Destek aldığım, içlerinden en çok fayda gördüklerim: 
Light on yoga -  Lyengar          Yoga Sutralar1 - Çetin Çetintaş          Berra Sertel ile Yin Yoga  
 
9. Son olarak pandemi döneminde yoga oldukça popülerleşmeye başladı. Sosyal platformlarda yaratılan yoga algısı pratiklerimizi olumlu ya da 
olumsuz etkileyebilir mi? Bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı? 
Aslında olumlu tarafları oldu. Herkes bir şekilde yoga yapmaya başladı.Hiç spor yapmayanlar bile popüler olduğu için yoga yapmaya başladılar. İyi 
tarafından bakalım bir şekilde adım attılar bu yola. Hali hazırda yoga yapanları etkilediğini düşünmüyorum.Fakat yeni başlayanlar sosyal medyada 
gördükleri pozları beden hazır olmadan uyguladıklarında ne yazık ki sakatlıklara yol açabilir. Bence çalıştıkları yoga hocasının önemi büyük. Online ya da 
stüdyoda ders veren birçok hoca mevcut.Kendi enerjilerine uygun bir hoca mutlaka bulacaklardır. 
 
10. Yoganın bir çok türü olduğunu biliyoruz. Peki kendimize uygun yoga türünü nasıl seçmeliyiz? 
Bence en güzel yöntem denemek.Kişi kendine en uygun olanı bu şekilde bulabilir. Örnek vermek gerekirse çok fazla hareketli ise bi durup kendini dinlemek 
farkındalığını geliştirmek için “yin yoga”deneyebilir. Başta sıkılabilir ama pratik ettikçe kendindeki değişimi fark edecektir. 
 
11. Yogada elementlerin yeri hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? 
Benim de özellikle çok ilgi duyduğum ve üzerinde uzun uzun konuşulacak bir konu. Elementler hem yogada hem de astrolojik olarak kişiyi etkileyebiliyor. 
Elementleri gerek asanalarla gerek meditasyon ve nefes çalışmaları ile dengelemek mümkün. Örnek vermek gerekirse bir işe başlamak konusunda adım 
atamıyorsak cesaretimiz yoksa ya da korku taşıyorsak ateş elementi çalışmaları faydalı olabilir.Çünkü ateş başlatandır ya da bi konu üzerinde 
derinleşmiyor,odaklanma problemi yaşıyorsak su elementi çalışmaları faydalı olabilir. En kısa haliyle bu şekilde ifade edebilirim. 
 
İçtenlikle verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Umarım yogayla ilgilenen tüm okurlarımız için faydalı bir röportaj olmuştur. Size gelecekte 
hedeflediğiniz  her şey için bol bol yaşam enerjisi diliyorum! 
Ben teşekkür ederim.. Namaste.. 
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BİSİKLET SPORCULARININ KUVVET VE KOORDİNASYON 
ÇALIŞMALARI 
 
 

Fzt. Şafak ÖZSÖNMEZ 
 

Sürüş sırasında performansını 
etkileyecek birçok faktör vardır. 
Bu yazımızda bunlardan iki 
tanesinden bahsedeceğiz; kuvvet 
ve koordinasyon. 
 
Kasların bir araya gelerek 
istediğimiz hareketi istediğimiz 
şiddette yapmamızı sağlaması 
kasların kuvvetli olması demektir. 
Sürüşe ilk başlayan bisikletçilerde 
baş ve boyun ağrıları görülebilir. 
Bunun genellikle sebebi boyun 
çevresi kasların kuvvetsizliğidir. 
Baş ve boyun çevresi kaslarınızı 
uygun açılarda çalıştırarak çıkış 
ve inişlerde stabilizasyonunuzu 
arttırabilir ve rüzgarı 
aerodinamik yarar için daha 
verimli kullanabilirsiniz. Kuvvet 
yeterliliğinin küçük büyük 
demeden birçok kasta etkisi 
oldukça fazladır. Peki kaslarımız 
nasıl daha kuvvetli olabilir?  

 
Vücudumuz belirli miktarda ürettiği enerjiyi kendi içerisinde paylaştırma kararı verirken sıra kaslara geldiğinde biraz bencil davranır. 
Eğer vücudumuzda normalde kullanıldığından daha az kullanılan kaslarımız varsa; bu bir süre devam ettiğinde beyin, fazladan enerji 
harcadıkları için kaslara yeterli enerjiyi göndermez ve bu bu kas hücreleri zamanla küçülür. İşte tam olarak bu sistemin tersini 
düşündüğümüzde kuvvetlenmemiz için gereken mekanizmayı aktive etmiş oluyoruz. Ne kadar iş, o kadar enerji, büyük hücreler... Bir de 
bakmışsınız yokuş antrenmanında kilometrelerce pedal çevirebilecek bacaklara sahipsiniz. Peki kuvvet bizim için sadece pedal 
çevirebilmek mi?  
 
Kuvvet antrenmanlarının yararlarından bir diğeri ise eklem çevresi stabiliteyi arttırması diyebiliriz. Bisiklet üzerinde, bacaklardaki kuvveti 
pedala ve tekerlere aktarabilmek için iyi bir diz çevresi stabilizasyonuna yani çevre kasların kuvvetine ihtiyaç vardır. Bu sayede belli bir 
şiddete kadar olası bir travma durumunda yaralanma oranını azaltmaktır. Kadans sayısı ve aktivite yoğunluğu arttıkça kasların kasılma 
oranları arttığı ve belli eklem açılarında azalmalar meydana geldiği için, belli kaslara spesifik uyguladığımız kuvvet çalışmaları da ciddi 
önem taşımaktadır. Özellikle kuvvet egzersizlerinde güçte dayanıklılık çalışmaları, yarışın son metrelerindeki sprint becerinizi arttırır. 
Teknik inişlerde bacaklarda ürettiğiniz kuvveti  omuz ve dirsek eklemlerine düzgün ilettiğiniz için daha güveli bir iniş sağlayabilirsiniz. 
Vastus lateralis, biceps femoris, rectus femoris ve gastrocnemiusun dış kısmını kuvvetlendirecek egzersizler ve üst trapezius yükünü 
azaltmak amaçlı orta trapezius ve rhomboid kaslarının kuvvetlendirilmesi sürüş performansınızı olumlu yönde etkiler. 
 
Koordinasyon ise kasların aynı amaç uğruna birbiriyle uyum içinde çalışmasına denir. Bisiklet ve sele üzerindeki postürünüzü korumak, 
daha stabil olmamız gereken durumlarda (olumsuz hava şartları, yolumuza çıkan çukurlardan kaçarken manevralar sırasında vb.)  
zorlaşabilir. Rüzgara karşı verilen G kuvveti sırasında bir yandan da mataranıza ulaşmak isterseniz eğer, kasların o sıradaki denge 
durumunuza göre çalışması gerekir. Yolda az sonra gireceğiniz viraj, çukurlar, önünüze aniden çıkan canlılar veya arabalar gibi durumlara 
göre beyninizin koordineli bir şekilde sinyal göndermesi ve sizi yarı yolda bırakmaması gerekir.  
 
Aksi taktirde dengenizi kaybedersiniz. Bu gibi durumlarda koordinasyon becerimiz büyük önem taşımaktadır. Beyindeki koordinasyon 
becerisini de kasları iki farklı yönde kasılacak şekilde eğiterek geliştirebiliriz. Çok basit bir şekilde sabah dişinizi normalde kullandığınız 
elinizle değil de diğer elinizle fırçalarsanız koordinasyonunuzu geliştirebilirsiniz. Ama bundan fazlasını yapıp her seferinde farklı elle 
mataranızdan su içerseniz bu beceriyi bisiklete özel adapte etmiş olursunuz. Mesela elinize aldığınız yumuşak bir cismi avucunuzun 
içinde yavaş bir şekilde sıkıp aynı hızda bırakarak fren sıkmak için gerekli koordinasyonunuzu geliştirebilirsiniz. Eğer kuvvet ve 
koordinasyon ile ilgili daha spesifik egzersiz üretmek isterseniz en yakın spor fizyoterapistinize danışabilirsiniz. 
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MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARIMIZ 
 

CEYHAN ÇELİK 
Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? 
28.08.1988 doğumluyum.12 senedir futbol antrenörü, 4 senedir de atletik 
performans antrenörüyüm.2011’den bu yana kendime ait futbol okulum 
ve futbol kulübüm var. Hem bireysel olarak hem de takım oyuncularıyla 
beraber çalışıyorum. Pandemi hepimizi etkilemiş olsa da bireysel olarak 
çalışmalara özen gösteriyoruz. 
 
Peki, neden futbol? 
Aileden gelen bir gelenek. Babam Bulgaristan’da profesyonel futbolculuk 
yapmış. Küçük yaştan beri top oynuyorum. Topla beraber doğdum 
diyebilirim. 7 Yaşından bu yana futbol okuluyla beraber daha sonra bir 
Fenerbahçe sürecim oldu. Üniversite yıllarımda da antrenörlük derken hep 
futbolun içindeydim. 
 
Kendinizi teknik olarak nasıl tanımlarsın 
 Çevremde de söylenene göre kendimi iyi olarak tanımlıyorum açıkçası. 

Dediğim gibi Fenerbahçe altyapı oyuncusuydum. Ondan sonra bir çapraz bağ sakatlığı geçirdim. Üniversite süreci de gelince bir karar 
vermem gerekti. Teknik olarak kendimi iyi tanımlıyorum. 
 
Hayatınızda futbol olmasaydı hangi spor olurdu? 
Şöyle söyleyebilirim sadece futbol oynuyorum, futbol seviyorum gibi bir şey değil. Her şeyi komple olarak ele alıyorum. Benim bilincime 
göre bir sporcu kültürünü de tarihini de her şeyini bilmesi gerekiyor. Sporu bir bütün olarak görüyorum. Ama bir Federer hastası olarak 
tenis olabilirdi. 
 
Sizce futbola başlama yaşı kaçtır? 
Türkiye ve Avrupa olarak bilinç çok değişiyor. Avrupa’da U4 U5 kategorileri var. Bizde 
branşlaşma yaşı U11 olarak başlıyor. Yani lisans çıkma yaşı U11 ama futbola başlama yaşı 
olarak 7 yaşında alabiliyoruz. Bana sorarsanız futbola başlama yaşı 4,5-5 olmalı. İlk önce 
kafa karıştırıcı hiçbir şeyi çocuğa sunmadan sevdirmek ve oyunmuş gibi aktarmak 
gerekiyor. 
 
Küçük yaşlar ile çalışma fırsatınız da oluyor bunun olumlu veya olumsuz yanları neler? 
Olumlu yanları bir sporcu ile 3-4 sene çalıştıktan sonra onun gelişimini görmek kendinizi 
mutlu hissettiriyor. Birebir gelişimini görüyorsunuz. Profesyonel sporcularda böyle değil, 
hep belli bir seviyeye ulaşmış oluyor. Burada bazılarının ilk, bazılarının hayatını değiştiren 
hocasınız. Olumsuz yanları da ailelerin farklı beklentileri olması. Aileler hemen her şey 
olsun istiyorlar. Bu da tabi sizin bazen moralinizi bozuyor ama kendi bildiğiniz yoldan 
gitmek her zaman en güzeli. 
 
Aileler demişken, onlarla nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? 
Bireysel çalıştığım sporcuların aileleri biraz daha bilinçli ve sabırlı. Fakat takım 
sporcularında hemen çağ atlamak istiyorlar. Tabi bunlar kolay değil belli bir emeğin 
süreci. Bu işi gerçekten çocuğuna önem vererek eğlenmesi için başlatan aileler ile 
iletişimimiz mükemmel.  
 
Sporda konsantrasyon çok önemli, bunu sürekli kılmak için neler yapıyorsunuz? 
Öncelikle sporcunun o gün ki ruh halinden anlamanız gerekiyor. Bir sporcu her zaman antrenmanda istediğiniz verimi veremeyebilir, her 
zaman aynı konsantrasyona ulaşamayabilir. Siz onu gözlemlediğinizde ona o şekilde yaklaşırsanız belki o gün verim alamayacaksınız 
ama sporcu ile ilişkinizi düzenlemiş olacaksınız. Farklı bir şey kazanmış olacaksınız. Belki özel durumunu anlatamaz ama ona ‘bugün de 
seninle sadece muhabbet etmek istiyorum’ diyebilirsiniz. Böylece sporcuyu o gün kazanmış olursunuz. Diğer antrenmana farklı bir 
konsantrasyon ile geleceğine eminim. 
 
Takım planlaması yaparken neye öncelik veriyorsunuz? 
Sporcuysanız fiziksel özellikleriniz tam olmak zorunda. Futbolu baz alalım; ne kadar yetenekli olursanız olun fiziksel konumunuz buna 
yetersizse hoca mutlaka bir eksi gözle bakar. Çünkü doksan dakika sahada ayakta kalan oyuncu ister. O yüzden de kendine bakan kendini 
bu işe adamış sporcular benim düşünceme göre bir adım öndedir. 

Podcast ‘i dinlemek için >>>> 
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Genç bir oyuncunuzun A takım seviyesine ulaştığını nasıl anlıyorsunuz? 
15 yaşında bir sporcum vardı. O yaşta bir çocuğun saat 10’da yatmasını zor 
görüyorsunuz değil mi? tam ergenlik başlangıcı, hiç bir şekilde erken yatmaz. Ama 
bu çocuk tamamen kendini profesyonel düzeye bağlamış. Diyetisyenle çalışıyor, 
spor psikoloğu var. Tam kamp hayatı gibi yaşıyordu ve şuanda Beşiktaş’ta 
profesyonel imza attı mesela. Zaten sporcu onu size veriyor, ben hazırım artık 
diyor. Sadece fiziksel özelliklerinden değil mental olarak da bunu anlıyorsunuz.  
 
Atletik performans koçluğu da yapıyorsunuz, ne zamandır yapıyorsunuz ve 
neden? 
4 senedir yapıyorum. Takımda da kuvvet, sürat, kondisyon, dayanıklılık anlamında 
sanırım sporculara daha yardımcı olabiliyorum. Bunu gözlemlediğimde bu alana da 
yönelmeliyim dedim. Bence iyi oldu, güzel gidiyoruz. 
 
Antrenman sepeti nedir? 
İşinde uzmanlaşmış hocaların, video yoluyla online olarak sporculara ulaştığı bir 
sistem. Her platformdan ulaşılabiliyor ve uygulanabiliyor. Benim sporcularıma da 
çok büyük artısı oldu. Özellikle pandemi dönemi boyunca video yoluyla parkurları 
kendi evlerinde, bahçelerinde uygulayabildiler. 
 
Sosyal medyanızda gördüğümüz ölü yaprak duruşundan bize de bahsedebilir 
misiniz? 
Onu çok deneyenler oldu. Hocam olmuyor, yapamıyoruz diyenler oldu. Sonra 

Aycan ile çalışırken bunu denediğinde üst adalesinde zorlanma oldu. Tabi belli bir tekniği var, her şeyin belli bir tekniği olduğu gibi. 
Tekniğini uygularsanız çok fazla uğraş göstermek zorunda kalmazsınız. 
 
Kendinizi güncel tutmak için izlediğiniz takımlar ve oyuncular var mı? 
Hem Mourinho hem de Guardiola.Her şeyini takip ediyorum. Oyuncularına yaklaşımını, taktiklerini, anlatırken el hareketlerini… Bu da 
tabi bana ayrı tarz ve düşünce yapısı katıyor. Bunları tabi tamamen kopyalamadan has ve özel yanlarıyla kendime ne katarsam benim 
için güzel oluyor. Her antrenörün bunu yapması lazım. Mutlaka bir idol alınmalı. Onun doğru ve yanlış yönleri sentezlenip o yoldan 
yürülmeli diye düşünüyorum. 
 
Avrupa veya Türkiye’de beğendiğiniz sporcular var mı? 
Federer’in profesyonelliğine hayranım. Hiçbir şekilde magazinsel yönünü göremezsiniz. Profesyonelliğinin dışına çıkan hiçbir şeyini 
göremezsiniz, tamamen işine konsantredir. Benim için de sporcu anlamı tamamen Federerdir. 
 
Türkiye ve dünya futbolu hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Türkiye ve dünya arasında birazcık uçurum var. Bunun açılmaması için uğraşıyoruz ama git gide de açılıyor. Tabii ki de üzüyor bizi. Mesela Türkiye’nin 
seviyesi bu kadar alaşağı edilmemeli diye düşünüyorum. Ama yetişen hocalar ve verilen şuan ki eğitim, Lifeon’un kurmuş olduğu düzen ve gelecek planları 
hepimiz için umut ışığı. Bunu futbola katarsak, işini iyi yapan antrenörlerle geleceği güzelce kurabiliriz. 
 
Kadın futbolu hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Fiziksel olarak yeterli olduğu sürece ve belli bir yeteneğe ulaştığında herkes her sporu yapabilir. Yeter ki bir adanmışlık ve istek olsun. Kadın futbolu yavaş 
yavaş ülkemizde gelişiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray profesyonel anlamda kadın takımları kurdular. Bu güzel bir şey. Rekabet katıldıkça eğilimi daha çok 
artıracaktır. Yurt dışında da kadın sporcuları takip ediyorum ve bir sporcu görünümleri var. Kadın ve erkek olarak ayrılmamış tamamen sporcu 
mantalitesinde bir görünüm var. Biz de ona ulaşmalıyız. Bunun çok uzun süreyi bulacağını zannetmiyorum. 
 
Bildiğimiz gibi Aycan Yanaç ile çalışıyorsunuz, nasıl bir yol izliyorsunuz? 
Biz Aycan ile hazırlık döneminde çalışmaya başladık. Başladığımızda bir diz problemi vardı ama biz bunu antrenmanlarda hiç hissetmedik. Ben Aycan 
Yanaç 'ın çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Kadın futbolu için güzel bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Sağlığına kavuştuğunda tekrar bir milli 
takım neden olmasın derim. 
 
Sizce iyi bir futbolcu olmanın sırrı nedir? 
Tamamen Disiplin. Sadece futbol değil satranç oynarken bile disiplin göstermediğinizde ve buna kendinizi hazırlamadığınızda motive 
olamazsınız. Tamamen konsantrasyon işidir. Şu örneği verelim; Messi doğuştan bir yetenek, Ronaldo sonradan gelişmiş biri ve hala çok 
üst düzey. Disiplin olduğunda, gerçekten kendinizi geliştirmek istediğinizde böyle seviyelere çıkabiliyorsunuz. 
 
Spor ve futbol severlere tavsiye verseniz bu ne olurdu? 
Aileler çocuklarına bir şey empoze etmeye çalışıyorlar. Arkasında durmaya çalışıyorlar, belki kendi hayallerine onlara aktarmaya 
çalışıyorlar. Fakat aileler çocuklarının kaç yaşında olursalar olsun fikirlerini önemsesin istiyorum. Bir çocuk herhangi bir kursa gittiğinde 
oraya zorla gidiyorsa ve isteksizse olmuyor. Önemsesinler görüşünü ve öyle desteklesinler. Ağaç yaş iken eğilir.5 yaşında bir sporcunun 
kazanımı bizim için çok daha önemli. Ailelerin birazcık daha bilinçlenmesini istiyorum. Herkese başarılar diliyorum. 
 
 
 
 

Sıla Nur BİLGİN                                                                                                         Belinay TOKATLI 

25



BİSİKLET SPORCULARINDA GÖRÜLEN KAS KRAMPLARI 
 
 

Fzt. Şeyma ÖZTÜRK 
 
Gerek yarış, gerekse antrenman sonrasında birçok kez kas krampı yaşamışızdır. Peki kas kramplarını genellikle hangi dönemlerde daha 
sık hissedersiniz? Yada altta yatan hangi sebepler bu krampları tetikleyebilir? Aslında bunun hem beslenme kısmı hem de fiziksel 
aktivitelerimiz ile doğrudan bağlantısı var. Bu yazıda daha çok fizksel aktivitelerimizden bahsedeceğim.  
 
Vücudumuzun her aktivite sonrası mutlaka bir toparlanma süreci var. Özellikle antrenman yoğunluğunu arttırdığımız, üst üste yarışlara 
katıldığımız dönemlerde çoğunlukla vücudumuza gereken dinlenme süresini veremediğimiz zamanlar oluyor. Böyle durumlarda 
yüklenmeye devam ettiğimizde zaten gergin olan kas gruplarımıza daha da fazla yüklenip ihtiyacı olan esnekliği vermediğimizde ani bir 
yüklenme anında kramplar karşımıza çıkıyor.  
 
Yine bazı kas gruplarının tekrarlı olarak daha fazla çalışmasına bağlı kuvvet asimetrileri meydana gelebilir ve buna bağlı yine ani 
kramplarla karşılaşabiliriz.  
 
Özellikle bizlerin de katıldığı birçok yarış sonrası recovery etkinliklerinde birçok sporcunun statik stretching yaparak kas krampı 
yaşadığını gözlemledik.  
 
Bundan son birkaç yıla kadar egzersizlerden sonra statik esneklik çalışmaları önerilse de artık pratikte bunu çok fazla tercih etmiyoruz. 
Çünkü zaten uzun süreli yarış sırasında yoğun bir şekilde gerilmiş olan kas grubunda bazı mikro yırtıklar da meydana geliyor.  
 
Özellikle antrenman sonrası yapılan uzun statik esneklik çalışmaları zaten çok gergin olan kas aniden gergin pozisyona alınıyor,  bu mikro 
yırtıklar daha da artıyor ve ani kas krampları görülüyor. Önemli olan böyle bir durumda vücudun alıştığı fizyolojik sınırı agresif 
hareketlerle zorlamamak.  
 
Kas kramplarının önüne geçebilmek adına; 
 

 Gerek antrenman sırası, gerekse antrenman  sonrasında yeterli sıvı alımını sağlanmalı. 
 

 Mutlaka antrenman yada yarış öncesi uygun ısınma egzersizleri ile tekrarlı aktiviteye katılacak kas grupları aktiviteye  
hazırlanmalı. Bunun için özellikle bacak kasların dinamik esnekliği ile birlikte, ayak bileği, kalça, omurga ve boyun eklemlerinin 
mobilite çalışmaları yapılmalı.  
 

 Antrenman yada yarış sonrası soğuma egzersizleri ile birlikte gergin olan dokuların gevşeme süreci başlatılmalı 
.  

 Branşa ve kişiye özgü hem düzeltici hem de koruyucu stabilizasyon egzersizleri haftalık antrenman programlarına eklenmeli.  
 

 Vücutta biriktikçe yorgunluk ve kas spazmı olarak karşımıza çıkan laktik asitin hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaşmasını 
sağlamak adına; antrenman sonunda kısa sürüşler yapılmalı, vücudun toparlanma süreci aktif olarak başlatılmalı. 
 

 Antrenman yada yarış sonrası yapılacak soğuk uygulamalar yapılarak doku toparlanmasına başlanmalı.  
 

Vücudumuzun sınırlarını iyi bilmeli ve yorgun olduğunda ona toparlanması için gereken süreyi vermeliyiz. 
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BIKE PEDIA e-dergi ‘sindeki yazımıza QR kodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz 
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TABANLIK VE AYAKKABI İLİŞKİSİ 
 
 

Fzt. Zeynep TURAN 

Daha önce kum üzerinde yürürken arkanızda bıraktığınız adımların izlerine daha önce bakmamış olabilirsiniz. Ancak bu yazıyı okuduktan 
sonra her adımda dönüp bakmak isteyeceksiniz. 
 
Ayakkabı alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Günlük hayattaki aktivite seviyenize, sporcuysanız yapılan spor branşına veya herhangi bir 
probleminiz varsa bu probleme göre ayakkabı seçimi yapıyor olabilirsiniz. Son zamanlarda gelişen taban teknolojileri ile performansı üst 
düzeye çıkarmayı hedefleyen ancak ayak tabanına olan uyumu yok sayan pek çok farklı modelle karşı karşıya kalıp her seferinde tercihi 
daha zor olan seçimler yapıyoruz.  
 
Ayakkabılar vücudumuzun dışında birer destektir. Bu desteğin vücudumuzun bir parçasıymış gibi hareket etmesi ve ayaklar tarafından 
benimsenmesi performansımızı bir üst seviyeye taşır. Ayak ve ayakkabı arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldıracak müdahale ise bir çift 
tabanlıklar gerçekleşebilir. Tabanlıklar ayak ve ayak bileği biyomekaniğini destekleyen yapıları sayesinde hem geliştirilmesi gereken 
basış kalitesini arttırır hem de bir yapbozun parçası gibi süspansiyonu sağlayarak eklemlerdeki dejenerasyonu azaltır.  
 
Ayak tabanınızda hangi bölgelerde desteğe ihtiyacınız olduğunu anlamak, ağırlık aktarımının yapıldığı bölümleri incelemek için bir analiz 
yaptırmak gerekir. Yapılan analiz sonucu desteklenmesi gereken bölgeler belirlenir ve buna uygun tabanlıklar ile ayakkabınızın size özel 
olduğunu hissedebilirsiniz.  
 
Tabanlık için: https://footbalance.com.tr  üzerinden veya LifeOn Concept'e gelerek temin edebilirsiniz. 
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Finlandiya kökenli FootBalance, 50’den fazla 
ülkede 1500’den fazla lokasyonda hizmet 
vermekte, özel patentli sistemi ve ileri 
teknolojiye sahip %100 kişiye özel 
şekillendirilen ortopedik tabanlıkları ile 
alanında öncü, global bir markadır. 

Günlük kullanımdan amatör aktivitelere, 
rekabetçi ve yüksek performans gerektiren 
sporlardan medikal rahatsızlıklara kadar özel 
üretilmiş ve kişiselleştirilebilir ürün gamı ile 
kişiye özel destek ve konfor sunar. 

Analiz Merkezlerimizde sunulan benzersiz 
ölçü ve şekillendirme hizmeti ile 10 dakikalık bir 
süre içinde komple ayak analizi yaptırabilir ve 
%100 kişiye özel ortopedik tabanlıklara hemen 
sahip olabilirsiniz. 

"lifeon10" kodu ile %10 indirimli alışveriş yapabilirsiniz
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BİSİKLET ÜZERİNDE MOBİL OLMAK 
 
 

Fzt. Şeyma ÖZTÜRK 
 
BİSİKLET SPORCULARINDA EKLEM - STABİLİZASYON ETKİLERİ 

Bisiklet üzerinde mobil 
olmak dediğimizde 
kafamızda neler canlanıyor? 
Bizim için burada önemli 
olan istediğimiz hareket 
kabiliyetinin performansa 
etkisinin sporcu tarafından 
da gözle görülür olması. 
Yani sporcunun herhangi 
bir kısıtlama olmadan 
kendini özgür 
hissedebilmesi.  
 
Bunu bir tepe çıkışı 
sırasında aslında var olan 
bacak kuvvetinizi yeterli 
şekilde pedala 
aktaramadığınızda ve bu 
sebeple istediğiniz 
performansı 
gösteremediğinizde 
hissedebilirsiniz. Siz 
sebebin yorgunluk kaynaklı 
olduğunu düşünürsünüz, 
fakat temelde eklem 
hareket yeteneğindeki 
azalmadır. 

 
Burada işin içine kinetik zincir giriyor. Özellikle ayak bileği, kalça, omurga, omuz gibi eklemlerin mobilitelerinin istediğimiz seviyede 
olmasını isteriz. Çünkü biliyoruz ki mobil olmayan bir eklem, çevresindeki kasların da çalışma şeklini etkiler. Mobilite kadar önemli bir 
diğer kavram da stabilizasyon. Stabilizasyonu sabitleme, dengede tutma gibi düşünebiliriz. Diz, bel, boyun gibi eklemlerimizin mobil 
olması kadar ekstra stabil olmasını da isteriz. Sürüş sırasında özellikle yoğun geçen antrenmanın sonlarına doğru dizlerinin içe 
gitmesinden şikayet edenler mutlaka olacaktır. Bu durum diz çevresindeki kasların asimetrik kuvvetinden kaynaklanabileceği gibi dizin 
biyomekanik dizilimindeki farklılıktan da oluşabilir. Yada bel stabilizasyonundaki azalma doğrudan core (karın) bölgesiyle bağlantılı 
olduğu için core kas kuvvetini de etkileyecektir. Kuvvetsiz bir core kuvveti kol ve bacaklar arasındaki kuvvet yayılımının azalmasına ve 
üst bölgeden gerekli desteği alamamanıza sebep olacaktır.  
 
Her ne kadar stabilizasyon ve mobilite birbirlerinden farklı kavramlar olsa da birbirinden ayrı tutmamak gerekiyor. Bazı eklemlerin hem 
mobil hem stabil olmasını da istiyoruz. Örneğin boyun gibi. Özellikle sürüş sırasında boynu sağa ve sola aynı oranda rahat döndürebilme 
yeteneği sizi yaralanmalardan korunmada bile etkiliyor. Bu sayede herhangi bir yaralanmanın önüne geçebiliyoruz. Aynı şekilde uzun 
süre boynunuzu sabit tutmanız gereken sürüşler sonrası da herhangi bir konforsuzluk yaşamamanız adına kuvvet ve stabilizasyonunun 
yeterli olmasını istiyoruz.  
 
Bisiklet üzerinde konforlu olabilmek için ne gibi önerilere ihtiyacımız var? 
 

1. Öncelikle hangi branş olursa olsun, mutlaka size özel bir ısınma - soğuma egzersizlerine ihtiyacınız olacak.  
2. Sezon öncesi ve sezon aralarında bisiklet sporuna özel hazırlanmış bazı testlemeler ile vücudun risk analizi çıkarılarak, hangi bölgelerde mobilite yada stabilizasyon 

eksikleri olduğu belirlenmeli ve bunları azaltmaya yönelik düzeltici egzersizler yapılmalı.  
3. Antrenman yoğunluklarına göre oluşan kas spazmını azaltmak ve fiziksel toparlanmayı hızlandırmak adına recovery uygulamaları yapılmalı. Burada önemli olan 

yüklenmeye göre aktif recovery sürecini kademeli olarak devam ettirmek.  
4. Herhangi bir ağrı yada rahatsızlık durumunda ilk etapta bir Spor Fizyoterapistine danışmak uzun vadede oluşabilecek risklerin ve yaralanmaların önüne geçer.  

 
Gerek amatör gerek profesyonel her bisiklet sporcusu için bisikleti vazgeçilmezdir. Bisikletimizin bakımını yaparken  yada uygun 
ekipmanları seçerken çok özenli ve dikkatli davranırız. Aynı özeni hatta daha fazlasını kendimiz için göstermediğimizde istediğimiz 
başarıyı ne yazık ki sağlayamıyoruz. Gereken özeni kendimiz için vermek bizim disiplinlerimiz arasında olmalı.  
Herkese keyifle, sağlıklı sürüşler :) 
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Eyşan ÖZGÜRENGİN 
YÜZLEŞME CESARETİ 
Kadın sporcu olmak spor yapabilmekten çok daha fazlasını gerektiriyor; haberlere çıkacak cesarete sahipseniz, meslektaşlarınızdan az 
maaş almayı kabul ediyorsanız, başarılarınızın değer görmemesine alışıksanız buyrun... 
 

Spor kabiliyeti değil, yüzleşme cesareti gerekiyor! 
 
Bu aralar özellikle eğildiğim bir konu kadınların medyadaki yeri, kadını “var etmenin” dil üzerinden incelenmesi ve erkek figürleri 
üzerinden başarılarını tanımladığımız kadınlar. Bu yazıda dili kullanırken yaptığımız yanlışlara, medyanın nasıl düşüncelerimizi ve 
dolayısıyla toplumsal yaşamımızı etkilediğine değinmek istiyorum. 
 
“Kız gibi yapmak” sözü reklamlara dahi konu olmuştur; Nil Karaibrahimgil “kız gibi yapın” dediğinde hepimiz ne kadar etkilenmiştik, 
değil mi? Bu sözün altında yatan derin kabul “adam gibi yapmak” kalıbına dayanıyor ne yazık ki. Bir işin düzgünce, özenerek ve hatasız 
yapılması anlamında kullandığımız bu deyim “kadın”ların yeterince iyi olmadığı, hatta yeterince iyi iş halledemediği vurgusunu saklıyor. 
Koşmayı beceremeyen bir erkeğe “kız gibi koşuyor” deriz; çünkü kadınlar koşamaz. Öyle mi? Hadi dünya rekortmeni kadın atletlere 
bakalım….  
 
Kenyalı marathon koşucusu Brigid Jepscheschir Kosgei 2018 ve 2019 Chicago Maratonlarını ve 2019 Londra Maratonunu kazanmıştır. 
2019 Chicago maratonunu 2:14:04 sürede tamamlayan Kosgei karma yarış kadınlar maraton dünya rekorunu kırmıştır. 6. İstanbul Yarı 
Maratonu’nda dünya rekoru kıran yine bir başka Kenyalı atlet Ruth Chepngetich’ten başkası değildir. 
 
Bu kadar başarılı, dünya rekortmeni kadın atlet var madem, neden bir Usain Bolt kadar bilinmiyorlar? 
 
Bu noktada da hadi NBA kadın ligi ve erkek ligi arasındaki maaş farkına bakalım. Erkek ligi yıllar içinde reklam ögesi (commercial) haline 
gelmiştir ve tabii NBA’e getirisi kadın liginden çok daha fazladır. Bu yüzden kadınlar ligi hak ettiği ilginin çok, çok azını alabilmiştir. 
 
Ataerkil kalıplarımızdan sesleniyorum, bunu sizin dilinizle anlatacağım.  
 

Herkes işini “adam gibi” yapsaydı, “kız gibi” oynayanlar, koşanlar, çalışanlar da saygı görürdü. 
 

İki yıldır ligde olan WNBA (Women’s National Baketball Association) oyuncusu için asgari maaş, 2020'den başlayarak yıllık 57.000 dolara 
çıkmıştır. Çekirdek oyuncu kadrosu için ise yıllık maaş 215.000 dolara yükselmiştir. Bir NBA (National Basketball Association) 
oyuncusunun ortalama maaşı ise 7.7 milyon dolardır.  
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Göreceğiniz üzere kadın sporcular erkek meslektaşlarının aldığı maaşın yaklaşık %1'ini alıyor. Örneğin, Anthony Davis yılda 27 milyon 
dolar kazanırken Natasha Howard yılda 117.000 dolar kazanıyor. 
 
Zaten ligleri “erkekler” ligi (Men’s National...) şeklinde adlandırmayıp, eğer spesifik olarak “kadın ligi” olduğu belirtlimiyorsa oyuncuları 
erkek saymamız da garip değil mi? 
 
Nedendir bilinmez spor her zaman “erkeksi cinsiyet rolü özellikleri gerektiren bir erkek etkinliği olarak” (Akkaya, 2014) görülmüştür. Spor 
alanında başarı alan çoğu kadın “erkeksi/maskülen” özellikleri üzerinden övülür. “Üstün sportif performans, erkeklikle eşdeğer kabul 
edilmektedir.” (Akkaya, 2014) 
 
Aslında kullandığımız dil de bu durumu yüceltir, spor medyası kadın başarılarını ya kadınların dış görünüşü üzerinden över ya da 
kadınların “erkeksi/maskülen” özellikleri üzerinden haber yapar. Erkek egemen kabul ettiğimiz spor medyası okuyucuya yansıtılan haber 
ve yorumlarda “kadın bedenini cinsel açıdan değer biçilecek bir nesne” (Rowe, 1996) olarak ele alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
spor medyasına yansıması “iş gücü ve özel hayatta izleri görülen maddi farklılıkların anlamlı bir yeniden üretimidir” (Rowe, 1996). 
Kullandığımız dil kadınların tüm başarısını sıra dışı bir durum atfetmekte ve sporda kadını ikinci sıraya atan bir yargı dizisi ortaya 
koymaktadır. 
 
Aşağıya alıntıladığım gazete haberinde dilin kadını nasıl basitleştirdiğine dikkatinizi çekerim:  
“...Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali’nde kupayı alan Volley Bergamo’nun smaçeri ünlü İtalyan voleybolcu Francesca Piccinini güzelliğiyle 
göz kamaştırıyor. Son 10 yılda Şampiyonlar Ligi kupasını altı kez kazanan ekibin içinde yer alan Piccinini, özel hayatı ve verdiği cesur 
pozlarla gündemden inmiyor.” (7 Nisan 2010) (http://cadde.milliyet.com.tr) 
 
Bir erkek sporcu için bu tarz bir haber yapıldığını hayal edebiliyor musunuz? Böyle magazinsel bir haberin spor medyasında (hatta böyle 
bir haberin medyada) ne işi var? 
Arslan ve Koca (2006) “Kadın Sporcuların Yer Aldığı Günlük Gazete Haberlerinin Sunum Biçimi” adı altında yürüttükleri çalışmada 
etkileyici verilere ulaşırlar. Hürriyet, Zaman ve Cumhuriyet Gazetelerinin 2004 yılı Ağustos ayı içindeki toplam 2103 spor haberinin 
%8.56'sının kadın sporcuların yer aldığı haberlerden, %79.98'inin erkek sporcuların yer aldığı haberlerden ve %11.46' sının da karma spor 
haberlerinden meydana geldiğini raporlarlar.  
 
Dahası, medyada aşağı yukarı %10’luk haber dilimine sahip kadın sporcular yazıların % 20'sinde belirgin olarak toplumsal cinsiyet rolleri 
(zorunlu heteroseksüellik) ile ilişkili ifadeler ile yer almıştır. 
 
Yani, demem o ki, kadınların spor alanında yükselmesini takdir edemediğimiz gibi ne emeklerinin gerçek karşılığı olan maaşları 
sunabiliyoruz ne de kendi tırnaklarıyla kazıyarak başarmış kadınları haber yapmayı becerebiliyoruz.  
 
Aynı cümle ile bitirmek istiyorum; 
 

Herkes işini “adam gibi” yapsaydı, “kız gibi” oynayanlar, koşanlar, çalışanlar da saygı görürdü. 
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ALDIĞIMIZ DOĞRU NEFES KADAR YAŞIYORUZ 
 
  

Sılanur BİLGİN 
 
En son ne zaman farkındalıkla nefes aldın? Doğru nefes nedir, bize sağladığı faydalar nelerdir? Biliyor muyuz? 
Haydi doğru nefes nedir, nasıl alınır, ne sağlar öğrenelim! 
 

Konu sağlıklı yaşam olunca her şeyi sık eleyip sık dokuyoruz. Sağlıklı 
beslenme, düzenli spor, iyi uyku, güzel ve parlak bir cilt, bakımlı 
saçlar peki ya nefesimiz? Doğru nefes almak hep atladığımız nokta 
oluyor. Çünkü nefes alıp vermek bir refleks gibi sürekli yapılan bir 
eylemdir. Nefes alıp vermeden birkaç dakika bile hayatta kalmamız 
pek mümkün değil. Aslında sırf bu yüzden bile doğru ve sağlıklı 
nefes alıp vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Farkında olmadan da 
olsa aldığımız yanlış nefes ile sindirimimizin, uykumuzun, ruh 
halimizin, beynimizin, kas iskelet sistemimizin kalitesini düşürüyor 
olabiliriz. Doğru nefes aldığımızda gelen rahatlama, iyileşme, 
mutlu ve enerjik hissetme farkındalığı size şimdiye kadar hiç nefes 
almıyormuş hissi hissettirebilir. 
 

Sağlıklı ve doğru nefesin ilk anahtarı burundan nefes almaktır. Burun alınan havayı ısıtır, nemlendirir, filtre görevi görüp arındırır. Doğru 
nefes de göğüs yerine diyafram hareket eder. Diyafram solunuma en güzel örnek çiçek koklar gibi nefes almaktır. Çiçek gibi nefes alarak 
akciğerlerimizin ulaşılamaz olarak görülen noktalarına kadar akciğerlerimizi havayla doldurmalıyız ve karnımızı dışarı doğru itmeliyiz. 
Nefes verirken de karnımızı yavaş yavaş içeri çekeriz böylece diyaframımızı çalıştırmış oluruz. Diyaframın bu doğru nefes sırasındaki 
hareketleri gövdemizdeki organlara masaj gibi gelecek ve basınç dengesizliğini ortadan kaldırdığı için mide, safra kesesi, karaciğer gibi 
rahatsızlıkların da önüne geçebiliriz.  Doğru nefes alıp vermek için: nefes alırken stresten kaçınmalı, burundan alıp burundan vermeliyiz, 
diyafram egzersizleri yapmalı, ritmik nefes alıp vermeliyiz, esneme ve germe egzersizlerini de es geçmemeli, uyku pozisyonumuzu ona 
göre belirlemeliyiz. 
 
Sizlerle az bilinen, öğrenince şaşırılan bir bilgiyi de paylaşmak isterim; aslında hepimiz bebekken diyaframdan nefes alıp veriyorduk, fakat 
ne tuhaftır büyüdükçe diyafram kasımızı tembelleştiriyoruz. Nefes vermeyi almaya göre daha yavaş yapmak nefesimizi daha da 
kaliteleştirecektir.   
 
Size birkaç nefes egzersizi önermek istiyorum haydi hep beraber yapalım bu egzersizin adı: 4-7-8 egzersizi; Nefesi 4 saniye alalım, 7 
saniye tutalım ve 8 saniyede verelim. Nefesimizi ağızdan verelim. 8 saniyede verdiğimiz nefes aslında vermeyi tercih ettiğimiz nefesimiz 
olmuyor.   
 

-Diğer egzersizim ise yogada da kullanılan: Nadi Shodhana; Bu 
egzersizde öncelikle sağ baş parmağımızla sağ burun deliğimizi 
kapatıyoruz ve sol burun deliğimizden alabildiğimiz kadar nefes 
alıyoruz, sonra sol baş parmağımız ile sol burun deliğimizi kapatarak 
sağ burun deliğimizden nefesimizi veriyoruz. Bu egzersizleri yaptıktan 
sonra kendinizi daha rahatlamış ve enerjik hissedeceğinize eminim… 
 
Doğru ve düzenli yapılan nefes alıp verme; kalp ritmini düzenler 
böylelikle kan basıncını olumlu etkiler. Sindirimi kolaylaştırır, uykuyu 
kaliteleştirir, stresle mücadelemizde yardımcı olur, fiziksel ve zihinsel 
rahatlık ve farkındalık sağlar. 
 
 

 
 
Aslında ne kadar önemsiz olarak gördüğümüz, atladığımız nefesimiz çok kıymetli, her nefesimiz bizim için büyük bir şükür olmalı. İyi ve 
doğru nefesle kendimizi daha iyi hissedelim. 
 
Haydi 1-2-3 derin bir nefes alalım… 
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EKLEMDEN GELEN SESLER 
 
  

İrem Nur BALTACI 
 
Bugün size bir fizyoterapistin en sık duyduğu sorulardan birinin yanıtını vereceğim: Eklemlerimden ses geliyor, spora ara mı vermeliyim?  
Sorumuzun cevabı tabi ki hayır! Aksine egzersiz reçetene ekleyeceğin birkaç egzersizle bu durumu kontrol altına alabilirsin.  
 
 
Eklemlerden gelen seslere krepitasyon denir ve krepitasyonlar, eklemlerdeki mobilite eksikliğinden kaynaklanır. Mobilite ise kelime 
anlamı olarak “hareket yeteneği, hareketlilik” anlamlarına gelir. Peki baştaki soruya dönelim eklemlerinden ses gelen arkadaşım. Sence 
spora ara vermeli misin? 
 
 
Cevapta hemfikir olduğumuzu düşünerek devam ediyorum.  
O halde geriye tek bir şey kaldı: Çözüm! 
 
 
Çözüm basit! Ne demiştik? Sorunumuzun kaynağı mobilite eksikliğiydi. O halde egzersiz programına ekleyeceğin birkaç mobilite 
egzersizi ile bu sorununa çözüm bulabilirsin! 
 
 
Şimdi sana birkaç tane kolay mobilite egzersizi göstereceğim. Senin için uygun olanı seçip başlayabilirsin. Her gün 2-3 dakikanı ayırarak 
yapacağın bu egzersizler sorununa çözüm olabilir ama sen yine de fizyoterapistine danışmayı unutma! 
 
 
Geçmiş olsun!  
 
(Egzersizlerin Youtube videolarına QR kodlarını okutarak ulaşabilirsiniz) 
 
 
 
 
 
 
 
Omurga mobilitesi için: CAT-CAMEL Egzersizi                                                                                       Ayak Bileği için: Gastrosoleus Pump 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Diz için: Hamstring Extender                                                                                                                                     Omuz için: Wand Egzersizleri 
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ESNEKLİK NE KADAR ÖNEMLİ? 
 
 

Hacer ÇAKAN 

 
Esneklik nedir, esnek olduğumu nasıl anlarım? 
Esnek olup olmadığınızı anlamanın çok kolay yolları var. En basitinden yere dokunabiliyor musunuz? Yoksa bağcıklarınızı  bağlarken bile 
zorlanıyor musunuz?  
Bağdaş kurarak oturabiliyor musunuz? 
 
Bu pozisyonlarda rahat olup olmamamız neyi değiştirir diye soruyorsanız, yazımın sonunda buluşalım! 
 
Esneklik vücudun esnek olma kabiliyetine denir. İki adet dal parçası düşünün. Bir tanesi sert ince bir çubuk. Diğeri ise esnek ve ince bir 
çubuk. Hangisini kırarken daha çok zorlanırsınız? Bu basit fizik kuramı, esnekliğin bizi nasıl sakatlanmalardan koruduğunun temel 
açıklamasıdır.  
 
Eğer evinizde kedi besliyorsanız, kedilerin uzun süre bir pozisyonda durduktan sonra önce esneme yapıp daha sonra harekete geçtiğini 
fark edin. Yerinde durmayan bu canlıların sakatlanma oranlarının diğer canlılara göre daha düşük olma olasılığı, yani 9 canın sebebi, sizce 
bu olabilir mi? 
 
Yaşlandığınızı artık eğilip yerden bir şey alamadığınızda fark edebilirsiniz. Vücudu genç ve sağlıklı tutmanın yolu, kaslara gerekli esnekliği 
sağlamaktan ve eklem hareket açıklığını arttırmaktan geçiyor. 
 
Peki nasıl esneyebilirim? 
 
Esneme egzersizleri, uzun vadede yapıldığı takdirde olumlu geri dönüşler sağlar. Esneme egzersizlerinin minimum haftada 3 gün gün 
yapılması tavsiye ediliyor. Normal antrenmanlar öncesi de ısınma fazında mutlaka esneklik egzersizleri yapılmalı. Bunun yanında vücuda 
gerekli esnekliği sağlayan yoga gibi egzersizler yapılması, uzmanlar tarafından sıkça tavsiye ediliyor. Ayrıca, esneklik yaptığınız spor 
branşını da ileriye taşıyabilir. Olimpiyat şampiyonu bir çok sporcuyu diğerlerinden ayıran önemli özelliklerden biridir esneklik. Bu 
sporcuların performans testleri incelendiğinde, birçok branşta, esnek olan sporcuların diğerlerine göre daha başarılı olduğu görülmüştür.  
 
Özet olarak, esnekliğin sizi yaralanmalardan koruduğunu öğrendiniz. Bunun yanında spor yapmayan kişiyi daha genç, sporcuyu da daha 
başarılı kılabiliyor.  
 
Bu yazının sonunda esnek olmadığınızın farkına vardıysanız, harekete geçin!  
Unutmayın, önce esneklik! 
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İÇİMİZDEKİ YABANCI: AMİGDALA 
 
 

Belinay TOKATLI 
 
İnsan beyni. Bana göre ne kadar yol alınsa da hala uçsuz bucaksız. Keşfedilmesi gereken bir o kadar şey ile dolu. Kontrolü, düzenlemesi 
ve cevaplarıyla tam bir merkez olduğunu artık biliyoruz. Peki aldığımız  kararların, içimizde bir yapı tarafından bilincimiz dışında alındığını 
ne kadar biliyoruz ? 
 

Limbik sistem; insanların hayatta kalma içgüdülerini tetikleyen beslenme, korunma, 
savunma, anı biriktirme, öğrenme, cinsel istek, uyku düzeni, stres ve üreme isteği 
gibi duygusal ve fiziksel tepkimelerin yönetiminden sorumludur. Bunun yanı sıra, 
koku alma ve uzun ve kısa süreli hafıza yönetimi de beynin bu alanında gerçekleşir. 
Hipotalamus, amigdala, talamus ve hipokampus limbik sistemi oluşturur. 
 
Gelelim bunlardan benim oldukça ilgimi çeken amigdalamıza. Beynin her iki 
tarafında bulunan amigdala; kişinin öfke, şiddet, endişe, kaygı ,korku ,kıskançlık, 
kırgınlık gibi ani duyusal algılarını yönetir. Amigdala, kişilerin tehdit olarak 
algılayabileceği potansiyel durumları değerlendirir; içgüdüsel olarak savaşma, 
kendini savunma veya kaçma gibi hayatta kalmasını sağlayan reflekslerinin 
tetiklenmesini sağlar. Amigdala aynı zamanda hatıralar ile o anda hissedilen 
duyguları ilişkilendirme ile sorumludur. 
 

Yapılan bir çalışmada bir grup erkeğe aynı olan 
iki kadın fotoğrafı gösteriliyor. Hangisi daha 
çekici diye soruluyor.Önce fotoğrafların aynı 
olduğunu söylüyorlar fakat bilim insanları yine 
de birini seçsen hangisini seçerdin diye 
soruyorlar. Bunun sonucunda %90’ı aynı 
fotoğrafı seçiyor. Neden mi ? Çünkü 
fotoğrafların birinde kadının göz bebeği %20 
oranında büyütülmüş. Amigdala bunu çoktan 
farketmiş bile. Sonrasında sadece bilinçli frontal 
kortekslerine seçtirmesi kalmış. Bir diğer 
çalışmada ise yüzünde herhangi duygu ifadesi 
olmayan kadın fotoğrafı birkaç saniye 
gösteriliyor. Bu sürede aynı kadının acı çeken 
fotoğrafı araya konuluyor. Bu o kadar kısa bi an 
ki bilinç düzeyine algılanamayacak kadar hızlı 
geçiyor. Gözler hızlıca geçen fotoğrafın ne 
olduğunu anlamaya çalışırken amigdala yüzü ve 
acı dolu ifadeyi algılayabiliyor. 
 
Bazen farkında olduğumuzu sandığımız pek çok şey aslında 
bambaşka olabiliyor. Bu yapı bazen bizim adımıza 
göremediğimizi göstermek için çalışıyor. Hepimizin nedensiz 
yere emin olduğu duygular  olmuştur. Isınamadığımız ya da 
daha tanımadan zarar geleceğini düşündüğümüz insanlar 
mesela. O halde bu yapı bizim iç sesimiz diyelim? Hayır tam 
olarak öyle demeyelim. Maalesef bazen limbik sistemimizi 
yanlış yorumlayabiliriz. Ama artık bizi bizden bile koruyan bu 
yapıya içimizdeki yabancı değil içimizden biri diyebiliriz. O 
sesi daha iyi tanıdıkça doğru yolu bulabilmeniz dileğiyle… 
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SPORCULARDA HİDRASYON VE ELEKTROLİT DENGESİ 
 
 

Şeyma AYDOS 
 
Su, çalışan kaslara kan yoluyla oksijen taşır.Karbondioksit, amonyak ve laktik asit gibi  maddeleri uzaklaştırır.Egzersizle atık ürün oluşumu 
artar.Su idrarla ya da ter yoluyla vücuttan atık ürünleri uzaklaştırır. Aynı zamanda, vücudumuzda yaşamsal fonksiyonların yerine 
getirilebilmesi için  hücre içi ve hücre dışı sıvının dengede olması önemlidir. Bu dengeyi elektrolit adı verilen hücre içindeki potasyum ve 
hücre dışındaki sodyum ile diğer bazı mineral ve proteinler sağlar. 
 
Elektrolitler, kas kasılması, suyun ve diğer maddelerin hücre içi ve dışına akışı için gerekli olan uyarıların oluşmasında rol alırlar.Terle 
birlikte sadece su ve sodyum kaybedilmez, bunlarla birlikte kas kasılmalarında önemli fonksiyonları olan kalsiyum, magnezyum ve 
potasyum da kaybedilir.Bu yüzden kas kramplarının oluşumunda dehidrasyon ve elektrolit eksikliğinin rolü büyük olmaktadır. 
 
Zamanla antrene olan ve sıcak çevre koşullarına uyum sağlayan bir sporcuda, fizyolojik uyum sağlar, idrar ve terdeki elektrolit kayıplarını 
azaltır. Böylece antrene olmuş bir sporcunun teri, antrene olmamış bir sporcunun terine oranla daha az elektrolit içermektedir. 
 
Dehidrasyon sonucunda 
● Kas gücünde kayıplar 
● Performansta kayıplar 
● Elektrolit kaybında artış 
● Kalp fonksiyonlarında düşme 
● Azalan miktarda oksijen kullanımı 
● Vücut ısısını düzenleyen mekanizmada bozukluk 
● Böbreklerde kan akımında azalma 
● Karaciğerde bulunan glikoz depolarının dengesinin bozulması 
 
Doğru zamanda kullanılan ideal içeceklerin hidrasyon üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.Hidrasyona katkı sağlayan sportif 
içecekler, “Hipotonik, İzotonik ve Hipertonik” olarak 3 gruba ayrılır.  
 
Hipotonik içecekler %4’den düşük karbonhidrat ve mineraller içerirken, düşük ve orta yoğunluktaki ya da kısa süreli egzersizler için ideal 
olarak kabul ediliyor.  
 
İzotonik içecekler %6-8 karbonhidrat ve elektrolit içerirken, orta ve yüksek yoğunluktaki kısa süreli egzersizler için uygundur.  
Hipertonik içecekler ise %8’den fazla karbonhidrat ve elektrolitler içerek uzun ve yoğun egzersiz programlarında tercih 
etmelisiniz.Böylece  fiziksel aktivite sırasında ve sonrası için hızlı yenilenmeye destek olurlar. 
 
Peki Kaybedilen Sıvı Nasıl Yerine Konulur? 
1. Egzersize hidrate başlatmak 
2. Egzersiz esnasında oluşabilecek dehidrasyonu engellemek 
3. Bir sonraki antrenman öncesinde rehidrasyonu sağlamaktır 
 
Amerikan Spor Hekimliği Koleji (ACSM), egzersizden önceki 2 saatte en az 500 ml sıvı tüketiminin optimal hidrasyonun sağlanması için 
gereken sıvıyı sağladığını ve idrar yoluyla fazla sıvının dışarı atılmasına fırsat verdiğini belirtmektedir. 
 
● Egzersizden 4 saat önce: 5-7 ml/kg su veya sporcu içeceği 
● Egzersizden 2 saat önce: 3-5 ml/kg serin su veya sporcu içeceği 
● Egzersiz sırasında : 15-20 dk da bir 125-250 ml serin su veya sporcu içeceği veya 400-800 ml/sa 
● Egzersiz sonrasında: 450-675 ml/lb ter kabı veya 1 L/kg (kaybedilen) önermektedir. 
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SPOR YARALANMALARINIZ HEVESİNİZİ KIRMASIN! 
 
 

Bengisu KARAYILMAZLAR 
 

Daha önceden hiç spor yaralanması yaşadınız mı? Aylarca 
belki yıllarca antrenmanlar yapıp emek verdiğiniz bir spor 
dalında sizin elinizde olmadan anlık gelişen bir yaralanma 
yüzünden daha sonra bu spora küstüğünüz oldu mu? 
Yaralanmayı geçirdikten sonra bir psikolojik destek alsaydınız 
hayatınızda ne gibi bir değişiklikler olurdu merak ediyorsanız 
size kendi tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. 
 
 Küçüklüğümden beri birçok spor alanına ilgim vardı. Bu 
sebeple ortaokul yıllarımda beden eğitimi öğretmenimin de 
önerisiyle atletizme atıldım. Çok fazla atlayıp zıpladığım için 
öğretmenim bana uzun atlamayı deneyebileceğimi söyledi. 
Pratiklerden ve antrenmanlardan sonra uzun atlamanın 
benim için uygun olduğunu gördüm ve devam etmek istedim. 
Çok kısa bir süre sonra atletizm turnuvaları başlayacaktı ve 
bende katılmak için oldukça hevesliydim. İlk defa atletizm 
turnuvasına katılacaktım. Yarış öncesi parkurda ısınma 

hareketleri yapıyorduk, o anki heyecanla mı bilmiyorum koşarken önümdeki içi daha doldurulmamış minik çukuru fark etmedim ve ona 
takılıp parkur boyunca yuvarlandım. Daha yarış başlamamıştı bile ama ben yaralanmıştım. Yine de atlayışımı yapabileceğimi 
düşünüyordum ki ilk atlayışımdan sonra diskalifiye edildim. Moralim oldukça bozulmuştu hevesimi tamamen yitirdiğimi düşünüyordum. 
O turnuva tamamlandıktan sonraki birkaç günüm de moral bozukluğuyla ve hayal kırıklığıyla geçti. Bu yüzden atletizmi kafamdan 
tamamen silmek istedim. Öyle de oldu... Atletizme arkamı döndüm ve iyileştikten sonra bile uzun atlamayı çok sevmeme rağmen aklıma 
o parkurda yaşadığım yaralanmam ve hayal kırıklığım geliyordu. Böylece uzun atlama sporu hayatımdan tamamen çıkmış oldu. 
  
Paralel evrende psikolojik destek almış olsaydım hayatımda ne gibi değişikler olurdu? 
 
Düşünelim ki yaralanma geçirdikten olay sonrası hayal kırıklığımı ve üzüntümü bir kenara bırakıp psikolojik destek almış olsaydım 
hayatımda neler değişirdi? 
 
Benim fikrim şu şekilde; 
Olay esnasında ve sonrasında yaşadığım hisleri profesyonel biriyle paylaşmış olacağım için yaralanmam hakkında konuşurken daha rahat 
hissedecektim. Olayları kendi kafamda tekrar tekrar yaşayarak kendimi yorma sürem azalacaktı. Hevesimin kırılmaması gerektiğini bu 
olayın talihsiz bir kaza olup sporuma devam etmem gerektiğini bana hatırlatacak bir desteğim olmuş olacaktı. Yaralanmanın düzeyine 
bağlı olarak psikolojik danışmanım beni bir fizyoterapiste yönlendirecek ve eski kas kuvvetimi geri kazanabilecektim. Özetle, çok severek 
yaptığım sporumu yaralanmam ve heves kırıklığım yüzünden bırakmamış olacaktım. 
  
Ben bu sporu yaptığım dönemde olası bir yaralanma durumunda 
tedaviyi yalnızca fiziksel olarak iyileşme olarak biliyordum. Bu durum 
kendi başıma geldiğindeyse öğretmenlerim tarafından psikolojik 
tedaviye yönlendirilmedim ve aklıma bu durumun bu şekilde de tedavi 
edilmesi gerektiği açıkçası gelmemişti. Yıllar sonra bugün o günleri 
düşündüğümde tekrar antrenmanlara bile dönmememin nedeni bu 
diye düşünüyorum. Ayrıca artık günümüzde psikolojik ve fiziksel 
tedavinin yanında fizyoterapistler ile daha güçlü bir şekilde ilgilenilen 
spor dalına geri dönmenin mümkün olduğunu ve yaygınlaştırılması 
gerektiğini biliyorum. Böyle bir tedavi yönteminin de olduğunu 
sporculara göstermeli ve bunu yaygınlaştırmak için elimizden geleni 
yapmalıyız! 
  
Keşke paralel evrende psikolojik destek alsaydım ne olurdu diye 
düşünmek yerine ‘’Geçmişte tüm bu adımları izledim ve bu sayede de kendimi geliştirerek bu spor alanında birçok başarıya sahip oldum!’’ 
diyebilseydim. Aklınıza gelebilecek ‘’Destek alsaydım acaba başarılı olur muydum? Bu sporda acaba ne kadar ilerleyebilirdim?’’ gibi 
soruları kendinize sormamanız için sizinle bu tecrübeyi paylaşmak istedim.    
 
Hevesinizin kırılmasına izin vermeyin, yardım istemekten çekinmeyin! 
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SQUAT PART-2 
 
 

Simgenur AYDAŞ 
 
Geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay da squat hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Geçen ay Squatı ne zaman öğrendiğimizden, fark 
etmesek bile sürekli kullandığımızdan ve herkesin kendine özgü squatı olduğundan bahsetmiştik. Bu ay ise squat yaparken neye 
ihtiyacınız olduğunu, nelere dikkat edeceğinizi squat kinematiğini inceleyerek tartışacağız. 
 
Doğru tekniği öğrenmek sakatlanmayı önlemenin birinci adımıdır.  
 
Ayak ve ayak bileğimizden başlayarak diz, kalça, omurga ve omuzlarımıza binen yük miktarını sağlıklı dağıtmak, ilerleyen dönemlerde 
aşırı yüklenmenin yaratacağı olumsuzlukların önüne geçmek demektir. Bu yüzden şimdi beraber squatın bilimsel yönünü de inceleyelim. 
 
   Doğru bir squat tekniğini gerçekleştirmek için eklemlerin hareket edebilme yeteneğinin ideal seviyede olması ve kişiyi egzersizi 
yaparken sınırlandırmaması gerekir.  
 
 ‘’Eklemlerin hareket edebilme yeteneği mi? Zaten yeteri kadar hareketli değiller mi?’’  
 
  Maalesef ki çoğu insan kendi eklem sınırlarını bilmiyor, keşfetmiyor, farkına varmıyor. Belki de bu yüzden egzersizi istediği kalitede 
gerçekleştiremiyor. Eklemlerin hareket edebilme yeteneğine biz mobilite diyoruz. Bu kavram esneklikle çoğu zaman karıştırılsa da eklem 
düzeyinde bir hareket açısı olarak düşünebiliriz. Squatta da sınırlanmamış ayak bileği, kalça, doğru konumlanmış diz, baş ve dizin 
bükülme açısı bizim için önemli olacak. 
 
Ayakların omuz genişliğinde veya biraz daha fazla olacak şekilde konumlanması bacak kaslarının aktivasyonunu arttırır yani duruş 
genişliği ne kadar artarsa dizin fleksiyon (bükülme) momenti o kadar artar. 
 
Yine ayakların geniş konumlanması dizin içeri rotasyonunu azaltıp dışarı rotasyona yönelmesini sağlar ve böylelikle sakatlık riskini azaltır. 
Ayak bileğinin mobilesinin iyi olması dizin fleksiyon performansını iyi etkiler. Ayak bileğimizi 38,5 derece kadar yüzümüze doğru 
çekebiliyor olmamız dizin daha yüksek açılarda bükülebilmesini sağlar. Ağırlık topuklara eşit bir şekilde aktarılır. Bu sayede hedef 
aldığımız üst bacak ve kalça kasları daha iyi aktive edilir. 
 
Aşağı doğru hareket ederken yine ayak bileğinin mobilitesi kadar kalçanın mobilitesi de önemlidir. Eğer rotasyon ve fleksiyon açıları 
hareketi sınırlandıracak kadar az ise yine tam diz fleksiyonunu açığa çıkaramayız. İki bacağın farklı mobiliteye sahip olması hem ayağın 
içe veya dışa basmasını, hem dizin konumlanmasını hem de gövdenin stabilizasyonunu etkileyecektir. 
 
Gövdemizi sırt (torakal) ve bel (core) bölgeleri olarak ikiye parça hayal edersek özellikle ağırlıkla yapılan overhead (baş üstü) squatlarda 
core bölgesinin stabil, sırt bölgesinin mobil olmasını isteriz.  
 
Stabil bir core yerden alınan enerjiyi üst bölgelere, baş üstündeki ağırlığın potansiyel enerjisini de bacaklara kaliteli bir şekilde iletir. 
Sırtımızın mobilitesinin iyi olması ise gövdenin karşıya bakmasına olanak sağlar. Ağırlıkla yapılan overhead squatlarda gövdenin karşıya 
bakmaması omuz sakatlanma riskini arttırır. 
 
Temel squat tekniği aslında sadece bir çömelme hareketinden oluşmaz, 200 den fazla kası aktive ederken birçok eklemin mobilitesini ve 
stabilitesini içerir. Kaliteli yapılan az tekrarlı egzersiz, hızlı hızlı dikkatsiz bir şekilde yapılan çok tekrarlı egzersizden çok daha efektiftir.  
 
Kaliteli temel squat için gerekli olan parametreleri beraber öğrendik. Bir sonraki ay ise squatlarımızı geliştirmek, kaliteli hale getirmek 
için yapabileceğimiz egzersizleri sizinle paylaşacağım. Egzersizi egzersizle geliştirmek… İlginç değil mi? :) 
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VÜCUDUMUZUN ORKESTRA ŞEFİ: N. VAGUS 
 
 

Mehmet Kadir ARAL 
 
Vücudumuz göründüğünden daha karmaşık bir sistemle yönetiliyor. Bu karmaşık sistemin baş yöneticisi ne kadar beyin olsa da, beynin 
de görevlerini yerine getirmek için belirli özelliklere ve görevlere sahip olan ileti yollarına ihtiyacı oluyor. Bu iletiyi sağlayan yapılara tıp 
diliyle “NERVUS” yani sinir diyoruz. Sinirler vücudun her yerine ulaşabilen, bilgi ve komut ağıdır. 
 
Sinirleri özelliklerine ve çıkış yerlerine göre bölersek 3 bölüme ayrılır. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak: 
 
i) Spinal sinirler: Omurilikteki duyusal bilgi ve motor komutlarını taşıyan çevresel sinirlerdir. 
ii) Kraniyal sinirler: Beyin sapı dışındaki bilgiyi taşıyan sinir fiberleridir. Bunlara koklama, görme, duyma, tatma da dahildir. Bu sinir 
fiberleri 12 çifttir. (yazımızda bahsedeceğimiz Nervus Vagus da bu sinir çiftlerinden biridir.) 
iii) Ortak sinirler: Bu sinirler duyusal girişi ve motor çıkışlarının binlercesinin birleşimidir. 
 
Yukarıda verdiğim bilgiler sinir sistemimiz için kumsalda kum tanesi diyeceğimiz kadar genel bilgilerdir.  
 
Esas konumuza gelirsek “Nervus Vagus nedir ?” 
Vagus, kelime anlamı olarak Latince’de gezgin manasına gelmektedir. Beyinde bulunan 12 parça sinir sisteminden biri olan vagus siniri, 
vücudun birçok organına dallar vermekle beraber bu organların düzenli çalışmasını sağlar. 
 
Vagus sinirinin işlevleri nelerdir ? 
Vagus siniri, nefes alışımızdan beyin fonksiyonlarımıza kadar tüm ana bedensel işlevleri düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca, bağırsak 
hareketlerinin düzenlenmesinde de önemli  bir rol oynar. 
Vagus sinirinin uyarı tonusu düşük olursa enflamasyona, duyguların ve konsantrasyonun düzenlenmesinde güçlüklere sebep olurken 
depresyon, yalnızlık hissi, anksiyete, panik atak, gastroparezi (mide boşalma güçlüğü), kulak çınlaması, kilo alma ve obezite, irritabl 
bağırsak sendromu (IBS), anormal kalp hızı, B12 eksikliği, kas- kemik gelişim problemleri gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. 
 
Vagus Siniri Hangi durumlarda uyarılır ? 
Vücudumuzda kaç ya da savaş (sempatik aktivasyon) ve dinlen veya sakinleş (parasempatik aktivasyon) denilen iki mekanizma vardır. 
sempatik aktivasyon sırasında nabzımız, heyecanımız ve kas kasılmamız artmaktadır. Çünkü vücut dışarıdan gelen bir strese karşı kendini 
kaçmaya ya da savaşmaya hazırlamaktadır. İşte bu durumu indirgemek ve gevşemek için parasempatik aktivasyon uyarımının devreye 
girmesi gerekmektedir. İşte bu uyarıyı ortaya çıkaran yapı da N. Vagus’dur. 
 
Vagus siniri nasıl uyarılabilir ? 
Soğuktan korkmayın: Soğuk duşlar veya yüzü soğuk suyla yıkamak sinirleri harekete geçirir. Yapılan çalışmalar vücudunuz 
soğuduğunda, sempatik sinir sisteminin devre dışı kaldığını ve bu sayede sindirim sisteminizin hızlandığını gösteriyor. Tabii soğuk derken 
üşütmemeye de dikkat edin. 
 
Gargara Yapın: Gargara yapma hareketi, vagus sinirinin bağlı olduğu kasları harekete geçirir. Özellikle kulağımızın ve boğazımızın 
arkasından önemli dallar veren vagus siniri bu şekilde uyarılabilmektedir. 
 
Manuel Terapi: Vagus sinirinizi, ayaklarınıza ve boynunuzun her iki tarafında yer alan karotis sinüslerine masaj yaparak uyarabilirsiniz. 
Ayak masajı yapmak kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olur.   
 
Bol bol kahkaha atın: Mutluluk ve kahkaha doğal bağışıklık güçlendiricileridir. Kahkaha atmak aynı zamanda vagus sinirini de uyarır. Ne 
kadar tuhaf gelse de “gülmekten altına kaçırmak” gibi bir tabirin ortaya çıkması rastgele değildir. Daha önce bahsettiğimiz gibi vagusun 
uyarılması boşaltım ve sindirim sistemlerini uyarır, bu da kahkaha sonrası tuvalet kaçınılmaz demek oluyor :)  
 
 Egzersiz yapın: Egzersiz büyüme hormonu salınımını arttırır, beyin hücrelerinin enerji üretimini destekler ve bilişsel gerilemenin 
durmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, beyin ve zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip vagus sinirini uyarır.  
 
 Derin derin nefes alın: Kalbiniz ve boynunuz, kan basıncını algılayan ve nöronal sinyali beyninize ileten baroreseptörler olarak 
adlandırılan reseptörleri içeren nöronlara sahiptir. Derin nefes alıp verme, baroreseptörlerin duyarlılığını ve vagal aktivasyonu arttırır. 
Dakikada ortalama 5-6 kez derin nefes alma bu sebeple çok yararlı olabilir. 
 
Yoga ve Tai Chi yapın: Yoga ve Tai Chi genel olarak vagus sinirinin aktivitesini artırmakla beraber anksiyete veya depresyonla 
mücadeleye destek verir. Çalışmalar, yoganın beynimizdeki yatıştırıcı bir nörotransmitter olan GABA’yı arttırdığını göstermiştir.  
 
Araştırmacılar bunun “parasempatik sinir sistemindeki aktiviteyi arttıran vagus liflerinin uyarılması ile” gerçekleştiğini düşünmektedir. 
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