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İLK SAYININ HİKAYESİ 

Aleyna KARAHASAN 

Danışanlarımıza, LifeOn Concept ekibi olarak sizi ve yaptığınız sporu önemsediğimizi 
gösterip,gerektiğinde üzüntünüzü gerektiğinde mutluluğunuzu en içtenlikle yaşadığımızı 

hissettirmek istedik. Yazarken ve okurken eğlendiğimiz, soyut duygularımızı 
somutlaştırdığımız bu dergi biz gelecek nesilden sizlere hediyedir. 

Amacımız spor fizyoterapistlerinin GElecek NESilleri olarak geleneksel fizyoterapi 
yaklaşımlarından çıkıp sporla ve sporcuyla birlikte multidisipliner çalışan bir ekip olarak 

izlediğimiz yolu, bizden sonraki gelecek nesillere aktarmaktır. 

Çevrenizdeki sporculara, sanatçılara, çocuklara ve yılların hayatında tecrübe izleri 
bıraktığı yaşlılara bakın. Her birinin vücudundaki eşsiz hazine bizi farklı yollara çıkaran bir 

bulmacadır. Biz yeri geldiğinde emeklerinizin vücudunda bıraktığı izleri, yeri geldiğinde 
çocukluk yaramazlıklarınızı, yeri geldiğinde yılların izlerini deneyim olarak hayatınızda 

kalmasını sağlayanlarız. 

Biz meraklı GENES ekibi olarak öğretirken öğrenmeyi, bilgilerimizi sizlerle paylaşmayı, 
hocalarımızın gösterdiği yolda dünyanın en iyi spor fizyoterapistleri olma yolunda 

adımlarımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.  

Biz GENESler neler istiyoruz? 

İstiyoruz ki hep birlikte öğrenelim. Hep birlikte sporu, sanatı ve farklı kültürleri 
tanıyalım. İstiyoruz ki yeni deneyimler katalım aynı zamanda yeni deneyimleri birlikte 

kazanabilelim. İstiyoruz ki sizlerin kafanızdaki soruları cevaplandırabilelim. 

Öğrenmek istiyoruz aynı zamanda öğretmek istiyoruz. Biz spor fizyoterapistleri ve spor 
fizyoterapist adayları, siz danışanlarımızın hayalleriyle empati kurabilen ve hedeflerinize 

giden yolda vücudunuzun isteklerini cevaplamaya çalışan gizli anahtarı elden ele 
taşımak istiyoruz. 

Umarım bu dergiyi okurken eğlenir ve sonraki sayımızı merakla beklersiniz. Keyifli 
okumalar… 



LIFEON GENES EKİBİ 

Merhabalar biz geleceğin fizyoterapistleri LIFEON GENES ekibi 

Biz süreçte birbirimizi tanıdık, sizlerin de bizi tanımasını istiyoruz. 

BİZ KİMİZ? 

Uzun vadeli hayalleri olan,kaliteli hizmeti her daim heyecanla verecek olan gelecek nesilleriz biz. 

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız ilham ile GElecek NESil olarak kendimizi geliştirmeyi ve 
geleceğin sağlık profesyonelleri olmayı ilke edindik. 

Multidisipliner yaklaşım bazında aldığımız teorik eğitim,klinik pratik eğitimi ve webinar destekleriyle bir 
eğitim süreci izlemekteyiz. 

Online olarak aldığımız teorik eğitimleri,klinik ortamındaki pratik eğitimleri GENES ekibi olarak çalışıyor ve 
ekipçe üzerinde tartışıyoruz.Böylelikle hem bilgi paylaşımını hem de bilgi çeşitliliğini arttırıyoruz. 

Ekipte hepimizin birer hayali var. Bu hayalleri tek başımıza gerçekleştirmek yerine birlikte ekip olarak 
başarmak bize keyif veriyor.Bu yönde etkinlikler planlıyor ve bunları hayata geçirmeye 

çalışıyoruz.Hayallerimizi gerçekleştirirken öğrenmek ise bizim hedefimiz.Çünkü öğrendiğimiz her bir bilgi ve 
kazandığımız her bir tecrübeyi meslek hayatımızda kullanabiliyor ve kazandıklarımız işimizde 

profosyonelleşmemizi sağlıyor. 

LifeOn Concept’in alt yapısı olarak insanların hayatlarına dokunarak hayatları iyileştirmek, yaşam kalitelerini 
arttırmak ve toplum sağlığını üst seviyeye taşımak için BİZ DE BURADAYIZ. 

Nermin Dilruba TİTİZ 



LIFEON CONCEPT HİZMETLERİ 

FİZYOTERAPİ DANIŞMANLIK 
     Kişiye özel hedeflediğimiz hareket becerilerini 
arttıracak ağrısız, daha kaliteli ve sürdürülebilir 
sağlıklı yaşam için sizlerin yanındayız. 

ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 

Vücudun fiziksel uygunluk durumu,biyomekanik 
parametreleri,eklemlerin hareket edebilme 
becerisi,esneklik kabiliyeti,postür bozukluğu ve 
farklılıkları ölçümlenir,rapor edilir ve fiziksel 
parametrelerin yorumlanması ile takip süreci başlatılır. 

SPORTİF REHABİLİTASYON 

Yaralanma sonrası sporcunun spora dönüşünün 
optimum hız ve iyileşme ile sağlanması temel amaç 

olmaktadır. Hedef sadece dokunun iyileşme süreci 
değil branşa özgü parametrelerin devam etmesini 

sağlamaktır. Sporcunun sporun içinde kalması ve sportif aktivitenin 
sürdürülebilir olması hedeflenmektedir. 

MANUEL TERAPİ 

Fizyoterapist eli ile yapılan manuel uygulamalardır. Kas ve 
eklemlere uygulanan manuel terapi teknikleri sayesinde 
vücudun hareket kısıtlılığı azalır,hareket edebilme becerisi 
artar,ağrısı azalır,kaslardaki gerginlikler azalır ve ödem 
kontrolü sağlanır. 

ORTOPEDİK REHABİLİTASYON 

Ortopedik yaralanma  veya cerrahiler sonrası  bireyin günlük 
yaşam kalitesine kavuşması ve sağlıklı fiziksel aktivitesini geri 

kazanması hedeflenir. 

RECOVERY VE REJENERASYON 

Sporcuların antrenman verimliliğini artıran ve fizyolojik olarak 
toparlanıp bir sonraki antrenman veya yarışa daha hazır hale 

gelmesini sağlayan uygulamalardır. 

KORUYUCU REHABİLİTASYON 

Sporcunun sağlık seviyesinin üst düzeyde tutulması ve  antrenmanların yüklenme ve 
dejenerasyonunu optimum seviyede tutacak uygulamalarla yaralanma risklerinin minimize edilmesi 
amaçlanmaktadır. 

DİGER HİZMETLER 

Ağrı Terapisi ,Kinezyolojik Bantlama ,Milli Takım Hizmetleri ,Kulüp Hizmetleri... 



LIFEON CONCEPT HİZMETLERİ 

BESLENME DANIŞMANLIK 

Sadece 
zayıflama 
üzerine 
odaklanmadan, 
sizin sağlıklı 
beslenme alışkanlığı 
edinmenize ve sonraki 
süreçte diyet yaparak ulaştığınız kiloyu 
korumanızı sağlamak üzerine oluşturulmuştur. Kişilerin değerlendirme ve 
hikayesi alındıktan sonra kişiye özel beslenme programı sonrası kilo 
kontrolü ve motivasyon artışı için takip olmazsa olmaz prensibimiz olarak 
devam eder. Beslenme takibi sayesinde kontrollü bir şekilde beslenmenin 
hayatının içerisinde bir düzene oturtulması sağlanır. Ayrıca gelişimin tüm 
sayısal verileri de programa işlenir. 
 

 

• BİREYSEL BESLENME 
• SPORCU BESLENMESİ 
• ONLİNE BESLENME 
• BESLENME TABKİBİ 
• BESLENME SEMİNERLERİ 



PSİKOLOJİ DANIŞMANLIK
KLİNİK PSİKOLOJİ 

Danışan ile terapist arasında birebir gerçekleşen, amaca yönelik, 
yapılandırılmış,danışan ve terapist arasındaki güven ilişkisine dayanan 
çalışmalardır. Değişim ve gelişim sürecini içermektedir.Bireysel seanslar 
gizlilik ilkesine bağlı kalarak yapılmaktadır. Empati, koşulsuz kabul,dinleme 
gibi başlıca ilkeleri kapsayan psikoterapi sürecinde danışanların devamlılığı 
önemlidir. Terapist ile danışanın kurduğu ilişkiye veya danışanın ihtiyacına 
yönelik seansların sıklığı ve sürecin uzunluğu değişim gösterebilir. 

SPOR PSİKOLOJİSİ (BİREYSEL-ONLINE-GRUP ÇALIŞMALARI) 

Sporda bireysel seanslarda sporcunun performansını engelleyen psikolojik 
faktörlerin bulunması, bulunan psikolojik faktörlerin sebeplerinin araştırılması, 
hangi durumlarda performansı etkilediğinin anlaşılması, problem/ problemlere 
yönelik mental becerilerin öğretilmesi, öğretilen mental becerilerin korta/ sahaya 
aktarılması hedeflenir. 

KAYROPRAKTİK DANIŞMANLIK 
Kayropraktik,kas-iskelet sisteminin mekaniksel 
rahatsızlıklarının tanı,tedavi ve önlenebilmesi ile ilgili 
bir sağlık mesleğidir. Özellikle omurganın mekanik 
bozukluklarını düzeltmek ve yumuşak doku ve diğer 
eklem manipülasyon tedavisine önem verir. 
Kayropraktiğin temel hedefi,insan omurga sinir 
sisteminin sorunsuz işlemesini ve bedenin kendini 

iyileştirme mekanizmasının en mükemmel şekilde 
çalışmasını ilaçsız ve ameliyatsız sağlamaktır.

Kayropraktik değerlendirme sonrasında tespit edilen 
mekanik disfonksiyon bulunan ekleme düzeltici 

yönde kayropraktik düzeltme yapılır. Bu 
uygulamalar elle uygulanan manevralar, 
Kayropraktik özel masası/yatağı ile veya 
Aktivatör Metod ile kişiye en uygunu olacak 
şekilde kanıta dayalı olan yöntemlerle 
yapılmaktadır. 

Melda ÇETİN 



Dayanıklılık Sporu Öncesi  
Beslenme Nasıl Olmalı ? 

 
Spordan önce  besin alımı,yalnızca performansınızı  üst düzeye çıkarmasına yardımcı 
olmakla yetinmez,bununla birlikte kas hasarını da en aza indirir.Spordan önce 
vücudunuzu doğru besinlerle doldurmak, sizin daha iyi performans göstermenizi 

sağlayacaktır. Dayanıklılık sporları özellikle uzun 
sürdüğü ve gerçekten çok efor harcandığı için kas 
glikojen depolarının dolu olması çok önemli çünkü 
kasların çalışması için gereken enerji,kasta 
depolanan glikojen miktarı ile ilgilidir. Protein ise 
vücutta doku yapımı ve onarımı,kas hipertrofisi ve 
spor performansı için gereklidir.Antrenman 
sezonu boyunca kas kütlesinin toparlanması, 
onarımı ve korunması için gerekli bir besin 

öğesidir. Onları tüketmeniz gereken oran,kişinin ihtiyaçlarına ve egzersiz türüne göre 
değişir! İşte sizlere dayanıklılık sporundan  önce tüketebileceğiniz bir tarif: 
 

Hazırlanışı: Süt ve yulaf ezmesini 
pişiriyoruz ve pişen yulaf lapasını 

soğumaya bırakıyoruz. Üstüne 
muz,bal ve  fıstık ezmesini 

ekliyoruz. 
Pişirmeye bile vakti 
olmayanlar için bir gece 
önceden pişirmeden 
yulaflı sütü dolapta 
beklettikten sonra da 
malzemeleri ekleyip 
yanınızda götürebilirsiniz. 

Afiyet olsun :) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Şeyma AYDOS 

ENERJİ DOLU KASE 

• 3-4 yemek kaşığı kadar 
yulaf ezmesi 

• 1 su bardağı laktozsuz süt 
• 1 muz 
• 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesİ 
• 1 tatlı kaşığı bal 



İPEK GÜNAD 
18 yaşında olan İpek Günad lise 3.sınıf öğrencisi aynı zamanda 8 
yıldır yüzme sporuyla ve son 3 yıldır da triatlon branşıyla 
profesyonel spor hayatına devam ediyor. Triatlona yeni 

başlamasına rağmen kısa sürede büyük başarılar elde eden İpek birçok yarışta şampiyonluklar elde etmiş biri. Gelecek 
hedefleri arasında 2021 yılında Avrupa'da düzenlenecek yarışta ülkesini temsil etmek ve olimpiyatlara giden ilk türk triatlet 
olmak var.
GENELDE KOŞU,BİSİKLET VE YÜZME 
BRANŞLARINDAN BİRİNE BAŞLARSIN,ARDINDAN BİR 
BAKARSIN TRİATLONA BAŞLAMIŞSIN,PEKİ SENİN 
TRİATLONA BAŞLAMA HİKAYEN NEDİR? 

Spor hayatıma yedi yaşımda yüzme ile başladım. İlk 
başlarda sabahları annem ve babamın zoru ile kalkıp 
gidiyordum. O zamanlar küçük olduğum için farkına 
varamamışım fakat şimdi onlara ne kadar teşekkür etsem 
azdır. On beş yaşıma kadar yüzme sporu ile uğraştım 
ardından geçirdiğim bir sakatlık nedeni ile yüzmeye ara 
vermek zorunda kaldım. Yüzdüğüm zamanlar uzun 
mesafede dayanıklı bir sporcu olduğum için antrenörümün 
önerisi ile 2018 de triatlona başladım ve yaklaşık üç yıldır 
triatlon sporu ile ilgileniyorum. Yüzme kökenli olduğum 
için Türkiye’de triatlonda çok kısa bir sürede iyi yerlere 
geldim. 

İLERİDE YAPTIĞIN SPOR BRANŞINDA KENDİNİ NEREDE 
GÖRMEK SENİ TATMİN EDER PEKİ? 

2019 yılında ilk hedefim Balkan şampiyonu olmaktı ve bu 
hedefim için antrenörlerim ile birlikte düzenli bir şekilde hedefe 
yönelik çalıştık ve sonucunda emeklerimizin karşılığını aldık. O yarış 
benim için sadece küçük bir başlangıçtı. Asıl hayalim ise Türkiye’yi 
olimpiyatlarda temsil etmek. Başta kendime ulaşabileceğim küçük hedefler 
koydum ve her hedefime ulaştıktan sonra hayalime bir adım daha yaklaştım. 
Başta kendime ulaşılamaz bir hedef koysaydım büyük ihtimal bir süre sonra pes edebilirdim. 

NORMAL HAYATTAKİ İPEK İLE YARIŞLARDAKİ İPEK ARASINDA SENCE NE GİBİ FARKLILIKLAR VAR? 

Genelde yarış sabahları aşırı gergin ve panik oluyorum. Özellikle değişim alanında bisikletimi ve ayakkabılarımı 
yerleştirirken her ayrıntıyı en az üç kez kontrol ederim. Sprint mesafe olduğundan dolayı değişim alanında kaybettiğim bir 
iki saniye bisiklette grubu kaçırmama neden olabilir. Yarış startı verildiği andan itibaren ise sadece kendi performansıma 
odaklanıyorum. Aslında normal hayatımda da aynıyım fakat yarış heyecanından dolayı telaşımın çok daha arttığını itiraf 
edebilirim.  

ŞU ANA KADAR YARIŞTIĞIN VE YARIŞMAKTAN EN ÇOK KEYİF ALDIĞIN YARIŞ HANGİSİ OLDU PEKİ,NEDENİ İLE 
BERABER BİZLERE AÇIKLAR MISIN? 

Her yarış farklı bir şehirde düzenlendiğinden dolayı hepsi farklı doğal güzelliklere sahip. Masmavi cam gibi denizlerde 
yüzmek, yemyeşil ağaçların arasında bisiklete binmek, koşmak… Şu ana kadar yarıştığım tüm yarış parkurundan ayrı bir 
keyif aldım fakat aralarından en sevdiğim Didim parkuru oldu. 

YÜZMEDEN SONRA BİSİKLETE VEYA BİSİKLETTEN SONRA KOŞU İÇİN HAZIRLANDIĞINIZ O ARADA NASIL 
HİSSETTİĞİNİ BİRAZ ANLATMIŞ OLDUN PEKİ HİÇ BIRAKTIĞIN YA DA BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜĞÜN OLDU MU? 

İlk başlarda değişimlerde çok zorlanıyordum kendi kendime daha devam edemezsin bırak artık diye söyleniyordum. 
Zamanla ve antrenman yaparak bunu aştım. İlk yarışım İznik’teydi. Yarıştan iki hafta önce antrenmanlara başlamıştım. 
Koşu kondisyonum yok denecek kadar azdı. Yarışta, yüzmeden iyi bir sıralamada çıkmıştım. Bisiklet etabını da ikinci olarak 
tamamlamıştım fakat koşu etabında antrenmansızlıktan dolayı yarışı zar zor yürüyerek bitirebilmiştim. O yarışta ikinci 
giderken onikinci bitirmiştim. Pes etmeyi ve bırakmayı düşünmüştüm fakat benim için asıl önemli olan ilk yarışımı 
bitirebilmekti. 



YÜZMEDEN SONRA BİSİKLETE VEYA BİSİKLETTEN SONRA KOŞU 
İÇİN HAZIRLANDIĞINIZ O ARADA NASIL HİSSETTİĞİNİ BİRAZ 
ANLATMIŞ OLDUN PEKİ HİÇ BIRAKTIĞIN YA DA BIRAKMAYI 
DÜŞÜNDÜĞÜN OLDU MU? 

İlk başlarda değişimlerde çok zorlanıyordum kendi kendime daha 
devam edemezsin bırak artık diye söyleniyordum. Zamanla ve 
antrenman yaparak bunu aştım. İlk yarışım İznik’teydi. Yarıştan iki hafta 
önce antrenmanlara başlamıştım. Koşu kondisyonum yok denecek 
kadar azdı. Yarışta, yüzmeden iyi bir sıralamada çıkmıştım. Bisiklet 
etabını da ikinci olarak tamamlamıştım fakat koşu etabında 
antrenmansızlıktan dolayı yarışı zar zor yürüyerek bitirebilmiştim. O 
yarışta ikinci giderken onikinci bitirmiştim. Pes etmeyi ve bırakmayı 
düşünmüştüm fakat benim için asıl önemli olan ilk yarışımı 
bitirebilmekti. 

TRİATLON CAMİASINDA GENELDE İLK KEZ TANIŞTIĞIN VE SONRASINDA YAKIN OLDUĞUN İNSANLAR ÇOK 
OLUYOR DİYE BİLİYORUM. SENİN HAYATINA DA TRİATLONUN KAZANDIRDIĞI ARKADAŞLIKLAR OLUYOR MU? 

Milli takım kampında birbirimizin her ne kadar rakibi de olsak aynı zamanda Türkiye’yi birlikte temsil edecek bir takımdık. 
Kamp boyunca beraber antrenmanları yaptık,birbirimize destek olduk ve kısa bir süre içerisine çok yakın arkadaşlar olduk. 
Triatlondaki çoğu arkadaşım farklı illerde oturduğu için sadece yarıştan yarışa,kamptan kampa görüşebiliyorduk. Geçen 
sene yarışlar düzenlenmediği için neredeyse bir yıldır görüşemedik ve birbirimizi gerçekten çok özledik. Umarım en kısa 
zamanda yarışlarda tekrar görüşebiliriz. 

KOŞU,BİSİKLET VE YÜZME ÜÇLÜSÜNDEN HANGİSİNİ SENİN İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR İPEK NEDENİ İLE BİZLERE 
AÇIKLAR MISIN? 

İlk başlarda aralarında en zorlandığım branşım koşuydu. Geliştirmek için koşuya daha fazla ağırlık verdim ve kısa bir süre 
içerisine bu açığımı kapattım. Şu anda aralarından en iyi branşım koşu oldu. Dereceye girebilmek için sadece bir branş 
yerine tüm branşlarının iyi olması gerekiyor. Türkiye’de başarılı olmamın sebebi ise tüm branşlarda ortalamanın üstünde 
olmamdı. Yüzmeyi, bisiklete binmeyi,koşmayı ayrı ayrı değil bir bütün olarak seviyorum. Triatlon aslında üç farklı branştan 
oluşan tek bir branş. 

İDOLÜN OLAN BİR TRİATLET VAR MI? VARSA KİM VE NEDEN? 

Triatlon dayanıklılık gerektiren bir spor dalı. Bu branşta bir yerlere gelebilmek için ter döken benim gibi birçok sporcu var 
fakat bir yarışta maalesef herkes birinci olamıyor. İstikrarlı ve düzenli bir şekilde çalışan sadece bir sporcu aralarından birinci 
olabiliyor. Uzun mesafe triatlonda birçok şampiyonluğu olan İngiltereli Lucy Charles’ın asıl branşı açık su yüzmeydi. Kendisi 
çok dayanıklı bir sporcu kişiliğine sahip. Kendine zorlayıcı hedefler koyması ve bu hedefler için düzenli bir şekilde çalışması 
aynı zamanda benim gibi triatletleri bu konuda teşvik etmek için sosyal medyada bilgilendirici içerik paylaşması gibi bir çok 
özelliğinden dolayı kendisi benim en büyük idolüm. 

TRİATLON YARIŞI SIRASINDA BAŞINA GELEN İLGİNÇ YA DA KOMİK BİR ANIN VARSA BİZLERLE PAYLAŞIR MISIN? 

Balıkesir yarışında heyecandan yarış sırasında çok saçma hatalar yapmıştım. Bisikletteyken değişim alanına gelmeden iki 
yüz metre erken inip bisiklet etabı elimde bisikletle koşarak bitirmiştim. Aynı yarış koşu etabındaki bir huniyi dönüş 
noktası ile karıştırmıştım ve etrafında dönüş noktası olmamasına rağmen iki kez dönmüştüm. O zaman benim için komik 
gelmemişti hatta kendime saçma hatalar yaptığım için çok sinirlenmiştim fakat şu an düşününce baya komik geliyor. 

SON OLARAK SPORLA İÇ İÇE BÜYÜMÜŞ OLMAK NASIL HİSSETTİRİYOR? 

Yıllarım spor yapmakla geçti. Aralarda sakatlığımdan dolayı gidemediğim zamanlar oldu o sıralar sporun benim 
hayatımdaki yerini ve önemini çok iyi anladım. Spor yapmak bana sorumluluk bilinci, disiplin ve özgüven gibi birçok 
özellik kattı. Sosyal ilişkilerimde ve eğitim hayatımda sporculuk karakterimin önemli bir yeri var. Spor sayesinde birçok 
insana ulaşabiliyor ve hayatlarına iyi yönde dokunabiliyorum. 

İpek’e sorularımıza vermiş olduğu samimi cevaplardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz hazırlarken çok keyif aldık 
umuyoruz sizlerde okurken keyif alırsınız. Bu ayki röportaj köşemiz de sporla iç içe büyümüş genç bir sporcumuz yer aldı. 
Bir sonraki ay görüşmek üzere.        

Simge AKYÜZ 



Talha ÜZÜMCÜ - TRICKING 

Merhaba ben Talha, 25 yaşındayım ve Marmara üniversitesinde antrenörlük okuyorum. Tricking 
sporuyla uğraşıyorum. Çoğu kişiye yabancı gelecektir ismi kısaca özetleyeyim. Tricking 1990 
yılların sonunda oluşmaya başlamış başlarda extreme martial arts diyede geçen taklaları ve 
tekmeleri birleştirerek akrobatik hareketlerin yapıldığı bir spor. Bir çok farklı spordan elementler 
içeriyor jimnastik taekwondo karate gibi fakat izlendiğinde bu sporlardan çok daha farklı 
karakteristikleri olduğu belli. 

Spor akrobatik bir spor olunca sıkça yaşanan sakatlıklardan korunmak oldukça zor.  Ben Tricking 
yapmaya 2016 yılında 20 yaşımda başladım ve maalesef bu sürecin yaklaşık 2-2.5 senesini sakatlıkla 
geçirdim. Genellikle sakatlıklarım travma yoluyla oluşup birkaç hafta bazen ise 1-2 ay içinde 
iyileşirdi. Fakat Tricking sporunun çok asimetrik bir spor olması nedeniyle yaklaşık 3.Senemde aşırı 
kullanım sakatlıklarıyla uğraşmaya başladım. Shin splints, FAI, addüktör ağrıları gibi. Tabi bu aşırı 
kullanım sakatlıkları yavaş yavaş ağrılarını arttırdıklarından dolayı spor yapma hevesi 
ile yaklaşık 2 - 3 ay boyunca sakatlıkları yok sayarak antrenman yapmaya 
devam ettim ve bir süre sonra ağrılarım oldukça arttı. Haftalık 
dinlenmeler yetmedi aylık dinlenmelere onlar yetmedi spor 
hekimliklerine başvurdum. Fakat genel olarak hiçbir şey spora 
dönebilecek kadar yardımcı olmadı. Bu sakatlıklar gün 
yüzüne çıkmadan önce yakın zaman sonra erasmus 
programı ile Almanyaya gitmenin ve oradaki çok daha 
iyi tricking imkanları ve “tricker” lar ile antrenman 
yapmanın heyecanı vardı. Almanyaya gitmeden 
önce son bir kez spor hekimliğinde kontrole 
gittim ve egzersizlerimi alıp Almanyaya doğru 
yola çıktım. Bir sene boyunca kurduğum burada 
antrenman yapma hayali,bir sene boyunca 
geçmeyen sakatlıklar ve trickingsiz bir 
Almanya seyahati ile son buldu. Maalesef 
Almanyadaki görüştüğüm doktorlardan da iyi 

bir tedavi alamadım. 

Geri döndüğümde tabiî ki hala tricking yapma hevesim 
devam ediyordu fakat sakatlıkların geçip vücudumun tekrar 
iyi hissetmesi çok gerçekçi gelmiyordu. Düzeltici egzersizleri 
yapmak için çok motivasyonda olmadığı için bazen haftada 
bir bazen iki haftada bir egzersiz yapıyordum ve daha iyiye 
gitmiyordu hiçbir şey. Bu dönemde yaklaşık 1.5 senedir tricking 
yapmamıştım. 

Ben bu şekilde motivasyonsuz devam ederken çok yakın 
arkadaşlarımdan Alp, daha önce yaşamış olduğu bir sakatlık sonrası 
çok memnun kaldığı bir fizyoterapistten bahsetti. Tabi ki ikimizde 
olabilen en iyi ilgiyi istiyorduk kafamızdaki soru sadece masraflarıydı... 
Tricking’i henüz bırakmaya hazır olmadığımız için ve başka bir iyileşme yolu 
göremediğimiz için birlikte Life On Concept’ e fizyoterapi hizmeti almaya karar 
verdik. 

İlk gün Ferdi hocayla ve Zeynep ile tanıştık. İlk izlenimde ki en dikkat çeken durum, tedavi sürecine yaklaşımdı. 
Daha önceki tecrübelerimde yaşam tarzı ve hangi sporu yaptığım nasıl yaptığım ya da bu sporda ki 
biyomekanikleri sorgulayan kimse olmamıştı.  Bu ilk izlenim çok önemliydi;çünkü psikolojik olarak hala 
vücudumun,istediğim duruma,geleceğine inanmıyordum fakat bir yandan da yavaş yavaş heyecanlanmaya 
başlamıştım bile!  
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İkinci seansımda ise benimle tedavi sürecim boyunca çalışacak Duygu ile tanıştım ve tedavi sürecine hızlı bir 
giriş yaptık. İlk birkaç hafta iyileşme ve spora dönüş heyecanı ile Life on Concept’in bizi çok güzel ağırlaması ile 
birlikte çok keyifli bir şekilde geçti. 

Tabi ki tedavi süreci çok doğrusal bir şekilde ilerlemediğinden “honeymoon” fazından sonrada bazı 
sakatlıklarımın daha iyiye gitmemesi yada iyileşme sürecinin durağanlaşması, bazı haftaları öncekilere göre 
daha kötü hissetmem bu dönemde de moral ve motivasyon olarak iniş çıkışlara sebep oldu. Fizik tedavi süreci 
yaklaşık olarak 5 ay sürdü. 5 ay boyunca haftanın 7 günü düzeltici egzersiz yapmak gerçekten kolay bir şey değil. 
Özellikle bahsettiğim düşüşleri ve platolanmaları hissediyorsanız. 

Yaklaşık 4. Ayın sonunda Ferdi hocamında onayıyla fizyoterapi seanslarının ardından kontrollü spora dönüş 
çalışmaları yaptık. Bir yanda 2 yıldır kendi sporunu yapmadıktan sonra yavaş yavaş temel hareketleri 
deneyebilmenin verdiği keyif diğer yanda 2 sene önce çok kolay yapabildiğiniz hareketlerin bu kadar zor 
hissettirmesi ! 

5. ayında sonuna  geldiğimizde fizyoterapi seansları dışında yavaş bir tempoda kendi antrenmanlarımı da
yapmaya başladım.  Yaklaşık 1 aydır bu şekilde devam ediyorum. Hala sakatlıklarım %100 olarak iyileşmiş değil
bu yüzden kaçındığım birkaç şey var bu antrenmanlar sırasında. Fakat düzeltici egzersizlere devam ediyorum ve
antrenman yapma sürecim tamamen değişti.  Günlük hayat rutinime tricking dışında kuvvet ve kondisyon
antrenmanları ekledim ve Life on Concept’den öğrendiğim egzersizleri hala her gün yapıyorum. Ferdi hocama,
Duyguya ve Zeynep’e ne kadar teşekkür etsem az umarım bundan sonraki görüşmelerimiz de muayeneye ihtiyaç
duymam!

Spor Fizyoterapisti Duygu ALTIOK 

Merhabalar ben LifeOn Concept’ten spor fizyoterapisti Duygu. Tricking sporcumuz Talha 
ile tanışma ve rehabilitasyon sürecimizden bahsedeceğim. 

Talha ile Kasım ayı gibi tanıştık. İlk geldiğinde tricking sporu hakkında en ufak bir fikrim 
bile yoktu. Talha’yı daha iyi tanıyabilmek, onla aynı dili konuşabilmek ve spora dönüş 

kısmında daha etkili olabilmek için tricking sporunu araştırdım. Sürekli travmalara ve 
yaralanmalara açık bir spor, bu kadar maksimal hareket açısı kullanmak için hem 

esnekliğin hem de kuvvetin çok iyi olması gerekiyor. 

Destek ayağının hep aynı olması, taklaların hep aynı yönden atılması bu sporu 
asimetrik kılıyor ve bu yüzden yaralanmalara açık hale geliyor. Antrenman süresi 

uzun olmakla birlikte antrenmanın ısınma bölümünün çok iyi yapılması gerekiyor. Isınmada atlanmaması 
gereken en büyük kısım MOBİLİTE ve ESNEKLİK egzersizleri. Bu egzersizler sayesinde eklem ve çevre kas 
dokuları maksimal eklem hareket açıklığına hazır hale geliyor. Isınmada yapılan bu egzersizler sadece 
antrenman öncesinde değil günlük rutin içerisinde de yer vermenin artıları oldukça fazla.  

Talha ile çalışmamıza gelecek olursak; çalışmaya başlamadan önce genel detaylı bir değerlendirme yaptık çünkü 
FAİ’nin kaynağı çok daha farklı küçük bir nokta bile olabilirdi. Vücudun spordaki biyomekanisini değerlendirmek 
en önemli kısmı oluşturuyordu. Detaylı değerlendirmeler sonrasında ilerleyeceğimiz yolu çizdik ve çalışmalara 
başladık. 

Talha ile çalıştığımız yaklaşık olarak 5 aylık bir sürede başladığımız noktadan iyi bir yol katettik. FAİ hikayesinin 
uzun bir süredir devam etmesi bizi iki ileri bir geri götürmeye devam etti. Başlarda hızla yol alırken plato 
dönemine girip orada uzun bir süre yol almak bizi epey yordu. 3. ayından sonra kontrollü olarak tekme ve takla 
denemelerini yapmaya başladık. 1.5 sene sonra bu noktaya gelebilmek iki taraf için de güzel bir motivasyon 
kaynağıydı. Sonraki aşama artık rehabilitasyona gerek kalmadan antrenmanlara dönebilmesiydi. Son 1 aydır 
antrenmanlarına devam ediyor. LifeOn Concept olarak her zaman Talha’yı destekleyeceğiz. 

Bizi bu sporla tanıştırdığın için çok teşekkür ederiz. 

Aleyna KARAHASAN 



1) STATİK GERME YANLIŞTIR!

Öyle midir gerçekten? Öncelikle “germe” nedir gelin onu öğrenelim. Germe; hareket açıklığını arttırmayı,kas 
yorgunluğunu ve sertliğini azaltmayı amaçlayan bir grup egzersizdir diyebiliriz. Statik germe ise sabit bir 
pozisyonun belirli bir süre korunması ve oradaki kasların esnetilmesidir. Belli bir pozisyonda ortalama 20-30 
saniye kalınır. Böylece kontrollü ve yavaş bir esneme sağlanmış olur. Herhangi bir hareket tekrarı istemeyiz. 
Hepimiz bir yerlerde statik germenin yanlış olduğu ve kesinlikle yapılmaması gerektiğiyle alakalı şehir 
efsaneleri duymuşuzdur. Aslında bu popüler “doğru bilinen yanlışlardan” sadece bir tanesi. Yanlıştır demek 
yerine antrenman,maç önceleri ısınma döneminde dinamik germeyi tercih etmek; maç ve antrenman 
sonrasında soğuma periyodunda statik germe yapmak daha faydalıdır dememiz gerekir. 
2)SQUATTA DİZ PARMAK UCUNU GEÇMEMELİDİR!

Peki neden?

Bazı fitness eğitmenleri ve fizyoterapistler squat sırasında 
dizlerin parmak ucunu geçmemesi konusunda 
uyarıyorlar.Aklımıza hemen ‘aksi durumda dizlerimiz sakatlanır 
mı?’ sorusunun gelmesi çok normal.Eğer gerçekten böyle bir 
sakatlık durumu olsaydı başta halter olmak üzere çeşitli 
sporları yaparken sürekli sorun yaşardık. 

Bu konuda yapılan araştırmalar üzerine NSCA(National 
Strength and Conditioning Association) ideal squat 
formu protokolü yayınlamış ve dizler parmak 
ucunu geçmediği zaman dize daha az yük 
bindiğini savunmuştur. Evet gerçekten bu formda 
dize binen yük azalmıştır fakat bu sefer de bel ve 
kalça eklemine binen yük fazlaca artmıştır. 

Bu durum Mike Boyle tarafından söylenen bir sözü aklıma getiriyor : “Sorun dizin nereye gittiği değil, ağırlığın 
nereye dağıtıldığı ve ilk olarak hangi eklemin hareket ettiğidir.” 

Dizin parmak ucunu geçmesine neden olan bazı faktörler vardır. 

1) Tibia ve Femur kemiğinin gövdeye oranı

2) Ayak bileği ve kalça mobilitesi

3) Ağır kilo kaldırma gerekliliği

Sonuç olarak kişinin tamamen fiziksel özellikleri,eklemlerinin hareketliliği ya da branşının gereklilikleri 
sebebiyle bu pozisyona geçtiğini söyleyebiliriz. Dizin parmak ucunu geçmesi yanlıştır ya da kesinlikle geçmesi 
daha sağlıklıdır diyemeyiz. Yani her şey size bağlı! 

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR         



   Dilara ALEMDAR  

3)TURŞU SUYU KRAMPLARA ÇOK İYİ GELİR!

Yıllardır özellikle bacak krampları için turşu suyunun 
çok faydalı olduğuyla ilgili söylemler var ve oldukça 
da popüler. Peki gerçekten işe yarıyor mu? İşe 
yaramasa bu kadar çok sporcu neden kullansın? 

Benim aklıma bu ve benzeri bir sürü soru geldi bile. 
Yapılan çalışmalara baktığımızda ise bir belirsizlik 
söz konusu. Ne faydalıdır ne de kesinlikle hiçbir 
etkisi yoktur diyemiyoruz. Bazı araştırmacılar 
egzersiz  sonrası sporcuya turşu suyu 
içirildiğinde,hiçbir şey içmeyen sporcuya göre 
krampın iyileşmesinin %45 hızlandığını 
savunuyorlar fakat etkisini bilimsel olarak net bir 
şekilde kanıtlamış değiller. Turşu suyunun 
içeriğinden kaynaklı kramplara iyi geldiğini savunanlar kadar tamamen plasebo etkisi olduğunu söyleyenler 
de az değil. Bu konuyla alakalı araştırmalar hem sayıca az hem de zamanla birbirlerini çürüttükleri için turşu 
suyu gizemini korumaya devam ediyor. 

4)PSİKOLOĞA DEPRESYONDAYKEN GİDİLİR!

Depresyon çağımızın sorunu evet. Bu sorunu çözmek için tabiki 
psikoloğa danışmamız gerekir. Ancak psikologları sadece ‘depresyon’ 
varlığında gidilecek kişi olarak görmemiz çok yanlış. Psikoloji bilimi 
insan davranışını, duygu ve düşüncelerini inceler. Bu sebeple de 
psikologların çalışma alanları tahmin ettiğimizden çok daha fazla. 
Aile,toplum,sağlık,spor bunlardan birkaçı sadece. Mesela bir spor 
psikoloğu ne yapar çoğumuzun fikri yok. Sporcuların hedeflerini 
belirginleştirmelerinde, motivasyonlarının artmasında,bulundukları 

ortamın getirdiği rekabet yüzünden oluşan kaygı ve başarısızlık korkusuyla baş etmelerinde spor 
psikologlarının yeri çok fazla ve önemlidir. Yaşam şartlarımızı daha yükseğe çıkarmak,kendimizi geliştirmek 
istediğimiz konularda yardım almak için psikoloğa gitmemizden daha doğal bir durum yoktur. 

Yani olay şu ki psikoloğa danışmak için depresyona girmemize gerek yok... 

5) DİYETİSYENLER ZAYIFLAMAK İÇİN VAR!

Şüphe yok ki diyetisyenlik de görev tanımı sadece zayıflatmak olarak akıllara yerleşmiş bir meslek. 
Diyetisyenler beslenme uzmanlarıdır. Beslenme bozukluklarıyla karşılaşıldığında başvurulacak ilk adrestir. 
Başta bahsettiğim algıdaki hatamız beslenme bozukluğu deyince sadece fazla kiloyu ve obeziteyi 
düşünmemiz.Olay o kadar basit değil ne yazık ki. Yetersiz beslenme de vücudumuzda istemediğimiz bir sürü 
probleme sebep oluyor. Bu gibi durumlarda da diyetisyenlere büyük iş düşüyor. 

Özetleyecek olursak diyetisyenler,herhangi bir beslenme bozukluğu ya da sağlık sorunu olan kişilerin ne 
şekilde beslenmeleri gerektiğine karar verir,kişiye özgü rejim ve diyetler hazırlar. Bu yüzden sadece 
zayıflamak istediğimizde değil,kilo almak istediğimizde ya da daha sağlıklı bir hayat sürmek için diyetisyenlere 
danışmalıyız. 



Merve ÇELİK 

Benim odam kocaman bir basketbol sahasının hem içi hem dışı 
aslında. Sahanın her köşesinde ayrı ayrı müdahale yapıyordum. 
Sahanın tam ortasında, üçlük çizgisinde, pota altında… 

Her gün aynı saatte herkesten önce sahaya gelip sporcuları antrenmana hazırlamak için hazır olurdum. Problemi 
olan sporcu sahanın kapısından girip sedyeye doğru yürürken bile aslında sadece gözlemle sporcu hakkında 
çoğu şeyi anlayabilirsiniz. Sedyeye yaklaşıp yattığında yatış pozisyonundan hangi bölgeyi göstereceğini tahmin 
edebilirsiniz. Tüm tedavi süreci bu şekilde gözlemle başlıyordu. Sporcum sorununu anlattıktan sonra tedaviye 
başladığımda tedavi sonuna kadar sohbet ederdik. Tüm gününü, takımla ilgili sorularını, canını sıkan tüm 
olayları,hafta sonu olacak maçın 
kaygısını orada o sedye üzerinde 
benimle paylaşırdı. Bu sohbet 
aslında benim tedavi 
silahlarımdan biriydi,hepsini 
tedavimde kullanırdım. Çünkü 
zihni,bedenden ayrı düşünmek 
imkansızdır. 

Antrenman başladığında tüm 
takımı sahanın farklı bölgelerinden izlerdim. Koşma,topu atma,stance pozisyonunda durma şekillerini,dripling 
yaparken vücutlarındaki tüm paterni izlerdim. Bu hem tedavi olmuş sporcunun aldığı verimi ölçebilmek için hem 
de ilerde sakatlık riski yüksek olan sporcuları tespit edebilmek için önemliydi. Hatta bana,“gözünle röntgen 
çekiyorsun” diyorlardı. 

Haklılar. 

Fizyoterapistler gözleriyle sporcusunun röntgenini çeker ve gördüğü her redline’nın notunu tutar. 

Antrenman sırasında alerjisi tutan,beli ağrıyan,burnunu kıran,diz dize çarpışan, kontrolsüzce yere düşüp hasar 
alan, parmaklarında kapsül yaralanması yaşayan ve ayak bileklerini burkan sporcular… Böyle problemler 
yaşadığımız zaman saha içerisine malzemelerimle girerek müdahale ederdim ve sporcuyu antrenmandan 

çekerek geri kalan zamanda neye ihtiyacı varsa ben 
çalıştırırdım daha sonra soğuma fazını birlikte yapardık. 
Soğuma fazında en sevilen şeylerden biri yaptığım pasif 
germelerdi. Eğer sporcunun bacak boyu benim boyumu 
geçiyorsa yerde, boyum kadarsa sedyede yapıyorduk. 
Evet,boyuma göre kategori yapmak zorundaydım. :) 

Antrenman sonunda tüm gözlemlerimin notunu alarak program 
hazırlayacağım sporcuları belirliyordum ve haftanın günlerini 
sporculara bölerek programları uyguluyorum. Bu konuda 
sporcunun disiplini çok önemlidir. Sporcuyla birebir iletişimde 
kalmak ve koruyucu egzersizleri konusunda doğru bilgilendirmek 
disiplini sağlamak açısından bana destek oluyordu. Antrenmanı 
bitirip eve döndüğümde işim bitmiyordu çünkü antrenman 
dışında onlarla iletişimde olmak, kopmamak saha içi için 
önemliydi. Sporcuyla iletişimde kalarak probleminin devamını ya 
da yeni başka bir sorunun var olup olmadığını sorgulamamız 

gerekiyor. Bu bahsettiklerimin hepsi tedavilerin birer parçası. Çünkü hepsi sporcu hakkında küçük birer ipucu. 
Tedavimizde,tüm fizik tedavi ajanlarıyla harmanlayabileceğiniz bir materyal. Tüm bu anlattıklarıma bakarsanız benim 
odam kocaman bir basketbol sahasının hem içi hem dışı aslında. Sahanın her köşesinde ayrı ayrı müdahale yapıyordum. 
Sahanın tam ortasında,üçlük çizgisinde,pota altında…  Sahanın dışında sporcuyla iletişimi kesmiyordum onun hakkında 
tüm ipuçlarını topluyordum. Bu yüzden odam çok büyüktü ve bu odanın kontrolü ise bendeydi. 





Dilberay SAYAR

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ 
Hemen hemen herkesin popüler kültürün sayesinde bizlere dayatılan vücut ölçülerine ulaşabilmek adına sağdan soldan 
duyduğumuz, akıllı telefonunuza uygulamalar indirdiğimiz sırf bu uğurda kendimizi aç bıraktığımız bu konuya bir de 
ben değinmek istedim. 

Kalbi korumak,alkol ve sigaradan uzak durmak beslenmeye özen göstermek sağlıklı bir yaşam için önemli fakat yeterli 
değil.Temizlikten,uyku düzenine, cinsel yaşamdan stresten uzak durmaya kadar sağlıklı yaşamın birçok kuralı vardır. 
Bunlara ek olan ve en önemli kural ise düzenli egzersiz yapmaktır. Düzenli egzersiz yapmayı istemenin temelinde sıkı 
bir vücuda sahip olmak,havalı karın kaslarını hedeflemekten ziyade sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir yaşlanma arzusu 
oluşturmalı. Evet bu arzuyu kazandık, popüler kültürün dayatmalarına kulak tıkayıp kendimiz için bir şeyler yapmaya 
karar verdik, peki nasıl bir yol izleyeceğiz? Kesinlikle kendi başınıza indirdiğiniz uygulamalardan sosyal medyada 
gördüğünüz hareketlerden başlamayın. Düzenli egzersiz yapmak kadar o egzersizi planlamak da çok önemlidir. Her 
hareketin size bir faydası olmayacaktır öncelikle detaylı bir analizden geçmeli bu alanda çalışmış bir fizyoterapiste 
görünmelisiniz analiz sonuçlarınıza göre postürünüzü bozmadan,kaslarınıza aşırı yüklenmeden, bir sakatlanma 
yaşamadan sağlıklı yaşama doğru sağlam bir adım atmış olacaksınız. 

Şimdi de akılları kurcalayan o soruya gelelim. ”İyi de ben hasta değilim ki fizyoterapiste neden gideyim?” bu soruyu 
soruyorsanız şayet yazımızı okumaya lütfen devam edin. “Fizyoterapistler sadece hastalarla ilgilenir düşüncesi” 
toplumda çok bilinen yanlışlardan biridir. Kaldı ki fizyoterapistlerin ne yaptığı hakkında fikri olmayan kesimde 
azımsanacak kadar az değildir. 

Fizyoterapistler insanların hayatları boyunca maksimum hareket ve işlev yeteneğini geliştirmek ve buna teşvik 
etmek,korumak ve yenilemekten sorumlu sağlık çalışanlarıdır. Temel ilgi ve hedeF, sağlığın geliştirilmesi ve buna 
yönelik rehabilite edilmesi olmasının yanı sıra kişilerin ileride yaşayabilecekleri sağlık problemlerini önleme, müdahale 
etme ve gerekirse tedavisinde rol oynamak,yaşam kalitesini artırmak öncelikleri amaçları arasındadır. Vücudunuzun 
isteklerini ve ihtiyaçlarını en iyi görecek olan kişi fizyoterapistlerdir. Sizi, doğru bildiğiniz yanlışlardan koruyacak sağlıklı 
yaşam için attığınız o minik adımda elinizden tutacaktır. 

“Neden egzersiz mi yapmalıyız?” 

Parlak bir cilt : Egzersiz yaptığınızda vücudunuzdaki kan akışı artar, cildin beslenmesini de arttırmış olursunuz, egzersiz 
sonrası cildinizde oluşan parlaklık gün boyu sürmesede her egzersiz sonrasında daha parlak bir görünüme sahip 
olabilirsiniz. Sağlıklı görünmek dedikleri böyle bir şey olsa gerek.  

İyi bir duruş : Düzenli olarak egzersizi fizyoterapist eşliğinde yapmaya başladıktan sonra duruşunuz hakkında daha 
bilinçli olacak, vücudunuza karşı güveninizi ve hareket farkındalığınızı kazanmış olacaksınız. 

Ağrı ve sızılarda azalma : Sertleşmiş eklemlerindeki hareket kabiliyetiniz azalmıştır düzenli bir egzersizle bu kabiliyeti 
geri kazanabilir ve günlük hayatta daha kolay hareket edebilirsiniz 

Vücut kompozisyonunda iyileşme : Egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirdiğimizde vücudumuzdaki yağlardan 
kurtulurken yağsız kas kütlenizi de arttırabilirsiniz, temel amaç bu olmasa da bu bir getiridir. Aynı zamanda 
metabolizma hızındaki artış kalori yakma konusunda da sizi daha elverişli bir hale getirecektir. 

Mutluluk : Fiziksel olarak aktif olduğunuzda vücudunuzda daha fazla endorfin sağlayacaktır. Endorfin vücudun doğal 
mutluluk hormonudur vücudunuza daha iyi baktığınız için mutlu olabilirsiniz, mutluluk sizinle... :) 

Uyku kalitesi : Egzersiz sırasında vücut ısınız artacaktır,toparlanma dönemi esnasında rahatlamanızı ve uykuya hazır 
olmanızı sağlayacaktır. Aktivite stres seviyenizi de düşüreceği için gece uykuya dalmak daha bir kolaylaşacaktır. Sağlıklı 
bir yaşam için hayatına hareket kat, Sağlıcakla kal sevgili okur...    

KONUK YAZAR 



HACER ÇAKAN 
Evrende her şey enerjiden oluşuyor,buna bedenimiz de dahil. Fiziksel bedenimiz 
birbirine damarlarla bağlı olduğu gibi enerji bedenimizin de kendi kanalları var. Bu 
kanallar prana yani yaşam enerjisiyle dolu. Yoga felsefesi bu kanallardaki elementlerin 
dengesini,fiziksel hareketlilikle bulmayı amaçlar. Asanalar,yani yoga duruşları,vücudumuzun 
ısısını artırarak pranayı yükseltiyor. 
Yogayı yakından tanıyalım! ‘’Yoga’’ kelimesinin kökeni birleşme anlamına geliyor. Bunu bedenin ve ruhun 
bütünleşmesi olarak düşünebilirsin. Fiziksel hareketlerin nefes ile bütünleşmesi yoganın temelinde yatıyor. 
Yoganın temeli,8 tane basamaktan geçerek zihni kontrol edebilmekten geçer. Günümüzde insanlar genelde 
‘asana’ yani yoga pozlarının sergilendiği 3. basamağa kadar geliyor. Bir poza girmeye çalıştığını hayal et,eğer 
doğru nefes alışverişi sağlayamazsan ya da zihninde sürekli bir çatışma halinde isen o pozda olabilmen mümkün 
olur mu? İşte yoga felsefesinin temelinde tam olarak bu yatıyor. Zihnin susması,fiziksel ve ruhsal sakinliğin elde 
edilmesinde anahtar görevi görüyor. 
Peki,8 basamağı da yapmak istemiyorum. Asanalara 
gelmem işe yarar mı? Yapılan araştırmalara 
göre,(boston university school of medicine 2019) 6 
hafta her gün düzenli bir şekilde yoga yapan insanların 
kaygı problemlerinden kurtulduğu kanıtlandı. Kaygı 
günümüz yaşamında hem zihni hem bedeni en çok 
yıpratan şey olduğuna göre, sizce yoga bunun çözümü 
olabilir mi? Denemeden bilemezsin ! 

Yoganın tipleri nelerdir? 

Yoga,bünyesinde birçok türü barındırır.
Bedeninizin ihtiyacınıza göre yapacağınız yoga 
tipine karar verebilirsiniz. Kısaca en popüler olan 
tiplerden bahsedeceğim. Yoga terapi: Omuz ve 
sırt ağrıları ve postür bozuklukları gibi 
deformiteleri düzeltemeyi hedefleyen yoga 
tipidir. Bu yoga tipi,yoğun anatomi ve fizyoloji  
bilgisi gerektirir. Eğer bu yoga türünü yapmak istiyorsanız mutlaka yoga 
eğitimli  bir fizyoterapist yada fizyoterapist hekimden yardım almalısınız. 
Bilinçsiz eğitmenlerce yapılan yoga terapi seansları,vücuda yarardan çok 
zarar verebilir. 

Hatha yoga: Klasik yoga tipidir. Asanalar arası yumuşak geçişler ve 
dengeler ve nefes düzenlemeler içerir. Başlangıç için en ideal olandır. 
Vinyasa yoga: Her nefeste farklı bir poza geçişin olduğu,kondisyon 
arttırıcı yoga tipidir. Özellikle hareketli sporlarla ilgilenen insanlar 
kolayca uyum sağlayabilir. 
Kundalini yoga: Daha çok meditasyona ağırlık verilir. Farkındalığın 
arttırılmasını hedefler.  
Yin yoga: Asanalarda uzun süreli duruşlar içerir. 
Esnekliğin arttırılmasını hedefler.  
Ashtanga yoga: Seçilen asanalar gücün 
arttırılmasına yöneliktir. Ayrıca 
nefes çalışmalarına da 
odaklanır. 

Yoganın 8 basamağı nelerdir?

• Yama yani olumsuzluklardan 
arınmak  

• Niyama yani olumlulukları arttırmak 
• Asanalar yani fiziksel duruşlar 
• Pranayama yani nefes kontrolü
• Pratyahara yani duyu kontrolü
• Dharana yani konsantrasyon

teknikleri 
• Dhyana yani meditasyon
• Samadhi yani bilinç kontrolü



ŞULE KABAK 
21 yaşında olan  Şule Kabak  Balıkesir Üniversitesi 
BESYO bölümü öğrencisi. 5 yıl judo geçmişi de olan 
milli güreşçimiz 3 yıl önce minderde çalışmalarına 

başladı ve bu kısa süre içinde 2017 Yıldızlar Dünya  Şampiyonu 2018 ve 2019 da  Balkan Şampiyonu 
olarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etti. 
NEDEN GÜREŞİ SEÇTİN? SENİ BU SPORA 
İTEN NE OLDU? 

5 yıl judo yaptım. Daha sonra tanıdık güreş 
antrenörünüz bizi kendi kulübüne istedi ve 
kabul ettik güzel başarılar elde ettik. Güreşi 
seviyorum  bu yüzden de devam ettim. 

BU SPOR BRANŞININ SANA KATTIĞI EN 
ÖNEMLİ ÖZELLİK NE OLDU? 

Bu sporun bana kattığı en güzel şey kendi 
ayaklarımın sağlam üzerinde durabilmem, 
kendimi daha iyi ve güçlü hissetmem oldu. 

PEKİ GÜREŞ İÇİN YAPTIĞIN EN BÜYÜK 
FEDAKARLIK SORSAM? 

Şu an Edirne'de Güreş Türkiye Olimpiyata 
Hazırlık Merkezinde (TOHM) hem 
çalışmalarıma hem de rehabilitasyon sürecine 
devam ediyorum. Başka şehirlere kampa 
gidiyoruz bazı zamanlar. Bu düzende yaptığım 
en büyük fedakarlık sevdiklerimden uzak bir 
yaşam sürüyor olmam. 

BİZE UNUTAMADIĞIN BİR ANINI ANLATIR 
MISIN? 

Ülkemi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olduğum zamandı ve babamın sevinçten 
ağladığı gündü. Ailemi gururlandırdım ve unutulmaz bir gündü benim için. 

TÜRKİYEDEN VEYA DÜNYADAN KİMİ/KİMLERİ ÖRNEK ALIYORSUN? 

Büyükler Dünya şampiyonu  Yasemin Adar örnek alıyorum ve ilerde onun gibi bir sporcu 
olmak istiyorum. 

KADIN GÜREŞİNİN TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA YERİNİ NASIL DEĞERLENDİRİRSİN? 

Kadın güreşi Türkiye’de ve dünyada önem verilen bir branş olduğunu ve çok fazla 
başarılara imza attığımız için önemli bir yere sahip olduğumuzu düşünüyorum. 



YAKIN ZAMANDA BİR SAKATLIK GEÇİRDİN. MAÇ ANINDA SAKATLANMANA 
RAĞMEN DEVAM ETMEK İSTEDİN. AĞRINI HİÇ HİSSETMEDİN Mİ, VAZGEÇMEK 
Mİ İSTEMEDİN? O ANKİ RUH HALİN NASILDI? BU DURUMU NASIL AÇIKLARSIN? 

Geçen yıl omzumdan sakatlandığım için çok 
hırs yapmıştım. Bir yıl boyunca çok çalıştım 
ve psikolojik olarak maça hazırdım ve teknik 
olarak iyiydim ama maalesef maçta ayağım 
döndü ve çapraz bağlarım koptu ama devam 
etmek zorundaydım hırs yapmıştım. Artık 
Mindere  geri dönmek istiyordum ve maça 
girmeden önce ne olursa olsun elimden 
gelen her şeyi yapacağıma kendime söz 
vermiştim.  Acı hissettim ama şampiyon 
olmak kolay değildi. Bunu biliyordum bu 
yüzden devam etmek istedim. 

ŞU ANDA DA GÜREŞE GERİ DÖNMEK 
İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM 
EDİYORSUN. REHABİLİTASYON SÜRECİ 
BİRAZ UZUN, NASIL GEÇİYOR? SENİ BU 
YOLDA MOTİVE EDEN ŞEYLER NELER? 

Beni motive eden şey her  şampiyon acı çeker, bu yollardan geçer. Bu sporu seviyorum 
ve kendime inanıyorum.  6 ay  minderden uzak olacağım ama daha iyi olacağımı, daha 
çok çalışarak daha iyi sonuçlar alacağım biliyorum.  

HEDEFLERİN NELER? 5 YIL SONRA KENDİNİ NEREDE GÖRÜYORSUN? 

Hedefim her sporcu gibi benim de olimpiyatlara gidip ülkemi en iyi şekilde temsil edip 
derece elde etmek ve beş yıl sonra kendimi büyükler Dünya Şampiyonası’nda derece 
almış  olarak görüyorum.  

BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMEK ÇOK GÜZELDİ, ÇOK KEYİF ALDIM. GEÇMİŞ OLSUN, 
EN KISA SÜREDE SENİ TEKRARDAN MİNDERDE GÖRMEYİ SABIRSIZLIKLA 
BEKLİYORUZ. BİZE VAKİT AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER :) 

Rica ederim,  benim için de zevkli oldu. Teşekkürler. 

Simgenur AYDAŞ 



Sıla Nur BİLGİN 



 Merhaba ben Mehmet Kadir Aral . İstanbul Gedik Üniversitesi 3. sınıf Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon bölümü öğrencisiyim . Ayrıca GEDİK - FTR kulübü kurucu başkanıyım 
. Bugün size biraz kulübümüzden bahsetmek istiyorum . 

Gedik Ftr Kulübü ne zaman kuruldu ?  Kulübü kurma amacınız nedir ? 

Gedik FTR Kulübü İstanbul Gedik Üniversite bünyesinde kurulan bir öğrenci 
topluluğudur. 8 Mart 2020  tarihinden beri aktifliğimizi sürdürmekteyiz. 10 arkadaş 
bir araya gelerek kendi hayallerimizin ve ideallerimizin peşinden koşmak amacıyla 
okulumuzda bir kulüp kurma kararı aldık. 
Kulübümüzün amacı; 

- Bölüm içinde farklı alanları keşfetmek

- Kişisel gelişimlerimizi tamamlamak

- İyi bir network sağlamak

- Sosyal çevremizin  gelişmesine katkı sağlamak

- Öğrencileri ve mezunlar ile bir araya getirerek alanları keşfetmeye,mesleki bilgi
edinmeye ve kariyer planlarını şekillendirmeye çalışmak  başlıca amacımızdır. Ayrıca Kulübü kurarken kendimizi  teorik ve
pratik açıdan daha çok geliştirmeyi ilke edindik . Hem kendi gelişimimizi sağlayıp hem de üyelerimize ve çalışma
arkadaşlarımıza katkı sağlamak bizi mutlu ediyor.

Kulübünüzde ne tür etkinlikler gerçekleştiriyorsunuz ? 

  Yaptığımız etkinlikler eğitim,kültür,sanat,spor,sosyal sorumluluk projeleri ve geziler gibi birçok seçeneği bir arada 
barındıracak türdendir. Ayrıca etkinliklerimize sadece İstanbul Gedik üniversitesi öğrencilerine açık değil bütün 
üniversiteler,dernekler,topluluklar vs. katılabilme hakkına sahiptir. 

  Başkanlığı sürdürdüğüm dönemde koronaya özel ekipçe geliştirdiğimiz “PHYSİOTHİNKS” serisi ile yaklaşık 6000 kişiye 
ulaşmayı başardık . Projemizin amacı “ Türkiye'de fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü üzerinde kendini geliştirmiş  ve 
fizyoterapist ünvanı almaya hak kazanmış kişiler ile uzman oldukları alan ile ilgili sohbet,bilgi paylaşımı,güncel gelişmeleri 
tartışma  vb . gibi uygulamaları sergileyebileceğimiz bir dijital platform oluşturmak ”. Bunun dışında tarih turları,egzersiz 
günleri,konser ve şenlik etkinlikleri,çocuk yuvası ve huzurevi ziyaretleri,yat partisi gibi etkinlikler yaparak hem eğlendik 
hem öğrendik . Yaptığımız etkinliklerde hiçbir ücret talep etmeden sponsorluklar ayarlayarak kar amacı gütmemeye özen 
gösterdik . 

Sizce bir kulüp başkanında olması gereken en önemli özellik nedir ? 

Öncelikle böyle bir yola çıktıysanız yöneticilik vasfından çok liderlik vasfına hakim olmalısınız. Peki ikisi arasındaki fark nedir 
? 

Lider kişilerin en büyük özelliği yenilikçidir,orijinal fikirleri önemser. Bununla beraber lider herkes için en doğru fikri düşünür 
ve ortak bir çözüm arar . Ekip işini her zaman ön planda tutan ve büyük sorumluluklar almaktan çekinmeyen kişilerdir. Zeka 
ve bilgiye dayalı kararlar vererek çevresindeki kişiyi etkileyebilme gücüne sahip olmakla beraber eleştiriye kendini 
kapatmaz üstüne eksiklerini bu şekil kapatır. 

Yöneticilerde ise biraz daha kuralcı olmalarından dolayı fikirlerinin doğru olarak kabul edilmesini isterler.  Fikir yapıları uzun 
vade yerine daha kısa vadelidir. Yöneticiler daha çok bir görevi paylaştırıp o kişileri denetlemek ister bu yüzden de çok 
kendilerini geliştiremezler. Bu yüzden hangi iş olursa olsun,bir topluluğun sorumluluğunu alıyorsanız;yönetici gibi değil,lid
er gibi davranın. Yazımı okumaya zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip 
edebilirsiniz. 

𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 ∶ @𝐈𝐈𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐈𝐈𝐈𝐈     𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐈𝐈𝐘𝐘𝐘𝐘𝐠𝐠 ∶ 𝐈𝐈𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐈𝐈𝐈𝐈     𝐓𝐓𝐓𝐓𝐠𝐠𝐈𝐈𝐈𝐈𝐠𝐠𝐈𝐈 ∶ @𝐈𝐈𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐈𝐈𝐈𝐈 

Mehmet Kadir ARAL 

ÜNİVERSİTE KULÜPLERİ 



GERİATRİK BİREYLERDE EGZERSİZ 
Merhaba bugün sizlere geriatrik bireylerde egzersizin faydalarını, neden yapmamız gerektiğini 
ve herkesin evde kolaylıkla yapabileceği egzersizleri anlatacağım. Öncellikle geriatrik bireyden 
başlayalım. 

KİMDİR GERİATRİK BİREY? 

Aslında geriatrik birey demek yaşlı birey demek. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan 
tanıma göre 65 yaş ve üzeri kişiler yaşlı olarak kabul edilir. UNESCO 'nun yaşlılık tanımı ise; 
‘’Bir insan konfor alanının dışına çıkmıyorsa, yeni şeyler öğrenmiyorsa, şaşırmıyor ise ve 
çoğu şeyi bildiğini düşünüyor ise, merak etmiyorsa, keşfetmiyorsa, geçmişte, anılarında 
yaşıyor ve sürekli eskiyi tekrar ediyorsa yaşlıdır." şeklindedir. Özetle kişinin nüfus 
cüzdanında yaşı 80 gözükse bile kişinin yaşam enerjisi yüksekse ve sağlıklı yaşam 
kurallarına uygun yaşıyorsa bu yaşın önemi yoktur çünkü damar yaşı ve biyolojik yaşı 60 
olabilir. Bu demek oluyor ki geç yaşlanmak bizim elimizde. 

EGZERSİZİN ÖNEMİ 

Her yaştan insan için düzenli egzersiz önemlidir. Bilinçli egzersiz uygulamaları kan basıncını 
düşürür, denge kaybedip düşme riskini ve yaralanma risklerini azaltır, vücudun kas ve kemik 
kütlesi kaybını yavaşlatır, esnekliği artırır, denge ve hareket yeteneğini geliştirir. İdeal kilonun 
korunması sağlar, uyk u düzenini sağlar, kişiye gerginlik ve stresten uzaklaştırır, sağlıklı ve uzun 
bir yaşam sunar. 

GERİATRİK BİREYLERDE EGZERSİZİN ÖNEMİ 

Sağlıklı yaşlanma için düzenli fiziksel aktivite yapılması oldukça önemlidir. Egzersizin yaşlılar 
için faydaları şu şekilde sıralanabilir. Yaşlılarda düşmenin en önemli sebeplerinden biri kas 
güçsüzlüğü sonucu gerçekleşen denge ve yürüme bozukluğudur. Egzersiz, kas iskelet 
sisteminde, kas kütlesinde ve kuvvetinde artmayı sağlar ve dengeyi düzelterek düşme riskini 
azaltır. Yaşlılarda zamanla kas kütlesi azalır ve vücut yağ kitlesinde artış olur. Bu da 
metabolizmayı yavaşlatır. Metabolizma yavaşlayınca kemik yoğunluğunda ve insülin 
duyarlılığında azalmalar olur. Kas gücündeki azalma ise hareketsizlik, kalp ve damar 
hastalıklarının sebep olduğu için dolaşım bozukluğu gibi faktörler meydana gelir. 

Hareketsiz bir yaşamı olan yaşlılarda kas gücünün düzenli spor ve egzersiz yapanlara göre daha 
azalmış olduğu tespit edilmiştir. Egzersiz yaşa bağımlı kemik doku kaybını azaltıp, kemik 
mineral yoğunluğu ve total beden mineral içeriğini korur ya da artırır. Yürüme ve egzersizler 
hem omurga hem de kalça kemik mineral yoğunluğunda artış sağlar ve kemik erimesine bağlı 
kırıkları önler. Uzun süre hareketsiz kalanlarda kalori ihtiyacında azalma olur ve zaten vücut 
yağ oranı artma eğiliminde olan yaşlılarda bu kilo artışına neden olabilir. Son olarak 
hareketsizlik kalp hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklar için risk 
faktörüdür. Egzersiz ve spor; kalbin ve akciğerlerin çalışma gücünü ve dokuların oksijen 
kullanımını artırır, kan akışkanlığını düzeltir, kan basıncını düzenler ve kan yağları üzerinde 
olumlu etkisi vardır. 



GERİATRİK BİREYLER İÇİN EGZERSİZ ÖNERİLERİ 

Sağlıklı bir yaşlılık için haftada 5 gün, en az 30 dakika süreyle orta yoğunlukta ya da 
haftada 3 gün, en az 20 dakika süreyle yüksek yoğunluklu egzersiz yapılması gereklidir. 
Bu egzersizlerin de başında yürüyüş, germe ve kas kuvvetlendirme hareketleri 
gelmektedir. Onlardan bazıları… 

İlk resimde, elastik bir bant yardımıyla arka kol kaslarımızı güçlendiriyoruz. Arka kol 
kasları günlük yaşantımızda en çok kullandığımız kaslardan. İkinci resimde, tek ayak 
üzerinde denge çalışması yapıyoruz. Bu egzersiz düşmeleri önlemek için oldukça 
önemli.

Üçüncü resimde, kollarımızı yana açarak ufak daireler çiziyoruz. Omuz kaslarımızın 
güçlenmesi için. Ellerimizi yumruk şeklinde veya hafif kilolar varken yapılabilir. 
Dördüncü resimde ise ön kol kaslarımızı güçlendirmek için dirseklerimizi kırarak 
ellerimizi omuzuma doğru çekiyoruz. Ellerimizde ufak ağırlıklar olabilir. 

EGZERSİZ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

1. Egzersizin amaçları iyi saptanmalı, kişinin kapasitesine uygun ve özelleştirilebilir
olmalıdır.

2. Etkili olması için şiddeti, süresi, sıklığı uygun ol malıdır. Ancak kişi isterse egzersizin
seviyesi düşürülmelidir.

3. Düzenli ve sürekli olmalıdır.

4. Egzersiz başında ısınma hareketleri yapıl malıdır.

5. Emniyetli olmalı ve yaralanma ihtimali düşük olmalıdır.

6. Kişinin istekleri, yaşam koşulları, psikolojik durumu göz önüne alınmalıdır.

7. Zevkli ve kolay uygulanabilir olmalıdır.

8. Kişi kendini kötü hissederse egzersiz sonlandırılmalıdır.

Sağlıkla yaş alıp, yaşlanmamanız dileğiyle…

Emirhan TEZEL 



GENES ETKİNLİK KÖŞESİ 

Her hareket bir duygu, düşünceyi ifade eder ve balet ayaklarıyla öyküyü çizer. Bu da bizim öykümüz. 
Pabuçlarınızı alın ve gelin baleye gidiyoruz! 24 Nisan salı günü düzenlenen Yaren Keleşer eğitmenliğindeki 
yetişkin bale etkinliğimize LifeOn Genes ekibi olarak katılım gösterdik. 

Ekipte hepimizin bir hayali var. Hayallerimizi gerçekleştirmek yönünde etkinlikler planlıyor ve bunları hayata 
geçirmeye çalışıyoruz. Bugün de kimimizin küçüklük hayali olan baleyi,yakından deneyimleme ve 
temellerden başlayarak baleye sanat ve fizyoterapi penceresinden bakma imkanı bulduk. 

Yaren Keleşer eşliğinde baleye özgü ısınma egzersizleri ile başlayarak pozisyonlanma,yürüme ve sıçrama gibi 
balenin temel hareketlerini öğrendik ve finalinde soğuma egzersizleri ile etkinliğimizi tamamlamış bulunduk. 
Ortamı saran büyüleyici müzikaller eşliğinde ekipçe olağanüstü zevkli bir eğitim süreci geçirdik. 

Hayallerimizi birlikte ekip olarak gerçekleştirmek bize inanılmaz bir keyif veriyor. Aynı zamanda bizlere birçok 
spor ve sanat aktivitelerini yakından tanıma imkanı tanıyor. Bizler de bu hayallerimizi gerçekleştirirken 
birlikte gözlem yapmayı,birbirimize bilgi paylaşımında bulunmayı ve de en önemlisi öğrenmeyi hedefliyoruz. 

Çünkü biliyoruz ki öğrendiğimiz her bir bilgi ve kazandığımız her bir tecrübe bizlerin meslek hayatında önemli 
yer tutacak.  

Tüm GENES ekibine teşekkürler. 

Nermin Dilruba TİTİZ 



≫ ELAZIĞ
Doğu Anadolu Bölgesi’nin 
yukarı Fırat Bölümü’nde yer 
alan Elazığ,tarihi yapıları ve 

eşsiz güzellikleri ile bölgede öne çıkmaktadır. Şehir MÖ 3000 civarında kurulan Harput kentinin devamıdır. Harput ve 
yöresi,Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden biridir. Nitekim,Fırat Irmağı'nın çizdiği büyük yay içinde,sulak ve verimli 
bir ova üzerinde bulunması,doğal kaya sığınakları,kara ve su hayvanlarının bolluğu nedeniyle yöre,Paleolitik (Yontma Taş 
Devri M.Ö. 10.000) dönemden beri,yerleşim alanıdır. 

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Harput Kalesi, Harput Ulu Camii, Meryem Ana Kilisesi, gibi tarihi yapılar Elazığ’da 
görülecek yerler arasındadır. Bunların dışında; Buzluk 
Mağarası, Hazar Gölü, Çirçir Şelalesi ve Hazarbaba Kayak 
Merkezi gibi doğal güzellikler de bulunuyor. 

 Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde,Keban Barajı'nın altında 
kalan yerleşkelerdeki kazı çalışmalarında çıkarılan tarihi 
eserler ve milattan önceki dönemlere ait kalıntılar 

Müzede 
Osmanlı 

sergilenmektedir. 
Hurri,Hitit,Urartu,Roma,Bizans,Selçuklu ve 
dönemine ait çok sayıda eser bulunur. 

Harput Kalesi,MÖ 8'inci yüzyılda Urartu Krallığı tarafından 
kurulmuştur. Harput Kalesi hakkında çeşitli efsaneler anlatılmaktadır. Bir rivayete göre kalenin yapımı sırasında yaşanan 
su kıtlığı nedeniyle, zamanın hükümdarının emriyle harcın hazırlanmasında su yerine süt kullanıldığı,bu yüzden de kaleye 
“Süt Kalesi” dendiği söylenmektedir. 

Meryem ana kilisesi Harput Kalesi'nin doğusunda yer almakta olup Anadolu'nun en eski mabetlerinden biridir,Kızıl 
Kilise,Süryani Kilisesi ve Yakubi Kilisesi adlarıyla da anılmaktadır. M.S 179 yıllarında inşa edildiği  düşünülmektedir. Meryem 
Ana Kilisesi,günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilmiş en önemli antik kiliselerimizden ve sadece ülkemizin değil 
dünyanın önemli kültür miraslarından birisidir. 

Buzluk Mağarası,Elazığ yakınlarındaki Harput antik 
kentinde bulunan mağaradır. Buzluk Mağarası'nın 
klimatik ve morfolojik şartları sonucu yazın buz 
oluşurken,kış aylarında buz oluşmamaktadır. Bu 
özelliği ile Türkiye'de tek,dünyada 45 mağaradan 
biridir. Yazın mağara içi ile dışı arasında sıcaklık 
farkı en yüksek seviyeye çıkmakta,çok güçlü rüzgâr 
oluşmaktadır. Hızlı buharlaşma ile sıcaklık 
düşmekte,buz oluşmaktadır. Kış mevsiminde 
mağara içi ve dışı arasında sıcaklık farkı yüksek 
değildir. Güçlü hava akımı oluşmadığından kışın buz 
oluşmamaktadır. Buzul sarkıtlarının uzunluğu 1-1,5 
m, çapı 75 cm'yi bulmaktadır. 

Çırçır Şelalesi,Keban Barajı kurulduktan sonra 
oluşan dünyanın en genç şelalesi olarak bilinmektedir. Keban Barajı'ndan akan sular 3 kilometre sonra Çırçır Şelalesi'nden 
aşağı dökülmekte ve ortaya harika bir manzara çıkmaktadır. Elazığ'in gizli cenneti olarak bilinen Çırçır Şelalesi özellikle yaz 
aylar ında ferahlamak için en çok tercih edilen yerlerden biridir. 

Elazığ yemekleri birbirinden farklı tarif ve sunumla dikkat çekmektedir. Elazığ yemekleri denince en ünlüleri arasında cevizli 
sucuk olarak bilinen Orcik,ince yufkalarla yapılan Kömbet gibi lezzetler karşımıza çıkıyor. Aroması ve dokusu ile Türk 
şarapçılığına dünyada dikkatleri çeken Öküzgözü,Elazığ yöresine ait bir üzümdür. Hititlerden beri burada şarap üretimi 
olduğu bilinmektedir. 

Samet CELAYIR 



SPOR GEÇMİŞİMİZ 
HÜSEYİN ERDEM BULUT 
 

Futbol ile Nasıl Tanıştım? 
 
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sahil kasabasında büyüdüm. Bizler abilerimizle 
birlikte yaz kış içeri girmeyen sürekli kolasına maçlar yapan çocuklardık. 
Futbol,basketbol,beyzbol,koşu yarışları,misket turnuvaları ve daha birçok 
oyunlarla çocukluğumuzu renklendirdik. Çok hareketli bir çocuktum,tabi bu 
hareketlilik bana kimi zaman pahalıya mal oldu bir çok yerden düşmüşlüğüm 
var :) Futbol ile tanışmam tabi ki sokakta önce abilerimizi izlemekle 
başladı,daha sonra onların içine karışarak onlara ayak uydurmaya çalıştım ve 
o zamanlarda çok fark yarattım herkes benim için “ bizim mahalleden de bir 
futbolcu çıkacak “ derdi. Özellikle kaybetmeyi sevmeyen yapım,liderlik 
duygum ve yeteneğimle fark yaratmaya başlamıştım bu da insanların haliyle 
fazlasıyla dikkatini çekiyordu. 
 
Kulüpte Futbol Oynamaya Nasıl Başladım ? 
 
İlkokula başladığımda beden eğitimi dersleri ve okulumuzda yapılan 
turnuvalar ile hocalarımın dikkatini çektim,okulumun beden eğitimi 
öğretmeni aynı zamanda ilçemizde ki bir amatör futbol kulübün 
antrenörüydü,hemen ailemle görüşerek beni kulübüne kazandırdı.  
Kulübe çok erken yaşta (9) başladım ve benim yaş grubumun ligi yoktu o 
yüzden kendimden yaşça büyük abilerimle antrenman yapıp onlar ile maçlara 
çıkmaya başladım,tabi ben buna mahalleden de alışkındım. Zamanla nihayet 
12 yaşıma geldiğimde artık kendi yaş grubumun kaptanı ve 10 numaralı 
oyuncusuydum. Bu dönemde hem ilçemiz hemde ilimizde çok önemli 

başarılara imza attık ve bu başarılarda da büyük payım vardı bu da yerel gazetelerde haber yapılmış ve artık ilimde tanınan 
bir sporcu haline gelmemi sağlıyordu. 12 yaşımda hayallerini kurduğum Alex’i Emresi olmak istediğim Fenerbahçe 
tarafından antrenmana davet edildim ancak ailem yaşımın küçüklüğü gereği izin vermedi ve kabul etmedi. Daha sonraki 
zamanlarda yaşadığım ildeki birçok kulüpten transfer teklifi aldım ancak hem hocalarımın hemde benim hedeflerim 
büyüktü.  
O dönemlerde futbol ile yatıp futbol ile kalkardım, bir defterim vardı ve o deftere kendi kendime hayali pozisyonlar yazar 
yönlendirirdim ve daha sonrasında antrenmanlarda ve maçlarda bunları uygulamaya dökerdim.Bu dönemde de kendimden 
1 ve 2 yaş büyüklerle oynamaya devam ettim. Yaşım büyüdükçe okul ve futbolu bir arada götürmekte zorlaşıyordu ancak 
ben çok azimliydim ve asla iki taraftan birini ihmal etmedim. 
 
İlk Transferim ve Dönüm Noktam? 
 
14 yaşıma geldiğimde ailem artık buraların bana yetmediğini ve daha iyi yerlerde olmam gerektiğini anlamıştı. Çanakkale 
Dardanelspor’dan transfer teklifi aldım o dönemde abimde Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Besyo okuyordu ve bu da 
ailemin karar vermesinde çok etkili olmuştu. Dardanelspor’a transfer oldum ve abimle birlikte öğrenci evine çıktık. Sanki 
artık hayallerimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşmıştım. Dardanelspor ülkemize çok büyük futbolcular yetiştirmiş 
altyapısı çok iyi olan bir kulüp. Tercih etmemdeki ana neden de buydu zaten. Buraya geldiğimde herşeyin çok daha 
profesyonelce olması beni heyecanlandırıyordu. Çim sahaya profesyonel kramponlarla ilk defa ayak 
basmıştım,antrenmanlardan sonra masörlerin bizimle ilgilenmesi,kulübün tesislerinde kalarak sezona hazırlanmamız ve 
daha birçok şey daha önce görmediğim ve yaşamadığım şeylerdi.  
Çok mutluydum ve nihayet kedimi kanıtlayabileceğim bir turnuva gelmişti Akademi ligleri başlamadan Ege Cup dediğimiz 
bir turnuva gerçekleşti. Bu turnuvaya; 4 büyük kulüp,yurt dışından 2 misafir takım ve ege takımları katıldı. Bu turnuvayla 
kendimi kanıtladım ve burada da 10 numaralı formanın sahibi oldum, milli takım hocaları tarafından dikkat çektim ve çok 
beğenildim. Turnuvanın ardından birçok kulüpten transfer teklifi geldi ancak önceliğimiz yurtdışıydı ve yurtdışından gelen 
takımların ikiside benimle ilgileniyordu scout göndereceklerini söylemişlerdi. Bunların her biri benim için rüya gibiydi ve 
artık hedeflerimi bir bir gerçekleştiriyordum bana güvenen insanların güvenlerini boşa çıkartmıyordum. 
 
Rüyadan Uyanma Vakti ? 
 



Sizlere demiştim herşey fazlasıyla rüya gibiydi ve eminim ki sizlerde okurken benim o heyecanlarımı paylaştınız, ancak artık 
rüyadan uyanma zamanı gelmişti. 
Bu dönemde sezon başlamadan antrenman esnasında dizden bir sakatlık yaşadım ve bu da 1 yıl futbol oynayamama sebep 
oldu. Yaklaşık 2 ay yalnızca evde yattım ve okuluma geç başlamak zorunda kaldım. Aileden uzakta,15 yaşında,öğrenci 
evinde,hayallerine bu kadar yaklaşmış ve sonrasında sakatlanmış ve kendisine gösterilen bütün ilgi sırt dönmesine 
dönüşmüş bir çocuk düşünün ? Çok zor zamanlardı ve okuldaki arkadaşlarımla olsun çevremdeki herkesle kavga ediyordum 
psikolojik açıdan benim için bir yıkımdı.  
Çanakkale artık benim için bir travmaydı ve kurtulmak istiyordum bu yüzden sene sonu Darıca’ya geri döndüm. Buranın 
profesyonel takımlarından biri Darıca Gençlerbirliği altyapısına transfer oldum hocaların birçoğu beni tanıyordu ve 
oynadığım arkadaşlarımın birçoğu da geçmişten tanıdığım insanlardı. Bu dönemde okul takımı olarak çok büyük başarılar 
gösterdik liseler arasında Kocaeli Şampiyonu olduk ve Türkiye Şampiyonasına gittik. Okul takımı hocamın ve arkadaşlarım 
çok destek oldular bir aile ortamımız vardı ve bunun sonucunda büyük başarılar elde ediyorduk.Tüm bunlara rağmen 
kendimi toparlamaya çalışsam da ancak eski gücüm ve becerilerim yoktu. Bu beni her geçen gün daha da üzüyordu. Tabi 
bu süreçte kulüp hocalarımdan da beklediğim desteği ve inancı göremedim. Eğer iyiyseniz herkes yanınızda fakat sizlere 
birşey olduğunda ve artık o eski iyi haliniz pek yoksa gözden çıkarılmanız an meselesidir bunu yaşayarak tecrübe ettim. 
 
Unutamadığım Maç ? 
 
17 yaşımda futbolu bırakmadan önce okul takımımızla 
Kocaeli Şampiyonu olmuştuk ve bu Darıca da bir ilkti. 
Final maçımızı asla unutamıyorum karla bir hava 
da,rakibimizin neredeyse 5000 bin taraftarının önünde 
bir önceki maçtan cezalı olan eksiklerimize rağmen maçı 
1-0 kazanarak şampiyon olmuştuk. O gün takım 
arkadaşlarımla birlikte unutamayacağım duygular 
yaşadım. Daha önce de hayatımda çok başarım oldu fakat 
bu başarımızda imkanlar çok kısıtlıydı ve hakemler 
tarafından çok dışlanmıştık,her birimiz 2 kişilik bir oyun 
sergiledik ve görevlerimizi kusursuz yerine getirdik. 
Sonucunda unutamayacağımız bir başarı elde ettik. 
Futbolu Bırakma Kararım? 
 
Bu aslında benim hayatımı tamamen değiştiren bir 
cümlenin sonucuydu. Okul takımıyla Türkiye 
Şampiyonasından gelince 11.sınıf ilk dönem karnelerimizi aldık ve 6 tane 1’im vardı. Babam beni çok şaşırtmıştı hiç 
sinirlenmemiş hatta karneye şöyle göz ucuyla bir bakmış pek umrunda olmamıştı ve benim hayatımı değiştiren o soruyu 
sordu “Oğlum sen ne yapmak istiyorsun ?” Futbola artık devam etmemi istemiyordu, hem aynı acıları tekrar yaşamamam 
için hemde artık o kadar ilgi görmüyordum ve gözden çıkarılmıştım. Kendisinden 1 gece düşünmek için zaman istedim 
çünkü benim için çok zor bir karardı. Hayatının bütün temelleri futbol için atılan bir insan futboldan nasıl kopacaktı ? O 
gece yatağımda kara kara düşünürken uyuyakalmıştım ve şöyle bir rüya gördüm; bir binanın 2.katındayım önümde bir 
yatakta bir çocuk yatıyor ona uygulamalar yapıyorum ve karşımda bir futbol sahası var. Rüyadan uyanır uyanmaz abimin 
yanına gittim ve ben Spor Fizyoterapisti olacağım dedim ve o zaman şunu anlamıştım Shakespeare'in de dediği gibi “ bu 
dünya bir sahne ve hepimizin bir görevi var kimimiz kameraman, kimimiz yardımcı oyuncu, kimimiz seyirci fakat sen kendi 
hayatının başrolü ol…” o gün ben bu hayattaki rolümü anlamıştım. Belki ben en büyük hayalimi gerçekleştiremedim ancak 
hayat bana benim gibi binlerce çocuğun hayallerine umut olma, sihirli bir el olma fırsatı verdi. 1 hayal mi 1000 hayal mi ? 
asıl soru buydu ve cevabını vermek pek zor olmamıştı :)  
Son olarak şunları söylemek istiyorum; hayatta hiçbir zaman hayallerinizden ve mücadele etmekten vazgeçmeyin, eğer bir 
kapınız kapanıyorsa ve siz bu kapı için her şeyi yapmışsanız o zaman bilin ki bu kapı çok daha güzel nedenler için kapanıyor. 
Bugün hayatıma baktığımda iyi ki diyorum iyi ki bu bölümü okumuşum ve iyi ki bugün bu yazıyı sizlere  yazabiliyorum.  
 
Herşey gönlünüzce olsun sağlıklı ve sporlu günler dilerim. 
 



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. 



DAĞCILIK                                                                                                                      “Devlerin omzuna çıktığım için diğerlerinden daha uzağı görebiliyorum” 

 

Birlikte Aladağlar’da  bir yolculuğa çıkalım. 

Dağcılığa Giriş 

Dağcılık nedir? Dağcılık, doğa sporları kategorisinde yer alan ekstrem bir spor; 
mental ve fiziksel beceri gerektiren bir faaliyettir. Seni kuşatacak büyüleyici 
manzaraları oluşturmanın yanı sıra birtakım zorluklar,risk ve mücadele içerir. 
Fakat unutmayın ki mücadele dağ ile yapılmaz; kişi kendisi ile mücadele eder. 
Çünkü dağcılık insan ihtiyaçlarının umursanmadığı bir ortamda yapılır. Bu 
kadar zorluk ve risklerin altında peki neden dağcılık? Dağları bu kadar 
büyüleyici kılan şey nedir? 
Dağlarda bir bilinmeyenin çekimi 
vardır; her yaz, kış, ilkbahar ve 

sonbahar dağlar bize farklı bir hikaye anlatır. Bu macera dolu hikayeden bize 
kalan ise tarif edilemez bir zevktir. Hazırsanız,birlikte kısa bir hikayeye 
başlayalım,dağlar bizi bekler!  

Yolculuk Başlasın  
Fiziksel ve ruhsal bir hazırlık süreci bizi bekliyor. Faaliyet öncesi meteorolojik,malzeme hazırlık süreci ve bölge hakkında 
yazılmış eski faaliyet raporların okunması şeklinde birçok hazırlık yapılır. Faaliyete hazırlık süreci şartlara ve amaca göre 
yılları bulacak şekilde uzun ya da haftalık gibi kısa süreli olabilir. Hazırlıklar tam mı? O halde ayağınızın altında kayan çarşak 
zemin,sırtınızda faaliyet için ihtiyaçlarınızı içeren bir çanta ve ellerinizde batonlarınız ile başlayabiliriz yolculuğa. İnsanların 
dağlarda güvenle hareket edebilmeleri için aslında uyulması gereken birçok kural vardır. Dağlarda her ne kadar “Özgür” 
de olsak dağlar birtakım sorumluluklar getirir. Doğanın getirdiği koşullara mutlaka hazırlıklı olmalısınız. Güvenli tırmanış 
yapabilmek için teknik bilgilerin yanı sıra problem çözme yeteneğinizin de geliştirilmesi gerekir. Bilinmelidir ki ekipçe 
yapılan tırmanışta,bir kişinin bir konudaki gücü veya zayıflığı tüm ekibin güvenliğini etkileyecektir. Dağcılık bir ekip işidir. 

Biz kamp alanına doğru yürüyüşe devam edelim. Yürüyüş esnasında şanslıysanız kayalardan kayalara atlayan dağ keçileri 
görme ihtimaliniz var. Sizce görür müyüz? Yapılan uzun yürüyüşün ardından kamp kuracağımız alana vardığımızda 
aklimatizasyon için o gün içerisinde istirahat edeceğiz. Akut dağ hastalığı gibi birçok hastalık semptomları görülebilir. 
Sakin olun ve daha önce aldığınız eğitim doğrultusunda hareket edin. Dağlara gerekli eğitim alınmadan gidilmesi bu gibi 
faktörler açısından kişi için riskli olacaktır. Dolayısıyla dağcılık eğitimi almak kişiler için büyük önem arz eder. 

Kamp alanı görüldü, uzun yürüyüşün sonunda kamp alanına vardık. Zirve yapacağımız rotalara buradan yola çıkacağız. 
Yorgunluğunuzu üzerinizden atmak isterseniz kamp alanına yakın Dipsiz Gölün buz gibi sularına atabilirsiniz kendinizi. 
Unutulmamalıdır ki rotaya yaklaşım olsun,kamp alanında,tırmanış esnasında kısaca faaliyetin her anında dağcı doğaya 
zarar verecek hiçbir faaliyette bulunmaz. Dağcı doğada sadece ayak izini bırakır. Yani evet, ateş yakmak da yok :) Geceyi 
istirahat ederek ve tırmanış plan ve hazırlıkları yaparak geçireceğiz. Aladağlarda, klasik ya da teknik tırmanışlar 
gerçekleştirebileceğiniz farklı beceri seviyeleri gerektiren birçok rota bulunur. Klasik tırmanışta,zirveye eğimli arazide 
yürünerek ulaşılabilirken; teknik tırmanış,kişinin emniyetini sağlamak amaçlı teknik malzemeleri kullandığı,kaya yüzeyini 
tırmanarak zirveye ulaştığı tırmanış şeklidir. 

Biz beraber,klasik zirve faaliyeti için geceden hazırlıklar yapacağız. Gece 
03.00’te kalkarak hazırlanıp ve 04.00’te sabahın erken saatlerinde zirve 
yürüyüşü için teçhizatlarımız hazır bir şekilde yüklenerek zirve yürüyüşüne 
başlamış olalım. Uyanılıp hazır hale gelindiğinde kurt sürüsü stratejisi ile sıra 
olunur ve zirve için kamp alanından yola çıkılır. Yine şanslıysanız,güneşin 
doğumundan önce zirveye ulaşarak güneşin doğuşunu dünyanın en yüksek 
noktalarından birinde izleyebilirsiniz. 

Ve zirveye çıktığınız an… Akıllara kazınacak bu anı her seferinde tekrar 
yaşamak,tatmak için can atacağınız o an. İşte bu noktada dağlarda bilinmeyenin çekimini hissedecek ve o duyguya 
kenetleneceksiniz. Zirveye ulaşmanın ardından gidiş yolu patikasından geri dönülerek,bir sonraki zirve hedefleri için yola 
çıkılır… Bir sonraki dağcılık etkinliğinde,Antalya’nın Cennet Tırmanış Bahçesi’nde tekrar buluşmak üzere.  

 

Nermin Dilruba TİTİZ 



NİSAN HABERLERİ 
Ferhat ARICAN 
MİLLİ GURURUMUZ AVRUPA CİMNASTİK 
ŞAMPİYONASINDA ÜLKESİNİ TEKRAR 
GURURLANDIRDI 
İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik 
Cimnastik Şampiyonası'nda  milli sporcumuz Ferhat 
Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada 
tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu. Ferhat Arıcan 
gazetelere verdiği röportajlarda ”4 ay içinde 2'nci kez 
Avrupa şampiyonu oldu, sıra olimpiyatlarda" dedi Yakın zamanda Koronavirüse yakalanan Ferhat “ 
Zor süreçti ancak ne mental ne de fiziksel olarak kendimi bırakmadım” dedi. En büyük hedefinin 
olimpiyatlarda madalya kazandırmak olduğunu vurguladı. 
 
Rıza KAYAALP 

ONA ŞAMPİYONLUK YETMİYOR. O ARTIK AVRUPA'YI 
FETHETMEK İSTİYOR. 
Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez 
şampiyonluğa ulaşarak rekorunu kıran milli güreşçi Rıza Kayaalp 
gözünü ünlü güreşçi Aleksander Karalin'e ait olan 12 Avrupa 
şampiyonluğu rekorunu kırmaya dikti. Polonya’da düzenlenen 
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil final maçında 130 

kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp,Gürcü Iakobi Kajaia’yı 3-1 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu 
oldu. Şu anda Türkiye’de en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi olma ünvanını elinde 
bulundurduğunu belirten Rıza Kayaalp gazetelere ,“Ünlü güreşçi Karalin, grekoromen stilde 12 Avrupa 
şampiyonluğu ile ilk sırada. Allah izin verirse hedefim 13 kez Avrupa şampiyonu olarak bu rekoru 
kırmak olacaktır” dedi. Ayrıca 2020 Olimpiyatlarına vurgu yapan Rıza,” Tokyo’da tek hedefim altın 
madalya” sözünü ağzından düşürmedi. 
 
 
Kayra SAYİT 
BİR ALTIN MADALYA DA JUDO’DAN  
Milli judocu Kayra Sayit, Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Judo 
Şampiyonası' nda kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, Fransız Lea 
Fontaine’yi ipponla yenerek altın madalya elde etti. 
 
 
Taha AKGÜL 

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU SERİSİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ 
Taha Akgül bir kez daha Avrupa Şampiyonu. Dünya ve olimpiyat şampiyonu 
milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa 
şampiyonluğunu elde etti. Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha 
Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde 
etti. 
Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan 
milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları 

karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu 
ekledi. 
 
 
 
 



Büşra IŞILDAR 
BÜŞRA IŞILDAR, DÜNYA GENÇLER BOKS ŞAMPİYONU OLDU 
Milli sporcu Büşra Işıldar,Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın 
madalya kazandı. 
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'da 
düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda 
çeyrek finalde Hint rakibi Khushi'yi yenen Büşra, yarı finalde Polonyalı 

Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükseldi. Büşra Işıldar, finalde Rus rakibi Kseniia 
Olifirenko'yu yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı. 
 
Furkan ÖZBEK 
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa Halter 
Şampiyonası'nda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek,bir 
bronz, 2 altın madalya kazandı. Erkekler 67 kiloda podyuma 
çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak 
bronz madalya elde etti. Milli halterci, silkmede 178, toplamda 
ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu. 
 
 
Süleyman ATLI 
İŞTE AVRUPA ŞAMPİYONU! 
Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçimiz 
Süleyman Atlı serbest stil 57kg finalinde Rus rakibi Nachyn Mongush’u mağlup 
ederek altın madalya kazandı. 
 
Ümitcan GÜREŞ 

FENERBAHÇELİ MİLLİ YÜZÜCÜ ÜMİTCAN GÜREŞ’TEN 
OLİMPİYAT KOTASI 
Edirne’nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Turkcell Yıldız Genç ve 
Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme yarışlarında mücadele 
eden Fenerbahçeli milli yüzücümüz Ümitcan Güreş,erkekler 100 
metre kelebekte 51.91 yüzerek Olimpiyat kotası kazandı.  
 
 

Onat KAZAKLI 
KÜREKÇİMİZ ONAT KAZAKLI’DAN OLİMPİYAT KOTASI 
 Fenerbahçeli milli kürekçi Onat Kazaklı, 23 Temmuz-8 Ağustos 
tarihleri arasında Tokyo’da yapılacak oyunlarda aynı zamanda 
ülkemiz adına kürekte kota alan ilk sporcu oldu. Avrupa’nın bir çok 
ülkesinden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı Avrupa Kıtası Olimpiyat 
Eleme Yarışları 8 Nisan ‘da tamamlandı. Erkekler tek çifte tekne 
sınıfında yarışan milli kürekçimiz Onat Kazaklı katıldığı heat yarışında 
2. olurken,yarı final yarışında ise 07:03.82’lik derecesiyle 2. oldu ve 8 
Nisan Perşembe günü Final A’da kota için mücadele etme hakkı kazandı. Final yarışını 07:22.70’lik 
derece ile 6. sırada tamamlayan Onat, bugün resmi sonuçların açıklanmasının ardından Tokyo 
Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı. 
 

 
 
 
 

Mehmet Kadir ARAL 
 



SUALTI HOKEYİNDE GEREKLİ EKİPMANLAR NELERDİR ? 
 
Sualtı Hokeyinden kısaca blog yazımızda bahsetmiştik. Şimdi 
gelin beraber ekipmanları gözden geçirelim. 
 
Mayo: Olmazsa olmazımız :) Kadınlarda tüm vücudu 
kaplayan, erkeklerde ise slip model mayo kullanılır. Takımlar 
mayolarını, başlıkları gibi tüm takım aynı renk olacak şekilde 
seçerler (Genelde siyah ya da beyaz olur) 
 
Puck: Oyunun topu diyebileceğimiz puck yaklaşık 1,5 kilo 
ağırlığında ve belli manevralar veya çarpışmalar dışında 

çoğunlukla hayatı diplerde yaşayan ekipmanımızdır.  
 
Stick: Puckı sürmeye veya flick hareketini yapmaya yarayan sopamız. Birçok çeşitte ve renkte 
bulabileceğimiz sopalar olmakla beraber yine resmi maçlar esnasında iki renkten biri olmak 
zorundadır. Sert çarpışmalar veya konuma sinirlenip suyun dışında fırlatmalar sonucu kırılabileceği için 
mutlaka bir yedek bulundurulmalıdır.  
 
Palet: Kişinin oynanış tercihine göre farklı malzemelerden farklı sertlikte tercih edilebilir.Su altında 
maksimum verim ve minimum sürtünme 
sağlamayı hedefleyen hokeycilerin yeni ayakları 
diyebiliriz. 
 
Şnorkel: Ağızlık ile beraber kullanılan şnorkel, 
oyunu takip ederken nefes almanıza yardımcı bir 
diğer olmazsa olmazımızdır. Dişlerini sıkan bir 
oyuncuysan sert bir plastik seçmeniz önerilir 
(Ben değil çok ağızlık eskiten bir arkadaşım 
söyledi :) ) 
 
Maske: Herhangi bir aksaklık sonucu 
yüzünüzden çıkmadan önce... 
 
Başlık (kulaklıklı): Hem numaranızı üstüne 
yazdığınız hem de kulağınızı koruyan kulaklığı ile 
başlığımız;Hakemlerin işini kolaylaştıran bir 
ekipmandır. Eğer siz de su altında dokuz 
canlıysanız,bunu başlığınızla belirtmekten 
çekinmeyin derim.  
 
Eldiven: 60 milisaniye içerisinde gerçekleşen 
flick hareketi ile elinize gelen puckı 
yavaşlatan,biricik dostumuz silikon eldivenimiz. 
Mutlaka takınız ! 
 
 
 
 
 
 
Şafak ÖZSÖNMEZ 



Dayanıklılık Sporu Sonrası 
Beslenme nasıl olmalı ? 

 
Spordan sonra vücudunuz glikojen 

depolarını yeniden inşa etmeye,kas proteinlerini onarmaya ve yeniden büyütmeye 
çalışır. Spor yaptıktan hemen sonra doğru besinleri yemek vücudunuzun  daha hızlı 
yenilenmesine yardımcı olabilir. Karbonhidrat ve protein tüketmek özellikle önemlidir. 
Bu ikisini kombinleyebilirsiniz. Mesela 3:1 (karbonhidrat / protein) oranında tüketmeyi 
deneyebilirsiniz. Muhtaç olduğun enerji kaslarındaki glikojen depolarında mevcut 
olmalıdır! İşte sizlere dayanıklılık sporundan  sonra tüketebileceğiniz bir tarif: 
 
 
KARABUĞDAY 
SALATASI 
 
Karabuğday 
Salatası 
· 5-6 adet çilek 
· 2 adet salatalık 
· 4-5 yemek kaşığı 
karabuğday 
· 3 yemek kaşığı lor 
· Bir kaç adet taze 
nane 
 
Sosu için;1 tatlı 
kaşığı 
zeytinyağı,yarım 
limon,bir kaç adet 
taze nane ve tuz. 
Afiyet olsun :) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Şeyma AYDOS 



AKADEMİK KÖŞE 

DİNAMİK VE STATİK GERMENİN KRONİK ETKİLERİ 
Giriş 
Yapılan çalışmada dinamik ve statik 
germenin,hamstring kas grubunun eksantrik 
kasılması üzerindeki etkilerinden bahsetmektedir. 
Eksantrik kasılma ne demektir? 

Eksantrik kasılma;yürüme,koşma,merdiven inme gibi birçok günlük aktivitemiz sırasında iskelet kaslarımızın ortaya çıkarmış 
olduğu bir kasılma şeklidir.Bu tip kasılmalar,kasın en küçük kasılabilen birimi olan sarkomerlerin boyunun uzaması şeklindedir. 
Eksantrik çalışmalar düzenli ve kontrollü çalışmalar eşliğinde,kas dokusunu yapısal olarak kuvvetlendirip koruyucu bir 
uygulamadır.Yapılan çalışmamızda amacımız dinamik ve statik germelerin sporcuları etkileyişi ve aslında hangisinin daha iyi 
olduğu yöndedir. 

Bu yüzden çalışmamızda 3 grup kullanılmıştır. 
-Germe yapmayan
-Statik germeler yapan
-Dinamik germeler yapan

-Yapılan bu çalışmada toplam 45 kişi katılmış olup her grupta rastgele seçilen erkek bireylerden
oluşmaktadır.

-Statik ve dinamik germe yapan grup  3 set/30 tekrar şeklinde kendi germe yöntemlerine uygun olacak
şekilde germe hareketlerini gerçekleştirmişlerdir.

Tartışma: 
→Bu makaleye yön vermek amacıyla yapılan bir makale sonucunda:
→Eksantrik tork üretiminin azalmasını açıkayan bir hipotezde,kronik statik germeler uzun vadeli kas
performansını olumsuz yönde etkilemektedir.Aynı zamanda kasılı olmayan dokuların ise
sertleşebileceğini göstermektedir.

→Makalemizinde örnek olarak sunduğu hamstring kas grubu,zorlanmalarında genellikle ani ve
kuvvetli kas hareketlerinin eksantrik fazında meydana gelir ve eksantrik kuvvetin azaltılması
yaralanma riskini artırabilir.

→Bu nedenle statik germeler konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. Diğer bir yanda dinamik
germeler eksantrik torku değiştirmediği için germe sırasında daha etkili bir yöntemdir.
Sonuç:
⇨Yapılan araştırmalar sonucunda statik germenin eksantrik tork üretimini azalttığı ve kas
performansını olumsuz  yönde etkilediği açıklanmıştır.
⇨Diğer bir taraftan dinamik germelerin daha fazla kas aktivasyonunu teşvik etmenin yanı sıra,sonraki
aktivitenin hareket modellerine benzerliği nedeniyle ısınma rutinlerinde tavsiye edilmiştir.
KAYNAKÇA: 
Barbosa GM, Trajano GS, Dantas GAF, Silva BR, Vieira WHB. Chronic Effects of Static and Dynamic Stretching on Hamstrings Eccentric Strength and 
Functional Performance: A Randomized Controlled Trial. J Strength Cond Res. 2020 Jul;34(7):2031-2039. doi: 10.1519/JSC.0000000000003080. PMID: 
30789583. 

Furkan KURUCU 



PARTNERLERİMİZ 
 

İstanbul’un tanınan koşu gruplarından biri olan Beat Run Crew  koşularına 2017 Aralık 
ayında başlamıştır. Kişilerin kendilerini koşu aktivitesi aracılığıyla sporda olduğu kadar 
sosyal olarak da geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sayıları fotoğraf 
karesine bile sığmayan ekibiyle kısa zamanda Anadolu Yakası’nın sevilen yüzü olmuştur. 
Beat Monday ismini verdikleri koşuları adeta haftaya nasıl başlarsan öyle gider mesajı 
niteliğindedir. Salı-perşembe günleri yaptıkları interval antrenmanlarıyla kendini 
geliştirmek isteyen koşuculara güzel bir fırsat sunarken, haftasonu uzun koşularını grup 
olarak Aydos Ormanı ve Ayvad Bendi’nde koşmaktadırlar. Pandemide dahi evlerinde 

pazartesiyi es geçmeyen ekibi ile ve online yaptıkları grup antrenmanlarıyla sosyal medya aracılığıyla çevrelerine 
ilham vermeye devam eden Beat Run Crew’ı değişmeyen rotalarında en kısa zamanda görmek için 
sabırsızlanıyoruz. #beatmonday 
 
 
Ulusal olduğu kadar uluslararası düzeyde de alt yapı ve master sporcuları yetiştiren Tria Team, 2019 yılında 
kurulmasına karşın şimdiden birçok yurtiçi ve yurtdışı dereceleri elde etmiştir. Bu başarının 
sırrı haftanın her günü farklı bir antrenman programı ile sporcularını yüzme ,bisiklet, koşu 
gibi hedefledikleri alanda ilerletirken yoga ve kuvvet egzersizleriyle de çapraz eğitim 
modalitesinden faydalanarak onları bütünsel olarak desteklemesidir. Takımın dinamiği, 
severek ve sürekli yapılan çalışmanın istikrarlı başarı için anahtar olduğuna 
inanmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu enerjilerini sarı-turuncu formalarına da 
yansıtmışlardır. İşini tutkuyla yapan ve hedefe giden yolda çok çalışmanın karşısında 
hiçbir engelin bulunamayacağı inanan antrenörlere sahip Tria Team’e başarılı ve sağlıklı bir 
sezon diliyoruz. 
 
 

Peloton kelime anlamı olarak bisikletçilerin yarış esnasında enerji 
tasarrufu etmek amacıyla oluşturdukları küçük topluluğa verilen 
isimdir. Bu isim, ekibin ortaya çıkış amacının da güzel bir özetidir. 
Birlikte bisiklet sürmeyi seven ve yarışlara katılan bir grup arkadaşın 
2017 yılında kurduğu takımın amacı koşu kültürünü yaygınlaştırmak, 

bireysel gibi görünen bisiklet sporunun aslında bir takım işi olduğunu vurgulamak ve birlikte vakit 
geçirmektir.Aynı zamanda takımla birlikte kendinizden daha iyi olanla antrenman yaparak performansınızı 
daha hızlı geliştirme ve daha güvenli sürüş yapma fırsatı da elde edebilirsiniz.İçlerinde genç, master, dağ ve yol 
sporcusu, milli ve olimpiyat sporcuları gibi farklı yaş ve kategorilerde birçok katılımcısı bulunan ekip, uluslararası 
yarışlara, federasyon yarışlarına ve granfondolara katılmaktadır. 
Bu arada spor kültürü demişken İstanbul’da kurulan Peloton’un şimdiden farklı şehirlerde takımları kurulmaya 
başlanmış bile. 
 

 
Yüzme sporunda kendini geliştirmek isteyen herkese, sosyal ve eğlenceli bir atmosferde 
antrenman olanağı sağlıyorlar. Başlangıç seviyesinden açık deniz yüzücülerine her 
seviyeden katılımcıya açık olan ekipte amacı kilo vermek olan da var, uluslararası 
yarışlara hazırlanan da. Tekniğinizi ve dayanıklılığınızı geliştirerek, hedeflerinize 
doğrultusunda size uygun profesyonel antrenman programı hazırlanıyor. Hazırlık, 
yükleme ve zirve dediğimiz sezon planıyla kişisel hedefinize sağlıklı ve kısa zamanda 
varabiliyorsunuz. Zengin yüzücü sayısına sahip ekip, size tempo kültürünü 
edindirirken ,sağladığı tatlı rekabetle motivasyonunuzu da hep yüksek tutuyor. Ekip, 
pazartesi- çarşamba ya da salı -perşembe günleri Ataşehir‘de ve Göztepe’de 
antrenman yapıyor. Bu arada haziran itibariyle Avrupa Yakasında da antrenmanlara 
başlıyorlar.Yaz ayını değerlendirmek isteyenlere bizden söylemesi. 
 
 

Berfin ÖZTÜRK 





AYNI OYUN FARKLI KONUM  
Voleybolda mevkilere göre neler değişir? 
Hepimiz biliyoruz ki ülkemizde ve dünyada en popüler sporlardan 
biri voleybol. Ben de bu branşla küçük yaşta tanışanlardan biriyim. 
Hayatım o günden beri sporun etrafında şekillendi diyebilirim. Bir 
takımın parçası olmak, iletişimi ve özgüveni geliştirirken; sürekli 
yapılan antrenmanlar vücut farkındalığımızı arttırıp sağlığımıza 
dikkat etmemizi sağlıyor. Bunun yanında önem vermemiz gereken 
şeyler oldukça fazla aksi takdirde çeşitli yaralanmalara maruz 
kalabiliriz. Bu yaralanmalar yanlış teknik ve ekipman 
kullanmaktan, kötü zeminden bazen de tamamen fiziksel 
yatkınlığımızdan kaynaklanabiliyor. Gelin bunu biraz daha 
özelleştirelim ve mevkilerine göre voleybolcuların en sık 
karşılaştığı yaralanmalara bakalım. 
Maç içinde kritik yerlerdeki topları kurtarmalarıyla bilinen 
liberolarımız, en çok ayak ve el bileğinde sorun yaşıyor. 
Burkulmalar, ayağın içe doğru dönmesi sebebiyle zarar gören 
bağlar; manşet alırken maruz kalınan sert ve ani toplar yüzünden 
parmaklar, el bileği, dirsek ve omuz da etkilenenler arasında. 

Takımın beyni denince çoğumuzun aklına pasörler gelir! 
Çünkü bütün oyunu onlar kurar ve diğer oyuncular uyum 
sağlayarak üzerlerine düşen görevi yaparlar. Bu büyük 
sorumluluğun getirdiği sakatlıklar da ayak bileğinden tutun omuza 
kadar bütün vücutta meydana gelebiliyor. Liberolardan farklı 
olarak her durumda pas atmaya odaklı oldukları için parmaklarda 
yaralanmalar, dirsekteki tendonların iltihaplanması ve kolumuzu 
kaldırmaya yarayan yapıların omuzdaki kemikler arasında 
sıkışması gibi durumlara daha sık rastlıyoruz. 

Bitirici hamleleriyle smaçör ve pasör çaprazlarını 
düşünelim. 
Smaç adımlaması yaparken ayak bileğinin dengesi ve hareketliliği 
çok iyi olmalı. En ufak bir sapmada ayak bileği çok fazla yüke maruz 

kalır, bu da isteyeceğimiz bir durum değildir.Adımlama bitip sıçramaya geçtiklerinde aslında bütün vücut organize çalışır. 
Hem doğru zamanı ayarlamak hem de iyi bir vuruş gerçekleştirmek gerekir. Topa vurmak için geriye doğru esnemede bel 
ve omuz çevresinin, yere inerken de diz ve ayak bileğinin incinmesi bu sporcularımızda görülen bazı problemlerdir. 

Bir smaçörün en az maruz kalmak istediği şeylerden biri şüphesiz blok engeline takılmaktır. 
Orta oyuncular tam burada devreye girip karşı takımın hamlelerini etkisiz 
hale getirmekte oldukça iyiler. Tabiki bununla kalmayıp boy avantajları 
sayesinde fileye çok yakın smaçlar vurarak farklarını ortaya koyuyorlar. 
Blok esnasında gelen sert toplar parmaklarına zarar verebildiği gibi sürekli 
baş üstü aktivite yaptıkları için omuzlarındaki yapıların sıkışması da 
yaşanabilecek sakatlıklardan maalesef. 
Yukarıda bahsettiklerimden de anlaşılacağı üzere benzer yaralanmalar 
olabildiği gibi tamamen mevkilerine özgü farklı bazı problemler de 
yaşayabiliyorlar. Ben de zamanında belirli sakatlıklar yaşadım ve bu 
yüzden fizyoterapi okumaya karar verdim. Biz fizyoterapistlerin bu gibi 
durumlarda ne kadar önem taşıdığını insanların anlamasına yardımcı 
olursak bu sakatlıkların önlenmesinde, oluşan sakatlıklardan sonraki 
iyileşme döneminin kısalmasında o kadar ilerleme kaydedeceğimizi 
düşünüyorum. 
 Umarım en az yaralanmayla güzel ve mutlu sezonlar geçirmeye devam 
ederiz.  

 
 

Dilara ALEMDAR 



ALT KARIN AĞRISI VE SPORTİF İLİŞKİ  
Alt karın ağrısının nedenlerini konuşmadan önce, “ağrı nedir?” onu tanımlayalım. Ağrı, vücudumuzun beynimize 
verdiği sinyallerdir. Bu sinyaller beynimize gelene kadar çeşitli nedenlerden dolayı algı mekanizmasında hafif ya 
da şiddetli diyebileceğimiz karakterlere bürünür. Ağrı; sizin kaygı durumunuz, duygusal durumunuz, ilişkileriniz, 
kültürel yapınız, yaptığınız spor, işiniz, yaşınız, cinsiyetinizle hatta büyüdüğünüz aile yapısıyla bile özelleşecek 
bir hafızaya sahiptir. 
Peki alt karın ağrısı, yani biz sağlıkçıların dilinden pelvik ağrı nedir ve neden oluşur? 
Alt karın ağrısı, yani pelvik ağrı, kadınlarda ve erkeklerde görülebilen rahatsızlık hissi ile karakterizedir. Dolaylı 
olarak iskelet sistemimizi ve organlarımızın çalışma yapısını düşünmemiz gereken bir algı durumudur. Pelvik 
ağrının hangi nedenlerden karşımıza çıktığını sorgulayacak olursak; halk dilinde leğen kemiğimizi saran kaslarla 
ve karın kaslarının gerginliği ile birlikte; kas kısalıkları, (overaktif pelvik)durumuyla, omurganızdaki ve 
kalçanızdaki hareket kayıplarıyla, bağırsaklarınızın fazla çalışmasıyla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. 
Pelvik ağrı kimlerde görülür ve nasıl karşılaşırız? 
40’lı yaşlarına gelmiş insanlarda, stresli işe sahip olan kişilerde; zor doğum gerçekleştirmiş anneler ile birlikte, 
tam tersi genç ve sportif insanlarda da çok geniş prevalansa sahip bir oluşumdur pelvik ağrı.  
Pelvik ağrının yanında getirdiği semptomları konuşacak olursak; bağırsak hareketliliğinin çok olması durumunu 
yani kabızlığı bu semptomlardan birine ekleyebiliriz. Bir diğer semptomumuz ise aniden idrara çıkma hissiyatı 
ya da sık tuvalete çıkma isteğidir. İdrar yapımı başlatırken çekingenlik hissetme veya idrarı geç başlatma da bu 
semptomların arasına girebilir. Sporcularda ağırlık kaldırırken damla şeklinde idrar kaçırmayı, mesane 
problemlerinin arasına ekleyebiliriz. Seksüel isteksizlik, ağrılı cinsel ilişki ve orgazm yaşayamama diğer 
semptomlardandır. Sinir basısından ayırmamız gereken bir diğer semptomumuz ise alt genital bölgelerde 
hassasiyettir. Özellikle bisiklet sürerken oluşan hassasiyetin uyuşmayla karakterize olup olmadığını iyi bir 
şekilde test etmek gerekir. Günlük hayatınızı etkileyecek, sert zeminlere otururken ve bacak bacak üstüne 
atarken sizi rahatsız eden bir hissiyatın varlığını kendinize sormanızı istiyorum. Yazımın başında bahsettiğim 
ağrı algımızın ne kadar değişken olduğunu size hatırlatmak isterim. Tüm bunları hissetmekle birlikte 
semptomların sizin üzerinizdeki hissiyatı farklı derecelerde olabilir ya da semptomları kendi üzerinizde 
gözlemleyemeyebilirsiniz.  
Kendimize ilk başta sormamız gereken soru bunun nasıl başladığı... 
Bunu hissetmeye ne zaman başladım? Ters giden şeyler neler diye kendinize sorun. Size stres yaşatan olayları 
hayatınızdan uzaklaştırın. Algımızı yönlendirmek ve zihinsel iyileşmeyi başlatmak, önceliğimiz olmalıdır. Ağrıyı 
normalize etmeyin. Bedeninize hak ettiği değeri verin. Kronikleşen (uzun süreli) ağrıların yanında döngüsel 
ağrıların da istenmeyen bir durum olduğunu ve normalize etmememiz gerektiğini unutmayın. 
Sporcuların yoğun antrenman çalışmaları, pelvik kaslara binen yükün artmasına sebep olabilir. Bunun yanında 
diğer kaslarımızın fleksibilitesine verilen önemin pelvik kaslarımıza verilmemesinden kaynaklı olarak da pelvik 
ağrı artıyor olabilir. 
Yine mi ‘’Mobility is your ability’’ sloganı? 
Vücudunuzun hareketliliği ve kaslarınızın esnekliği konuşmamız gereken konulardan biri. Manuel 
uygulamaların yanında, kısalmış durumda olan kaslarımıza germe egzersizleri uygulayarak eklem hareketliliğini 
sağlayarak pelvik bölgeyi rahatlatmalıyız. 
O zaman mobilite (eklemin hareket kabiliyeti) ve fleksibilite (kasın esneyebilme kabiliyeti) ile evde 
yapabileceğimiz bazı egzersizlere göz atalım. 
ABDOMİNAL SOLUNUM  

Abdominal solunum, pelvik taban kaslarımızın gevşemesini 
sağlayan ana egzersizlerimizden biridir. Öğrenme 
aşamasında yapacağımız ilk şey, bir elimiz göğüste diğer 
elimiz karnımızda göğüs hareketi az olacak şekilde karın 
bölgesinden nefes alıp vermektir. 
Hareketi kavradığımızı düşündüğümüz noktada çocuk 
pozuna (Resim 1) geçerek bu nefes egzersizini 
tekrarlayabiliriz. Bu pozisyon için 2 dakika nefes egzersizi yeterli olacaktır. 
 
BEL DÖNDÜRME (Lumbar Rotation) 

Resim 1 



Matınıza sırt üstü uzanın. İki bacağınız da yerle temas ederken bir bacağınızı, 
dizinizi bükmeden yukarı kaldırın. Kaldırabildiğiniz son noktada bacağınızı karşı 
tarafa yuvarlayın. Daha sonra aynı hizadan geriye gelip en son bacağınızı yere 
düz bir şekilde indirin. Omuzlarınızın yerle temasının kesilmemesine dikkat edin. 
Hareketi gerçekleştirdiğiniz sırada nefes verip geri pozisyona geldiğinizde nefes 
almayı unutmayın. Bu hareket, belinizdeki omurganın hareketliliğini 
arttıracaktır. Her iki bacak için 10 tekrar yeterli olacaktır. 

KALÇA DÖNDÜRME (Pelvic Rotation) 
Yine sırt üstü pozisyonda matınıza uzanın. Bacaklarınızı ve dizinizi 90 derece olacak 
şekilde yukarıda konumlandırın. Belinizi yere bastırarak bacaklarınızı iki tarafa 
döndürmeye başlayın. Omuzlarınızın yerden kalkmamasına ve bacaklarınızın 
birbirinden ayrılmamasına özen gösterin. Hareketi yaparken nefes tutmamaya ve 
bacakların yanlara dönüş aşamasında derecelerini kaybetmemesine özen gösterin. 
Bu hareket için 10 tekrar yeterli olacaktır. 

BACAK DÖNDÜRME (90-90 Hip Floor) 
Matınıza sırt üstü uzanın dizinizi 45 derece bükerek ayaklarınızı 
yerle temas ettirin. Daha sonrasında ayaklarınızın yerle teması 
kesilmeden dizlerinizi sağa ve sola yere doğru yaklaştırın belinizin 
matla temasını kesmemeye, karın kaslarınızın kasılı kalmasına 
özen gösterin. Bu hareket için 10 tekrar yeterli olacaktır. 
GÖVDE DÖNDÜRME (Torakal Rotation) 

Matınıza yan şekilde uzanın. Üst bacağınızın 90 derece 
kalçadan ve dizden bükülü olacak şekilde konumlandırın. 
Üst bacağınızın ve başınızın altına bir yükselti koyarak 
vücudunuzu destekleyin.  
İki kol paralel olacak şekilde öne uzatın. Üst tarafta kalan 
kolunuzu başınızla takip ederek yana doğru açın. Bu hareket 
gövde omurlarının hareketini sağlayacaktır. Her iki taraf için 

10 tekrar yeterli olacaktır. 
PELVİK GERME 
Matınıza sırt üstü uzanın, iki ayak bileğinizi kavrayarak olabildiğince kasık bölgenizi 
esnetin, nefes ile kombine şekilde bu hareketi yapmanız, pelvik kaslarınızın gevşemesine 
daha çok yardımcı olacaktır. Bu egzersizi 60 saniye ve 2 set şeklinde yapabilirsiniz. 
KALÇA GERME ( Priformis Germe) 

Matınıza sırt üstü uzanın bir bacağınızı baldırınızdan 
kavrayarak kendinize çekerken diğer bacağınızın ayak 
bileği dizinizin üstüne gelecek şekilde konumlandırın. Son çekme noktanızdan 
dirseğinizle, üstte olan bacağa diz bölgesinden itme uygulayarak bu germe 
hareketinin etkisini arttırabilirsiniz. 30 saniye kalacak şekilde 2 set şeklinde bu 
egzersizi yapabilirsiniz.  

Unutmayın, bu germe egzersizlerinin hepsi ağrı sınırı içerisinde olmalıdır. 

Aleyna KARAHASAN 



BASKETBOL YARALANMALARI 
Merhaba, bugün sizlere profesyonel basketbol oynamış bir kişi olarak bu sporu yapan 
kişilerin başına gelebilecek yaralanmalardan bahsedeceğim. 

Ayak Bileği Burkulması 
Ayak bileği burkulması, basketbol oynamış herkesin başına gelen en yaygın 
yaralanmadır. Ayak bileğimizi sabit tutan ve onu fazla hareketlerden koruyan bağlar 
vardır. Bileğimizin aşırı içeri veya dışarı hareketleri bu bağların zarar görmesine ve ayak 
bileği burkulmasına neden olur. Özellikle uzun boylu oyuncular için çok korkulan bir 
yaralanmadır. Burkulan ayak bileği şişip morarabilir. İlk zamanlar üzerine basmak 
zordur. İyileşme süresi genellikle 4-6 hafta arası olarak bilinse de kişiden kişiye farklılık 
gösterebilir. Tedavi için ilk zamanlarda buz ve bandaj önemlidir. İlerleyen zamanlarda 
ise bileğin eski gücünün ve dengesinin kazandırılmasına yönelik egzersizler 
yapılmalıdır. Koruyucu olarak bilekli ayakkabılar, ayak bileği bandajları kullanılır. 

Parmağa Dik Top Gelmesi 
Bir diğer yaralanmamız ise el parmaklarına 

topun dik gelmesidir. Aynı bilek burkulması gibi bu yaralanma da çoğu 
basketbol oyuncusunun başından geçmiştir. Basketbol topu bildiğiniz gibi ağır 
ve büyüktür. Hazır olmadığımız anlarda gelen paslar, rebound mücadeleleri gibi 
durumlar bu yaralanmanın en sık olduğu anlardır. Parmaklarımız dik 
şekildeyken topun üstlerine ani ve sert gelmesi, parmak içindeki tendon 
dediğimiz yapılara ciddi zarar verir. Parmağımızı açıp kapatırken zorlanırız. 
Parmağımızda şişlikler ve morarmalar görebiliriz. Tedavide buz ilk zamanlarda 
çok önemli olmakla beraber kalıcı bir hasarı önlemek adına parmak atelleri de 
kullanılabilir. Yeterli tedavi edilemeyen parmak belirli bir süre sonra “çekiç 
parmak” şeklini alabilir.  

Ön Çapraz Bağ Kopması 
Ön çapraz bağ dizin iç-orta bölümünde yer alır. Ön çaprazlar dizin 
dönmesinden, sabit olmasından sorumlu bağlardır. Sık yaşanıyor olmasına 
rağmen kolay bir yaralanma değildir.  İyileşme ve bunu takip eden tedavi süreci 
uzun , zorludur. Gelen darbe sonucu diz öne veya arkaya gittiğinde, koşarken 
aniden yön değiştirmede, ayak sabitken gövde diz üzerinde dönmeye zorlandığında meydana gelebilir. İnanılmaz ama bu 
sırada dizden ‘‘küt’’ diye bir ses duyulabilir. Diz ekleminin içinde hızla gelişen kanamaya bağlı olarak şişlik meydana gelir. 
Sporcu genellikle spora devam edemez. Birkaç hafta içinde diz eklemindeki şişlik ve ağrı azalır. Sporcu 2-3 hafta sonra dizini 
günlük yaşantı içinde kullanmaya başlayabilir. Fakat bu iyileşme profesyonel bir basketbolcu için yeterli değildir. Çünkü 
tam olarak iyileşme cerrahi işlem ile mümkün olur. Cerrahi işlem geçirmeyen sporcuda, yeni yaralanmalar ve dizdeki hasarın 
artması mümkündür. Ameliyat sonrası sahaya dönüş ise 6 ay sürebilir. Koruyucu olarak dizin üstündeki kaslar 
güçlendirilmeli ve düzenli antrenman yapılmalıdır. 

Kaval Kemiği Ağrı Sendromu (Medial Stress Syndrome) 
Son olarak ise “kaval kemiği ağrısından” bahsedeceğim sizlere. Kaval kemiği dizimizin alt-ön kısmında bulunan kemiktir. 
Kaval kemiğinde kırılmış veya darbe almış gibi hissedilen ağrı ile kendini gösterir. Bu ağrıların oluşmasının nedeni ise 
kemiğe gelen baskılardır. Ağrı keskindir, ısınmayla azalabilir. Zamanında tedavi edilmezse kaval kemiğinde şişlikler, sabah 
ağrıları,kemik içinde iltihaplanmalar görülebilir.Genellikle amatör basketbol oynayan sporcuların başına gelen bu ağrının 
birçok sebebi vardır: elverişli olmayan sert zemin, ortopedik olmayan taban, eski ayakkabı kullanımı, fazla kilo, ayağın içe 
basması ve kasların fazla yorulması gibi.Peki bu ağrı nasıl geçer? Buz bizim için olmazsa olmazlardandır. Bunun yanında 
istirahat da çok önemlidir. İlerlemiş evrelerde merhem ve ağrı kesici ilaçlar da kullanılabilir. 
Gördüğünüz gibi basketbolcu olmak zor ama bir o kadar da keyifli. Bizler LifeOn Genes ekibi olarak zor anları 
kolaylaştırmak ve sağlıkla kazanacağınız başarılarda yanınızda olmak için varız. 
Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün söylediği gibi: 
"Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan 
kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda 
ahlaklısını severim."  

 

Emirhan TEZEL 



FİZYOTERAPİST GÖZÜNDEN BİR BOKSÖRÜN EGZERSİZ İHTİYAÇLARI 
1.Yavaşlamaya tahammülü olmayanlar ve zihni dağınık olanlar 
için  
Boks durmaya, yavaşlamaya ve sıkılmaya vakit bulamadığın, 
sürekli uyanık olduğun, eğlenceli bir dövüş sporudur. Beyninizi 
sürekli yoklamak zorundasınız. 
Her daim açık bir zihin gerektiren sporlardandır. Dağınık zihninizi 
nasıl toparlayacağınızı öğrenirsiniz. Her hatanın bir yumruğa 
sebep olduğu boksta odaklanmak en önemli şey.                                                                      
                                                                                          Anda kal, ayakta kal! 
2.Stresli yoğun geçen günlerde yenilenmek için  
Çok stresli hissettiğiniz ve spordan kaçmak istediğiniz günler 
oluyordur. Antrenman boyunca tüm stresinizi, gereksiz enerjinizi, 
olumsuzlukları bünyenizden atıyorsunuz ve antrenmandan yorgun 
ama güçlü bir insan olarak çıkıyorsunuz.                             
                                                                   Torbayı dövmeyen beynini döver! 
3.Çok zayıf ve kuvvetsiz hissediyorum diyenler için 
Boksa başlamak için kuvvete ihtiyacın yok. Havlu atmadığın sürece 
müthiş bir kuvvet, denge ve hıza sahip olacaksın. Hangi yaşta 
olursan ol, cinsiyetin ne olursa olsun bu sporun etkisi hayatının her 
yerinde karşına çıkacaktır. Bir de demedi deme; bir sonraki 
antrenman gününü iple çekip o güne kadar uyurken bile kendini 
duvar yumruklarken bulabilirsin.                                               
                                                               Haydi! İçindeki boksörü dışarı çıkar. 
Peki boksta daha iyi yumruklar atmak için neler 
yapılabilir? 
Boksta yumruğu, ellerinin aksine tüm vücutla atarsın. Kuvvet gerektiren bir 
spor olsa da boksta öncelik, esneklik ve mobilitedir. Sertleşmiş ve gergin 
kaslar, eklemin normal  hareket açıklığını sınırlar; kasılma ve gevşeme , 
performans ve kasın fonksiyonelliğini azaltır. Esnekliğin azalmasının, kas ve 
eklem ağrılarının oluşmasında öncü olduğu kabul edilir.  
Kısa ve gergin kaslar, kuvvet ve güç kaybına neden olur. Esneklik ve 
mobilite, kastaki yaralanmaları azaltır ve tekniğinizi iyi hale getirir. Size bu 
konuda yardımcı olacak birkaç egzersiz paylaşacağım. 
Hızlı ol,ayağa kalkmak için sadece 10 saniyen var. 

1,2,3,4,5…10  ve NAKAVT. 
Lateral fleksiyon germe (yan gövde kaslarını germe) 
World's greatest stretch 

Harekete şövalye pozisyonunda eller omuz altında ve ayak yanında 
başlanır.Arkadaki bacak uzun pozisyonunu bozmadan kol yana 
doğru açılır. 
Boyun germe 
Başın yanından tutulur  baş sağ tarafa çekilirken  sol omuz 
aşağıya doğru bastırılır. 
 

Bel ve kalça mobilitesi 
Sırt üstü yatılır, kollar yana doğru açılır bir ayağın diğer dizinin 
üstüne resimdeki gibi gelir daha sonra diğer bacağa destek 
vererek mata doğru ittirilir. 
 
 
Aşağıya bakan köpek pozisyonunda arka bacak germe 
Ellerinizle mata tırmanıp gövdenizi V şekline getirin buradayken  topukların mata temas etmesi 

önemli daha sonra dizlerini bükün ve tekrar düzeltmeye çalışın. 
 
 

Şeyma AYDOS 
 



EGZERSİZE BAĞLI KAS KRAMPLARININ YÖNETİMİ 
İskelet kası krampları, spor etkinlikleri sırasında 
veya hemen sonrasında tıbbi müdahale 
gerektiren en yaygın durumlardan biridir. Kas 
krampları özellikle triatlon ve maraton gibi 
dayanıklılık sporlarında yaygın olarak 
görülmektedir. Özellikle dayanıklılık sporcuları 
arasında bu durumun yüksek görülme oranı 
olmasına rağmen, sporcularda kas krampının 
gelişimi ile ilişkili faktörler tam olarak 
netleşmemiştir. 

Sporcularda, kas kramplarının altta yatan 
birçok tıbbi durumun bir sonucu olarak da 
ortaya çıkabileceğini belirtmek önemlidir. Spor 
hekimliği literatüründe, egzersiz sırasında veya 
hemen sonrasında ortaya çıkan kramplar, daha 
yaygın olarak egzersize bağlı kas krampları 
olarak adlandırılır.  

Egzersize bağlı kas krampları "egzersiz sırasında veya 
hemen sonrasında ortaya çıkan ağrılı, spazmodik ve 
istemsiz iskelet kası kasılması" olarak tanımlanmaktadır. 
Yaygınlık kavramı, "bir hastalıktan muzdarip bir nüfusun 
genel oranı" olarak tanımlanır. Dolayısıyla, egzersize 
bağlı kas krampının yaşam boyu yaygınlığı, atletik 
kariyerlerinde bir dönem egzersize bağlı kas kramplarını 
deneyimlemiş olan sporcuların sayısı ile orantılıdır. 
Egzersize bağlı kas krampı yaygınlığının, aktivitenin 
yoğunluğu ve süresi ile ilişkili olarak arttığı 

görülmektedir. Triatletlerde egzersize bağlı kas kramplarının, en yüksek yaşam boyu yaygınlık oranı gösterdiği rapor 
edilmiştir.  

Sporcular genellikle bir kas kuvvetlendirme ve esneklik programı için yönlendirilebilir. Bir eğitim günlüğü tutmaları, kramp 
ataklarını not etmeleri ve ilerlemeleri hakkında klinisyenlere düzenli olarak rapor vermeleri istenir. Akut egzersize bağlı kas 
kramplarının önlenmesinin anahtarı, kası egzersiz sırasında erken yorgunluk geliştirmekten korumaktır. Vakaların 
çoğunda, kas krampları atletik olay sırasında çok aktif olan kas gruplarıyla sınırlıdır. En yaygın olarak bunlar baldır kasları; 
hamstring ve kuadriseps kaslarıdır. Çoğu durumda, egzersize bağlı kas krampları, aktivite durdurulduktan sonra birkaç 
dakika ila birkaç saat arasında sürebilir. 

Egzersize bağlı kas krampları hakkında bilinmesi gerekenler: 

● Erken kas yorgunluğu gelişirse, egzersize bağlı kas kramplarının görülme olasılığı artar. 
● Egzersize bağlı kas krampları sıcak ve nemli çevre koşullarında daha yaygın görülmektedir. 
● Sporcular, egzersize bağlı kas kramplarına yatkınlarsa aktivitelerini daha düşük bir yoğunlukta 

ve daha kısa sürede gerçekleştirmelidir. 
● Sporcular aktivite için uygun durumda olmalıdır 
● Sporcular, krampa eğilimli kas grupları için düzenli germe yapmalıdır. 
● Sporcular, egzersiz sırasında erken kas yorgunluğu gelişimini önlemek için yeterli besin alımına 

(özellikle karbonhidrat) dikkat etmeli ve bu konuda bir spor diyetisyenine danışmalıdır. 

Samet CELAYIR 



EGZERSİZİ MASKELEME(ME)Lİ Mİ? 

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyanın ortak mücadelesi olan 
Covid-19, hayatımızı her yönü ile etkisi altına aldı. Günlük 
yaşamımızda hatta sadece otururken bile maske, eldiven, 
dezenfektan, kolonya kullanıp hijyen koşullarını en üst 
seviyede tutmaya çalışıyoruz. Her ne kadar fiziksel aktivite 
alanlarımız kısıtlanmış gibi gözükse de biz egzersiz için hep 
bir yol bulduk. Yeri geldi kimsenin olmadığı yeşil alanları 
tercih ettik yeri geldi evimizi bir spor salonuna dönüştürdük 
ya da mümkün olduğunca dikkat ederek spor salonlarına 
gitmeye devam ettik.  

Peki spor yaparken maske takalım mı? 

Yine de aklınızı birçok soru işareti meşgul etmiştir. Durum böyleyken koşu bandında kendinizi 
‘Düzenim bozulmasın spora devam edeyim diye geldim ama şu yandaki adam pozitif midir? Taşıyıcı 
mıdır? Maskemi taksam mı acaba? Diye düşünürken yakalayabilirsiniz. 

Bilirkişiler tarafından yapılan bir çalışmada 
herhangi bir kalp veya solunum sistemi hastalığı 
bulunmayan kişilerin orta yoğunluklu veya kısa 
süreli yüksek yoğunluklu aerobik egzersiz 
sırasında cerrahi ya da N95 maske takmanın virüs 
transferini önlemede etkili olduğu belirtilirken; 
Başka bir çalışmada maske ile  egzersiz yapan 
kişilerin: 
● Solunum kaslarının daha fazla yorulduğu,  
● Aerobik egzersizin aslında anaerobik bir 
egzersize dönüştüğü, 
● Kaslarımıza giden oksijen miktarının azaldığı  
● Kalbimize daha çok yük bindiği 
● CO2 seviyesinin artması ile birlikte gelen baş 
ağrısının yaşandığı, bu durumun anksiyete ve 
depresyon seviyesini arttırdığı görülmüştür. 

 
 
 

Simgenur AYDAŞ 



E-SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE 

Teknoloji alanında yaşadığımız hızlı gelişmeler tüm hayatımızın yanı sıra, spor dünyasını da değiştirdi. Bu gelişmelerle 
birlikte spor yeni bir boyut kazanarak dijital ortama geçiş yaptı ve böylelikle “e-Spor" kavramı ortaya çıkmış oldu. 

E-Spor, çevrimiçi oyunlar üzerine kurulu dijital spor dalı olarak geçmektedir. Dijital bir spor olsa da geleneksel spor ile; 
rekabet, koordinasyon, strateji, taktik, takım gibi birçok ortak kavrama sahiptir. Tenis, futbol, basketbol gibi dallardan bu 
sporu ayıran önemli bir özellik ise fiziksel yeterliliktir. Bir e-Sporcu, dünyanın diğer ucundaki biriyle çevrimiçi bir 
platformda oyun oynarken, bir futbol oyuncusu ile aynı fiziksel yeterlilik veya yeteneğe gerek duymaz ama tenis 
sporundaki refleks hareketlere ya da beyzboldaki reaksiyon zaman kontrolüne ihtiyacı vardır. Bunun yanında yüksek 
seviyede el-göz koordinasyonu ve çoğu oyunda rakip takımı manipüle edebilmek için mouse ve klavyenin hızlı ve doğru 
hareketlerine ihtiyacı vardır. Tartışmalı da olsa bir e-sporcu klavye ve mouse kullanıp küçük ve büyük kaslarının 
koordinasyonuyla yaklaşık 400 hareket yapabilmektedir. Bu durumlara baktığımızda bir e-Sporcunun da antrenmana, 
belirli fiziksel ve mental yeterliliğe ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz . 

Peki sporcumuz, ihtiyacı olduğu fiziksel yeterlilik durumunu göz ardı ederse ne gibi 
problemlerle karşılaşabiliriz? 

Bir basketbol oyuncusu, müsabaka başarısı kazanması ve sporunu icra edebilmesi için gereken kondisyon seviyesine 
ulaşabilmek adına  antrenman yapar. Bu antrenmanları doğru, düzenli ve yeterli şekilde yapmadığı takdirde antrenman 
sırasında ya da müsabaka sırasında sakatlık durumu ortaya çıkabilir. Aynı durum e-Sporcular için de geçerlidir. Sporcunun 
fiziksel aktivite seviyesi yeterli değilse ve özellikle mental yorgunluğu varsa sakatlanma riski oldukça yükselecektir. Sanal 
atletlerin günde 4-8 saat arası antrenman/müsabaka içerisinde olduğunu düşünürsek, hem fiziksel hem mental 
yorgunluğun yol açabileceği durumları da tahmin edebiliriz. 

Bir e-Sporcu için bu süre içerisinde gerçekleştireceği tekrarlı dirsek, bilek ve parmak hareketleri , duruşu, oyun içerisindeki 
refleks hareketleri ve reaksiyon zamanının kontrolü çok önemlidir.  

Sporcunun yanlış duruşu uzun süre devam ettirmesi, yaptığı tekrarlı hareketlerin bir düzen içerisinde olmaması sporcuyu 
kısa sürede yıpratır ve performansının düşüşüne neden olur. Bu bağlamda sporcunun hem sağlığını hem de performansını 
koruyabilmesi için fiziksel aktivite düzeyine dikkat etmesi ve mental yorgunluğun oluşmaması için ise süre kontrolünü göz 
ardı etmemesi gerekir. 

Tüm bu bahsettiğimiz durumların düzenlemesi için nereden başlamalıyız ve nasıl 
bir yol izlemeliyiz? 

Sanal atletlerin konsol başındaki ergonomisi üzerinde düzeltmeler ile başlanabilir. Sporcunun boyun, sırt, bel çizgisi dik; 
konsol ekranı göz seviyesinde olmalıdır. Dizler 90 derece, ayaklar yerde, dirsek ve omuz birbirine dik, ön kol klavyeye 
paralel şekilde pozisyonlanmalıdır. Sporcu, bir fizyoterapist tarafından değerlendirilmeli ve egzersiz programı 
hazırlanmalıdır. Program kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak;  

● Mobilite 
● Kuvvetlendirme 
● Germe 
● Isınma-soğuma bölümlerini içerir.  

Sporcu, verilen programı düzenli şekilde uygularsa ve bu şekilde koruyucu ve gelişimini destekleyecek fizyoterapist-
diyetisyen-psikolog eşliğinde bir ekiple çalışırsa, hem kas iskelet ve mental sağlığını hem de performansını koruyabilir. 

 
 
 

 
 Merve ÇELİK 



HAREKET ETMEDEN KOŞAMAZSIN 

Koşu, insanlığın hayatını sürdürebilmesi için varoluşun ilk zamanlarından beri yaptığı bir aktivitedir. Avlanma, barınma, kaçma gibi temel faaliyetlerimizde 
en önemli araç olmuştur. Peki günümüzde birçoğumuzun minimum hareketle geçirdiği şu günlerde, hemen koşmaya başlayabilir miyiz? Ya da ‘Ben zaten 
sporla uğraşıyorum koşuda ne var ki!’ diyerek yarın sahile koşmaya çıkarsak sonunda beklediğimiz etkiyle karşılaşabilir miyiz? 

Koşu gerçekten en basit spor mudur? 
Yeni başladığımız her işte önce bir öğrenme, deneyimleme, alışma süreci yaşarız. Bu koşu için de geçerlidir. Eğer sağlıklı ve mutlu bir şekilde koşmak ve 

var ise hedeflerimize ulaşmak istiyorsak, öncelikle koşu nedir ve nasıl koşulur konusunda 
beynimizi ve bedenimizi hazırlamamız gerekir. 
 
Peki sahiden, koşu nedir ? 
TDK’ya göre koşma işi olarak nitelendirilen koşu, bir başka kaynakta adımlarını geniş ve sık, çok 
hızlı birbiri ardınca atarak ileriye doğru hızla gitmek olarak karşımıza çıkıyor.  
Peki herkes koşabilir mi? Bedensel bir sınırlaması yok ise - Evet 
Herkes sağlıklı bir şekilde koşabilir mi?  
 
Uygun teknik  ve bir fizyoterapist eşliğinde denge, güç, mobilite ve stabilite konusunda vücut 
adaptasyonlarını sağlayan kişiler sağlıklı bir şekilde koşabilir.  

 
Bugün sizlerle koşu öncesi ve dinlenme günlerinde, bedenimizi koşmaya hazırlamak ve sağlıklı bir antrenman çıkartabilmek için yapılması gereken 
mobilite egzersizlerini paylaşacağız. 

Mobilite Egzersizleri nelerdir? 
Anatomimiz gereği vücudumuzun ayak bileği, kalça, omuz, omurga gibi bazı noktaları daha mobil yani hareketli olmalıdır. Koşu yaparken de tüm 
vücudumuz çalıştığı için; bu noktaların hareketliliğini sürdürülebilir kılmak ve antrenman öncesi onlara: ’’birazdan hareket edeceksin, hazır ol’’ sinyalini 
vermemizi sağlayan egzersizlerdir. 

Düz Bacak Çekme 
Ayaklarımız kalça genişliğinde ayakta duruyoruz  
aynı anda sağ bacağımızı göğsümüze doğru çekerken, sol kolumuzu ona doğru yaklaştırıyoruz. Bu hareketi daha sonra sol bacak ve sağ kol ile tekrarlayan 
bir döngü içinde tekrarlıyoruz. Hareket esnasında dizimizi olabildiğince yukarı çekiyoruz.  
Kalça ekleminde oluşan bu çekiş hareketi, koşuda arkadaki bacağın yerle temasının kesildiği esnada öndeki bacağı yapacağı çekme hareketine destek 
olur. 

Parmak Ucunda Zıplama 
Bu egzersizle yerden aldığımız tepki kuvvetini koşuya geçtiğimizde aynı şekilde tolere edebilmek için şiddetini vücuda hatırlatmak amacıyla 
uygulayabiliriz. Aynı zamanda yere uyguladığımız etki kuvvetinin de orantılı olması gerekir. Bu hareketi topuktan ya da tam basışla değil; parmak ucu ya 
da ayağın orta kısmıyla yapmalıyız. Bu şekilde koşu tekniği de çalışmış oluruz. 
Topuk Çevirme 
Ayaklarımızı parmak ucu yerde, topuk yukarıda kalacak şekilde bilekten döndürüyoruz. Burada önemli olan hareketi orta hızda yapmaktır. İçe ve dışa 
doğru hareketi tekrarlayabiliriz. Dengemizi sağlayabilmek için bir yerden tutunabiliriz. Burada ayak bileğimizdeki eklemleri hareket ettirerek koşarken 
daha rahat pozisyon almasını ve oluşabilecek ani durumlarda burkulma gibi yaralanmaların önüne geçmek istiyoruz. 
Omuz Çapraz Açma 
Koşarken mobil olması gereken bir diğer bölümüz ise omuzlardır. Koşarken omuzlarımız da itiş ve çekiş yaparak koordineli olarak harekete katılır. Bu 
egzersizimizde karşımızda biri var ve ona sarılıyormuşçasına kollarımızı açıyoruz. Fakat bunu düz değil çapraz yapıyoruz. İki kolumuz önde harekete 
başlarken avuç içi karşıyı gösterecek şekilde bir elimiz kulağın yanında, diğer kolumuz bacağımızın yanına geliyor ve bu hareketi tekrar çapraz bir şekilde 
tekrarlıyoruz. Eğer isterseniz kollarınızı açarken parmak ucuna gelip, kapatırken yere basabilirsiniz. 
 

Kendinizi koşusuz bırakmayın. 
 
 

Berfin ÖZTÜRK 
 



KAYAK SPORUNA ADIM ADIM 
Kar üzerinde belli ekipmanlar yardımıyla ilerlenilen, dağ yüzeylerinde ilerlemeye dayanan spor branşına kayak denir. Peki bu sporun 
tarihçesi nedir? 

Kayak nasıl bulundu? 
Kayak sporunun asıl başlangıç nedeni, bundan yıllar hatta asırlar öncesinde yoğun kış şartlarındaki insanların kara batmamak, istenilen 
yerlere ulaşmasını sağlamak ve hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli parçalar oluşturarak yaptıkları bir uğraştı. Yapılan araştırmalar 
sonucu kayak; Sibirya, Moğolistan, İskandinav ülkeleri gibi bölgelerde ortaya çıkmıştır. Bu bilgi ile beraber de yapılan ilk temsili kayakların 
betula ve çam ağaçlarında yapıldığı düşünülmektedir. 

Kayak nasıl spor haline geldi? 
15.yy dan itibaren yoğun kış şartlarındaki ülkelerin askerleri için kullanılan bir yöntem olan kayak, 1866 yılında ilk olarak sportif alanda 
boy göstermiştir. 1866 yılında yapılan kayak yarışlarının yanına, 1879 yılında kayakla atlama yarışmaları da eklenmiştir. 
Hadi kayak öğrenelim! 
Öncelikle bilmeniz gereken şey, farklı zorluk seviyelerine sahip pistlerin mevcut olduğu. Pistlerin iyice araştırmasını yapıp, seçiminizi bu 
araştırmalara dayanarak yapmalısınız.  
Pistleri hallettik. Sırada ilk olarak yapılacaklar: 
Benim önerim düz bir zemin üzerinde alıştırmalar yaparak, giymiş olduğunuz kayak ekipmanlarının farkındalığını sağlamanız.  
Peki nasıl olacak bu? 
Kayak ekipmanlarını giydikten sonra sabit durarak ayak kaldırıp-indirme işlemleri ile kayağın ağırlığının farkındalığı çalışılabilir. Daha 
sonra kayağımızın üstünde dururken sağa sola yatışlar gerçekleştirerek dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Bunlar size şuan çok basit 
işlemler gibi gelse de, şu an bulunduğunuz zemin eğimli olmadığı için bunların önemini anlamakta zorlanabilirsiniz. Fakat biraz eğimde 
neler olacağını göreceksiniz. 
Dengede durmayı öğrendikten sonra, artık yavaş yavaş gövdemizi ve ayaklarımızı nasıl pozisyonlamamız gerektiğini öğrenmeliyiz. 

Kar Sapanı Manevrası  
Etrafınızda sık sık “Kayaklarını A harfi yap” denildiğine şahit oldunuz mu? İşte bu manevra, kar sapanıdır. Gövdemiz dik, 
ayaklar içlere doğru hafifçe baskı yapıcak şekilde,kayakların uçlarının üst üste gelmeyeceği, aslına bakılırsa tam bir ters V 

hareketini koruyacağımız manevradır.  
Ne kadar iyi olursanız; zamanla bu manevra daha da değişip 
artık slalom haline gelecek. Yani ayakların kapatılıp 
yapacağımız yavaşlamaları ve dönüşleri kayaklarımızın iç 
kısmını kullanarak değil, daha çok yanlarını kullandığımız 
manevradır. 

Kayak için gerekli malzemeler nelerdir? 
Basitçe belirtecek olursak: 
     - Kayak takımı 
     - Batonlar 
     - Kayak ayakkabısı 
     - Kıyafetler 
 Bu bilgiler ışığında kayak yapmak isteyen kişiler için güncel 
lokasyonlar hakkında bilgi vermek istiyorum. 
 

Türkiye’deki kayak lokasyonları nelerdir? 
1) PALANDÖKEN/ERZURUM 

2200-3200 metre yükseklikte bulunan Palandöken, 22 adet piste sahiptir.  
2)ERCİYES/KAYSERİ 

Yaklaşık 2400 metre yükseklikte bulunan Erciyes, 32 kayak pistine sahiptir. 
3)ILGAZ DAĞI/ÇANKIRI 

Ilgaz Milli Parkı içinde bulunan Ilgaz Dağı, 2850 metre yükseklikte bulunur. 
4)SARIKAMIŞ/KARS 

Çamurlu Dağı üzerinde bulunan Sarıkamış kayak merkezi yaklaşık 2500 m yüksekliğindedir. 5 etaptan oluşur. 
5)ULUDAĞ/BURSA 

1750-2500 m arasında yüksekliğe sahip Uludağ, 11 adet kayak pistine sahiptir. 
6)KARTALKAYA/BOLU 

1850-2200 m yüksekliğe sahip olan Kartalkaya kayak merkezi,Köroğlu Dağları üzerinde üzerinde konumlanır. 
 

 
 
 
 
 
 

Furkan KURUCU 



FİZYOTERAPİST GÖZÜNDEN  POPÜLER YOGA YARALANMALARI 
Yoga denilince akla gelen 2 soruyla başlayalım; 
“Hiç esnek değilim, yoga yapabilir miyim?’’ 
“Yoga yaparken nelere dikkat etmeliyim, yaralanma ihtimalim olan pozlar var mı?” 
 
Yoga, başlamak için esneklik gerektirmez. Yogada belirli bir kalıp yoktur. Çok zayıf olmanız gerekmez. 
Çok genç ya da çok esnek olmanız da gerekmez. Yogada gerekli olan şey süreklilik ve kararlılıktır. Yoga 
pratik yaptıkça size esneklik ve güç kazandırır.  
 
Kendine vakit tanı! 
Yogada yapılan en büyük hata hemen poza girmeye çalışmaktır. Yeterince esnemeden, yeterince vakit 
harcamadan girilen pozlar yaralanmalarla sonuçlanabilir.  
Kazaları önlemek için vücudu olmadığı bir yere zorlamamak en önemli ipucu! 
Peki nedir bu en çok dikkat etmemiz gereken 4 poz; 
Sirsasana (Head stand pozu)  
Yoga denince akla gelen poz diyebiliriz, baş üstü duruşları için. Bu poza 
zıplayarak girmek ve düzgün el tamponunu sağlayamamak boyuna yanlış yük 
binmesine sebep olabiliyor. Ayrıca poza kontrolsüz girildiğinde şiddetli boyun 
ağrıları hatta incinmelerle karşılaşabiliyoruz. 
Peki ne yapılmalı? 
Öncelikle başlangıç seviyesindeysen, yanında bir duvar olmasına özen göster. 
İlk denemelerinde yanında biri olmasını tavsiye ederim. Ayrıca poza girmeden 
önce bol bol pratik yap. 
Unutma, kimseyle yarışmıyorsun. Yeterince zamanın var! 

 
Bakasana (Karga pozu) 
Karga pozu güçlü üst ve alt ekstremite organizasyonu isteyen bir poz. Denge 
noktası düzgün bulunmadığında geriye doğru düşmeye sebep olup boyun 
yaralanmalarına yol açabiliyor.  
Ne yapılmalı? 
Başının önüne bir yoga pedi veya bir yastık koyduğundan emin ol. Hazır değilsen, 
iki ayağı birden kaldırmak için kendini zorlama. Ayakları tek tek kaldırarak denge 

noktanı rahatlıkla bulabilirsin. 
 
Urdhva dhanurasana (Tam köprü pozu) 
 Tam köprü, yogada olmazsa olmaz pozlardan biri. Omurga esnekliğinin yanında 
güçlü kol kuvveti gerektiren bu pozda da, sık sık sakatlıklar yaşanmakta. Bunlardan 
biri olan bel omurlarını stabilize eden kaslardaki incinmeler, kronik bel ağrılarına 
sebebiyet verebilir. Öncesinde bol bol ön kol kuvveti çalışın. Ayrıca poza yavaş 
girmekte fayda var.  

Halasana (Saban pozu) 
Bu poz yine herkes tarafından kolay olarak adlandırılan pozlardan biri. Özellikle 
başlangıç seviyesi olan sporcular bu poza çok hızlı giriş yapmamalı. Bu pozda 
tüm vücut ağırlığı omuzlara ve boyuna veriliyor. Son çıkan makalelere göre bu 
poz, servikal omurlara çok fazla baskı uygulayarak boynun rahatsız bir şekilde 
esnemesine sebep olabilir. Bu sebeple omurilikte ya da boyunda ciddi 
yaralanmalara sebep olabilir. Bu pozun yapılıp yapılmaması gerektiğiyle ilgili 
tartışmalar halen devam etmekte. 

Son olarak yoga, emek vermeniz gereken ama emek verdikçe sonuçlarını kısa sürede gördüğünüz bir spor. 
Unutmadan, yoga pratikleri öncesinde 20 dakika fleksibilite ve mobilite egzersizleri yapmak sizi 
sakatlanmalardan koruyacaktır. 
 
 
 

Hacer ÇAKAN 



POSTERİOR SIKIŞMA SENDROMU (DANSÇI TOPUĞU) 

Nedir yahu bu “ DANSÇI TOPUĞU”? 
Ayak bileğinin aşağı bükülmesinin (plantar fleksiyon) tekrarlandığı aktivitelerle, kemik yapıların ve kalınlaşmış 
yumuşak dokuların ayak bileği arkasında sıkışarak ağrıya neden olmasıdır. Bu sıkışmaya ayak bileği arkası 
sıkışma sendromu (PSS) adı verilir. Kronik ayak bileği ağrısının yaygın bir nedenidir. Genellikle “dansçı topuğu” 
olarak bilinen PSS aktivite sonrası daha da artar ve ayak bileği arkasında şiddetli ağrıya neden olur.  
Sakatlanan sporcular, sıçrama ya da parmak ucunda durma esnasında artan ağrıdan yakınır. Bununla birlikte 
genellikle şişlik, ayak bileğinde takılma hissi, ayak başparmak hareketleriyle birlikte; ayak tabanı boyunca 
yayılan ağrı ve baş parmak hareketlerinde kısıtlılık, sıkça görülen şikayetlerdir. 
Kimlerde Görülür? 
Dansçı topuğu olarak bilinen posterior sıkışma sendromunun, isminden de anlaşılacağı gibi özellikle dansçılar 
olmak üzere parmak ucunda sıkça duran balerinler, şut çekme esnasında ayak bileğini aşırı aşağı bükmede 
zorlanan futbolcular, özellikle yokuş aşağı koşan koşucular, bisikletçiler, sıkça sıçrayan basketbolcular ve 
voleybolcularla birlikte sıçrama ve parmak ucunda durma gerektiren birçok spor branşlarıyla ilgilenen 
sporcularda görülme riski daha fazladır.  
Nasıl Değerlendirilir? 
Bu bölümde ilk önce sporcunun yaralanma hikayesi dinlenir ve fizik muayenesi yapılır. Fizik muayenede ayak 
bileğinin fizyoterapist tarafından pasif yukarı doğru hareketi ile ayak bileği arkasında ağrının ortaya çıkması 
teşhis koymak için çoğu zaman yeterlidir. Ancak olabildiğince doğru bir tedavi programı hazırlamak ve 
sıkışmanın yerini tam olarak saptamak için teknolojiden faydalanarak ayakta çekilen röntgen görüntüleri 
incelenir.  
Ayrıca tedavi programını hazırlamadan önce; ayak bileğinin hareketliliği, esnekliği, dengesi ve kas kuvvetini 
değerlendirmeye yönelik testler çok önemlidir. Ayak bileği ve çevresindeki eklemlerin ve kasların fonksiyon 
kayıpları belirlenmeli, geri kazandırılmalıdır. 
Nasıl Tedavi Edilir? 
Tedavide öncelikle sporcunun ağrısını ve şişliğini azaltmaya yönelik yapılan soğuk uygulamalar, ilaçlar ve fizik 
tedavi uygulamaları yapılır. Böylece aktivitelerini düzenleyerek, şikayetlerini büyük ölçüde azaltmış ve kontrol 
altına almış oluruz. Yapılan testlerden aldığımız sonuçlar ile, sporcunun branşına ve yaralanmasına özgün 
oluşturacağımız egzersiz programı çok önem taşır. 
Bu Sakatlıktan Nasıl Korunurum? 
Ayak bileği birçok spor branşında en çok yaralanan vücut bölümüdür. Yapısı gereği yaralanmaya çok müsait 
olan bu bölge için koruyucu egzersizler yapmak sporcular için fayda sağlayacaktır. Ayak bileğinin hareketliliğini, 
esnekliğini, dengesini ve kas kuvvetini arttırmaya yönelik yapacağımız birkaç egzersizle bu yaralanma riskini en 
aza indirebiliriz. Özellikle yukarıda saydığım branşlarla ilgilenen sporcular için bu egzersizleri yapmak, artık bir 
seçimden daha çok zorunluluk haline gelmiştir.  
Bu bölümde sizlere dansçı topuğu ve birçok ayak bileği yaralanmasından korunmaya yönelik çok etkili 3 egzersiz 
önereceğim. 
O halde hadi harekete geçelim ! 
1) Derin çömelme

2) Direnç bandı ile ayak bileği egzersizleri
3) Parmak ucunda ve topukta yükselme

Erdem BULUT 



SIK GÖRÜLEN VOLEYBOLCU YARALANMALARI 
VE KORUYUCU EGZERSİZLER 

Voleybolcularda Sık Görülen Yaralanmalar Nelerdir ? 
Voleybol , günlük yaşantımızda ismini çok sık duyduğumuz bir takım sporudur. Diğer takım 
sporlarından ayıran önemli özelliklerden biri de, çok fazla  temas gerektirmemesidir . Peki  az teması 
olduğu için yaralanma oranı da az diyebilir miyiz ? Tabiki hayır. Hatta az temas olmasına rağmen 
yaralanma oranı yüksek olan bir spor dalıdır. 
Peki bu yaralanmalara yol açan faktörler sizce nelerdir ? 
Hadi gelin bu konu hakkında biraz konuşalım. 

 Voleybol, teknik ve taktik beceriler ile üst düzey dayanıklılık, kuvvet, sürat, esneklik, denge gibi çok 
yönlü performans gerektiren bir spor branşıdır. Özellikle  vücudunu stabilize etmeyi ve patlayıcı gücü 
ortaya koymayı hedefleyen bir takım sporudur. Bu tür hareketlerde yer alan büyük kuvvetler nedeniyle 
yaralanmaların meydana gelmesi kaçınılmazdır. 

Voleyboldaki sakatlanmalar, özellikle sıçradıktan sonra yere düşme fazında gerçekleşmektedir. Bunu takiben sıçrama  ve 
smaç vurma esnasında gerçekleşen  yaralanmalar da karşımıza sıkça çıkmaktadır. 
Alt ekstremite(Kalçadan başlayıp ayağı da içine alan tüm bölgeler) yaralanmalarında, en sık karşılaştığımız akut yaralanma 
ayak bileği burkulmalarıdır. Düşme fazında karşı oyuncunun ayağına basma ve ayak bileğindeki yapıların güçsüzlüğü gibi 
durumlar yüzünden ayak bileği yaralanması, karşımıza çok çıkmaktadır. Bunu takiben kronik fazlı gerçekleşen diz 
yaralanmalarıyla da sık karşılaşırız. Kronik fazlı yaralanmaların sebebi aşırı kullanıma bağlıdır. Özellikle tekrarlı sıçramalar, 
bu bölgede yaralanmalara sebep olabilir.  

Sizce voleybolcularda en çok sakatlanan üst ekstremite (Omuzdan başlayıp eli de içine alan tüm bölgeler) bölgesi neresidir? 
Herkesin aklına ilk olarak omuz gelse de  yapılan çalışmalar el bileğinin sakatlanma oranının omuza göre bir tık daha fazla 
olduğunu söylemektedir. El üzerine düşme, blok esnasında eli sıkı tutmama gibi durumlar el bileğinde yaralanma 
sebepleridir. El bileğini hemen takip eden yaralanma omuz kuşağıdır. Burada tekrarlayan smaç vuruşlarından  dolayı kas-
tendon yaralanmaları ve omuz kısmi çıkıkları ile çok karşılaşılmaktadır. Üst ekstremitede sık karşılaştığımız diğer 
yaralanmalardan biri de topla temastan dolayı akut parmak burkulmalarıdır. Özellikle doğru voleybol tekniklerini 
gerçekleştirmeyen kişilerde, bu sakatlık oranları daha da artmaktadır. 
Voleybolcularda Koruyucu Egzersiz Nasıl Verilmeli ? 

En sık karşılaşılan yaralanmalardan yukarıda bahsettik. Sizce bu yaralanmaların önüne nasıl geçeriz? 
Son zamanlarda koruyucu egzersiz kavramı dünyada çok konuşulmaktadır. Peki bu kadar konuşulan 
koruyucu egzersiz nedir ?  

Koruyucu egzersiz ,sporcuya ya da danışana özel; hareket 
fonksiyonunu iyileştirecek ve yaralanmaya neden olacak 
etmenleri ortadan kaldırmaya yönelik uygulanan bir egzersiz 
reçetesidir. Yaralanmalara zemin oluşturan yanlış teknik ve 
egzersiz seçimleri, yanlış beslenme, psikolojik faktörler ve 
önceden geçirdiği yaralanmalar, sporcunun uzun süre boyunca 
sahalardan uzak kalmasına sebep olabilir. Fizyoterapistler 
olarak sporcuya özel değerlendirmeler ve risk analizleri 
yaparak kısıtlı hareket fonksiyonlarını ve kompansasyonları 
tespit ederiz. Bu  sonuçlara göre de sporcuya özel koruyucu 

egzersiz reçetesi yazarız. Bu reçete sporcunun antrenman programına göre ayarlanır ve ilerleyici 
olarak geliştirilir. Sporcuyu antrenmanlarında  ve müsabakalarında da yakından gözlemleyip 
eksikliklerini ya da gelişmelerini kaydetmek, yazdığımız egzersiz reçetesinin doğruluğunu ve 
güvenilirliğini de arttırmış olur. Ayrıca egzersiz reçetesini sporcuya uygun yaparken yaptığı sporun 
temel taşları, yaralanma mekanizmaları, sporun performans bilgileri gibi soruları ele alarak 
programı yazarız.  

Mehmet Kadir ARAL 

Sık Görülen Voleybolcu  
Yaralanmaları 
●Mobilite egzersizleri  
●Statik stabilite egzersizleri 
●Dinamik stabilite egzersizleri 
●Güç egzersizleri 
●Kuvvet egzersizleri 
●Performans egzersizleri 



SKOLYOZUN MU VAR? 
Merak edilen soruların cevaplarını öğrenelim. 
 
Skolyoz, omurganın yana (laterale) eğilmesini ve 
rotasyonunu da içeren bir deformitedir. Bu yana doğru 
eğilme ‘S’ ya da ‘C’ şeklinde olabilir. Skolyozun temel olarak 
yapısal ve fonksiyonel (postüral) olmak üzere 2 türü vardır. 
Yapısal skolyoz kendi içinde konjenital, idiyopatik ve 
nöromusküler olarak ayrılır. En sık görülen tür idiyopatik 
skolyozdur ve nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bu skolyoz 
türlerine göre tedavi yöntemleri farklıdır. Kesin teşhis 
görüntüleme yöntemleriyle elde edilir.  
 
Peki öncesinde nelerden şüphelenmelisin? 
-Omurganın yana yer değiştirmesi 
-Omuzlar arasında seviye farkı olması (bir omzun daha düşük 
seviyede gözükmesi)  
-Kürek kemiklerinde veya göğüs kafesinde asimetri 
-Öne eğildiğinizde sırtınızda bir tarafın daha çıkık durması 
-Bel kıvrımları arasında belirgin fark olması 
 
Skolyozum var, spor yapabilir miyim? Hangi spor iyi gelir? 
 “Pilates yap, yüzmeye git iyi gelir” ya da “tenis oynama” gibi 
ifadeler çok popülerdir. Asimetrik bir spor olan tenis için bile, skolyoz oluşumunda temel etken 
olduğunu söylemek için yeterli delil bulunamamıştır. Bilinçli yapıldığı takdirde hiçbir sporun skolyoz 
oluşturacağı ya da derecesini arttıracağı söylenemez. Sadece ileri derecede skolyozu bulunan kişilere 
ağırlık kaldırma sporları pek önerilmez. Bir çalışmada fiziksel aktivite yapmayıp saatlerce masa başında 
ders-iş yapanlar, spor yapanlara göre skolyoz açısından daha riskli grup olarak bulunmuştur. Ancak 
şunu unutmamalıyız ki spor tek başına bir skolyoz tedavisi değildir. Tedavi için skolyoza spesifik 
egzersizler yapılmalıdır. Bu egzersizler ile tedavide amacımız; vücut asimetrisini düzeltmek, skolyoz 
derecesinin artmasını engellemek, cerrahi ve korse gereksinimini azaltmak, yaşam kalitesini 
arttırmaktır. 
 
Korse takarsam skolyozum düzelir mi? 
Korse tedavisi skolyoz türüne ve derecesine göre değişiklik gösterir. Eğer idiopatik, 20-40 derece 
arasında bir skolyozunuz varsa korse ve egzersiz tedavisi önerilir. 20 derecenin altındaki skolyoz için 
korse kullanımı gerekli değildir. Gözlem ve egzersiz ile skolyoz derecesi azaltılabilir.  
 
Skolyozumu tedavi etmek için hangi egzersizleri yapmalıyım? 
Genel olarak postür egzersizleri, gövde fleksibilite egzersizleri, belirli kuvvetlendirme ve solunum 
egzersizleri yapılır. Fakat herkesin skolyoz tipi, derecesi, biyomekaniği farklı olduğu için tedavi edici 
egzersizler tamamen kişiye özgü olmalıdır. Skolyozunuz değerlendirilmeden internette gördüğünüz 
“skolyoz için egzersizler” yapmanız hiçbir yarar sağlamaz. Bazıları skolyoz derecenizi arttırabilir. 
Lütfen öncesinde bir fizyoterapiste danışın. 
 
Şu noktaya da değinelim. Her gövde asimetrisi bir skolyoz mudur? 
10 dereceden az olan omurga eğrilikleri spinal asimetri olarak adlandırılır. Yani her omuz ya da kalça 
asimetrisi bulunan kişi skolyoz olarak tanımlanamaz. Bu asimetriler fizyoterapistiniz eşliğinde postür 

eğitimi ve düzeltici egzersizler ile düzeltilebilir. Böylece spinal asimetri 
dereceniz artmadan bunu önleyebilir, oluşan ağrılarınızı azaltabilir ve yaşam 
kalitenizi arttırabilirsiniz. 

Melda ÇETİN 



SPORCULARDA BEL AĞRISI 
 
Birçok kişi, hayatının belli aşamalarında bel ağrısı problemi ile 
karşılaşmaktadır. Sporcu kişilerde de  çok sık görülen ve bazen tanı 
konulamayan bu problem, kısa zamanda düzelen fakat tekrar eden ya da 
belli bir zaman sonra kronikleşen ağrıya dönüşebilmektedir. Yapılan spor 
branşına göre bel ağrısı problemiyle karşılaşma olasılığı değişkenlik 
göstermektedir. Son verilere bakıldığında güreş ve jimnastik sporcularında 
bu riskin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Egzersiz ve Bel Ağrısı İlişkisi 
Bel ağrısı şikayeti çoğu zaman sporcuların antrenman ve maça çıkma 
durumlarını engellediği için can sıkıcı olabiliyor. Bel ağrısının gözlemlendiği 
sporcularda genellikle omurga stabilizasyonunda azalma, derin gövde kaslarının kontrolünde dengesizlikler 
gözlemleniyor. Omurganın stabilizasyonu özellikle sporcularda uzuv ve gövde hareketlerini doğru şekilde 
gerçekleştirmek için çok önemlidir. Egzersizler ile desteklendikten sonra artan omurga stabilitesinin, bel 
yaralanmalarını azalttığı ve sporcularda statik ve dinamik dengeyi iyileştirdiği bildirilmiştir. Bu nedenle fiziksel 
performansta omurga dengesizliğini iyileştirmek ve derin gövde kaslarını güçlendirmek oldukça önemlidir. Bu 
iki olayı gerçekleştirmek için diyafram egzersizleri ve pilates büyük öneme sahiptir. Özellikle kronikleşmiş bel 
ağrısı olan sporcularda diyafram kası yorgunluğa daha duyarlıdır ve bu nedenle bu kasta dayanıklılığı artırmak 
için tasarlanmış egzersizlerden büyük olasılıkla yararlanılabilir. Diyafram eğitimi; atletik performansın 
arttırılması, yaralanmanın önlenmesi ve solunum kapasitesiyle birlikte gövde stabilitesini ve dengeyi 
iyileştirmek için yararlı bir yaklaşım olabilmektedir. Bu iyileştirmeler bel ağrısı oluşumunu da azaltmada önemli 
bir yere sahiptir.  
 
Manuel tıbbın babası olarak da bilinen Karel Lewit’in dediği gibi; 
 ‘’Solunum normalize edilmezse, başka hiçbir hareket düzenli olamaz!’’ 
 
Şimdi doğru nefes alışverişini öğreten ve diyafram kasının gelişmesini sağlayan iki egzersizi sizinle 
paylaşacağım; birincisi kişi oturur pozisyondayken bir el göğüs üzerinde diğer el diyafram üzerinde, burundan 
nefes alıp ağızdan verirken göğüsteki elimiz sabit kalacak (yani göğsümüz şişmeyecek). Yalnızca diyaframdaki 
elimiz nefes alışverişimizle beraber tek hareket gözlemleyeceğimiz yer olacak. Kısacası nefesi sadece 
diyaframdan alıp vermemizi bize öğretecek bir egzersiz. Böylece daha doğru nefes alışverişi ve 
daha güçlü bir diyafram kası için çalışmış olacağız. Bu egzersizimizi 10 tekrar şeklinde 
yapabiliriz.(Görsel 1)  

 
 
İkinci egzersiz ise torakal ekspansiyon dediğimiz, göğsü 
şişirip akciğer kapasitemizi arttırmayı hedefleyen bir 
egzersiz. Ayakta elastik bir bandı kaburgaların altında 
geçiriyoruz ve burundan derin bir nefes alıp karnı iyice 
şişiriyoruz, ardından ağızdan nefes verirken nefesin son 
noktalarında elastik bandı sıkıştırarak daha fazla nefesin 
dışarı verilmesine yardımcı oluyoruz. Bu egzersizimizi de 10 
tekrar şeklinde uygulayabiliriz. (Görsel 2)  
Pilates işe yarar mı? 
 
Bel ağrısı genellikle hareket aralığını azaltır. Pilates 
egzersizleri gücü, esnekliği, dengeyi, dayanıklılığı ve nefes 
almayı geliştirmeye çalışır. Ayrıca bu egzersizler 
uygulaması keyifli ve zor olmayan egzersizlerdir. Hareket 
aralığını artırmak ve performans sırasında yaralanmaları 
önlemenin yanı sıra kasları germek ve 

güçlendirmek için önemli egzersizlerden oluşur. Bu tür egzersizler, sporcuların enerjilerini 
yenilemelerine, stresi ve bel ağrılarını gidermelerine ek olarak daha sakin ve daha dengeli 
hissetmelerine de yardımcı olur. 

Simge AKYÜZ 



SU ALTINDA HOKEY Mİ? 
 

Evet ilk duyduğumuzda çoğumuza ilginç gelse de 1950’li yıllardaki 
keşfinden beri sualtı sporlarından biri olan Sualtı Hokeyi, günden 
güne popülerlik kazanmakta, hem izleyen hem de oynayan sayısını 
gün geçtikçe arttırmaktadır. 6 kişilik oynanan bu ekstrem spor; 
maske, şnorkel, palet, stick gibi temel abc ekipmanlarından oluşur ve 
antrenörünüzün size nefes aldığınız için bağırdığı tek spordur. 
 
Oyunun oynandığı havuzun yaklaşık 12-15 m genişliğinde, 21-25 m 
uzunluğunda olması gerekir ve en az 300 m2 oyun alanı içermelidir. 
Havuz derinliği ise 2 - 3.65 m arasında olmalıdır. Uluslararası maçlar 
on beşer dakikalık iki periyottan ve onların arasında üç dakikalık mola 
periyodundan oluşup, toplam otuz üç dakika sürmektedir. 
 
Oyunun dinamiği gereği suyun dışında geçirilen zaman hem oyuna 
devam edebilmeniz için kritik hem de oyundan uzaklaştığınız için bir 

zaman kaybıdır. Ama Sualtı Hokeyi sporcularının fizyolojileri bu duruma zamanla çok iyi adapte olur. 
Çünkü suyun dışında aldığınız nefesin sualtında sizi yalnız bırakmaması gerekir. 
 
Sualtı Hokeyi “puck” adı 
verilen bir topla oynanır. 
Yaklaşık 1,5 kg ağırlığında olan 
ve küçük bir silindire benzeyen 
bu topu suyun altında hareket 
ettirip pas atmak için 
oyuncuların flick denilen bir 
hareket paternini uygulaması 
gerekmektedir. Sporcular bu 
hareketi yapmak için stick adı 
verilen sopayı kullanır. 
 
Oyunu kazanmak için gereken 
şey çok basit: 3 metre 
uzunluğundaki kaleye gol 
atmak. Fakat ciğerlerinizin 
aldığı hava ve su altındaki 
hızınızın yanında bir takım 
olarak oynayabilmek en 
önemlisidir. Çoğu takım sporunun aksine sözel olarak iletişim kuramadığınız Sualtı Hokeyinde 
genellikle gözlerinizle ve taktiklerini aşağı yukarı tahmin ettiğiniz takım arkadaşınızla, sezgisel olarak 
anlaşır ve ani kararlar verirsiniz. 
 
Bir çok kabiliyetinizi aynı anda geliştirecek bu spora siz de var mısınız ? Derin bir nefes alın, maç 
başlıyor…                                                                           
 
 
 
 
 

Şafak ÖZSÖNMEZ 



TAKIM SPORLARINDA İLETİŞİM, SPORCUNUN FİZİKSEL SAĞLIĞINI VE 
TAKIMIN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ? 
 

İnsan sosyal bir varlıktır. İnsanlar 
dünyaya geldikten sonra kendinde 
ve çevresinde arayış içindedir. 
İnsanlar yaşadıklarını ve 
duygularını paylaşma, dönüt alma 
ihtiyacı duyar. İnsanın başarıyı, 
birlikteliği ve motivasyonu 
bulabileceği ortamların arasında; 
oyun ve sporsal aktivite gelmektedir. Kişinin yeteneğini açığa çıkaran sporsal 
aktiviteler kişide "ben yapabiliyorum, bu işte başarılıyım" algısı yaratır. Bu da 
psikolojik ve fizyolojik doyum sağlayıp birçok farklı deneyim sunmaktadır. Sporcu 
kendini bir takıma ait hissetmek istiyorsa, sesini rahatça çıkarabilmelidir. Sporcu 
yeteneği dışında da "ben buradayım!" diyebilmelidir.   
    
Takım sporları bu anlamda sporcunun gerek spor performansında gerekse günlük 
hayatında deşarj olmasını sağlar. Bir takımın geliştirmesi gereken en önemli konu 
saha içi iletişimdir. Bir takımda oyuncular arasındaki iletişim ne kadar iyi olursa o 
kadar çok şey paylaşılacak ve sporcunun zihinsel, bedensel dayanıklılığını 
arttıracaktır.  
Bu konu da efsane koçlardan Phil Jackson'ın uyguladığı yöntemi paylaşmak 

isterim. Phil Jackson bir antrenmanında hiçbir oyuncusunun konuşmasını istemez.Konuşurlarsa tüm takım ceza 
olarak koşmak zorunda kalacaktır. Sporcularından sessizce antrenman yapmalarını ister ve böylece, neyi 
kaçırdıklarını görebilirler. Bu güzel örnekten de anlaşılacağı üzere iletişim aslında takımın bir parçası. 
 
Takım içinde iletişimde olmak yaralanma riskini de azaltacaktır. Bazı 
yaralanmalar sadece psikolojik olup, kaygı ve stres kontrol 
bozukluğundan kaynaklanabilir. Başka bir açıdan baktığımızda ise bir 
yaralanma sonucu sporcu, takım arkadaşlarının desteğini ne kadar 
yakınında hissederse iyileşmesi de o kadar hızlı olacaktır. Sporcunun 
bedeninde hissettiği ya da gerçekten var olan bir yaralanması veya ağrısı 
olmamasına karşın, sporcu ağrı hissettiğini söyleyerek korku yaşayabilir. 
Bu gibi durumlarda sporcunun böyle düşünmesinin altında yatan sebep 
bulunmalı ve bu durum iyileştirilmelidir. 
 

Sporcular her antrenmanda ya da her müsabakada en temelde kazanmak ve 
kaybetmek duygularını yaşarlar. Ayrıca sporcular müsabakalarda hiç 
tanımadıkları binlerce kişi önünde performans gösterip, bazen onore edici 
yorumlara bazen de acımasız eleştirilere maruz kalabiliyorlar. Yaşanılan stres 
dolayısıyla sporcular iyi bir stres yönetimi halinde olmalılar. Bu noktada takım 
arkadaşları devreye girer. Büyük çabalarla kazanılmış maçlar, son dakika kaçan 
galibiyetler, omuz omuza mücadeleler, düştüğünde birinin sana elini uzatması, 
sakatlandığında yalnız olmadığını hissetmek, sevincinde sarılmak, kaybettiğinde 

ayağa kaldırabilmek gibi benzersiz duygular paylaşılır.  Bu gibi paylaşımlar sporcunun beden sağlığını da olumlu 
etkileyecektir. Yalnız olmadığını bilmek, hatasında onu tolere edecek insanların varlığı sporcuyu rahatlatacak 
ve bu rahatlama stresi azaltıp, zihinsel iyileşmeyle beraber performansını arttıracaktır.  

 
Motivasyonu ve özgüveni yüksek, umutlu, mutlu ve paylaşıma açık bir zihin, bedeni de 
iyileştirecek, performansı maksimuma çıkaracaktır.  
 
Unutulmamalıdır ki bedenin kontrolü zihindedir. Takım sporlarında sporcuların kendi 

aralarındaki iletişim sadece spor hayatlarına değil sosyal yaşantılarına, kişiliklerine de 
yansıyacaktır. Etkili bir iletişim her şeyin anahtarıdır.  

Sıla Nur BİLGİN 



TIRMANIŞTA ENERJİ TASARRUFU, EFSANE DOĞRU MU? 
Tırmanışta çok sık duyduğumuz popüler bir efsane vardır: 
“Dinlenirken kas aktivasyonu yerine kemikleriniz gibi pasif yapılarla 
asılmak enerji tasarrufu sağlar.” 
Peki bu bilgi gerçekten de doğru mudur? 
Bu efsanedeki en büyük yanlış, insan vücudunun bir kaya torbası 
şeklinde düşünülmesidir. Halbuki insan vücudu bu tarz işlev 
görecek şekilde üretilmemiştir. 
Gevşek bir şekilde asılmak, kişiye dinlenme yanılsaması verirken 
omuzda ve iskeleti destekleyen dokularda aşırı baskıya, aşınmaya 
ve yıpranmaya neden olarak; dokuların hasar görmesine sebep 
olabilir. Enerji tasarrufu gerektirmeyen durumlarda bile birçok 
tırmanışcı, alışkanlık sebebiyle bu hataya düşebilmekte, sonucunda 
da “yanlış kullanıma bağlı” yaralanmalar oluşabilmektedir. 
Sporcular için oldukça sinsi olan bu yaralanma durumunun getirdiği 
zararlı etkiler, her seviyedeki tırmanışçılarda  görülebilmektedir.  
Peki tırmanış esnasında hem güç tasarrufu sağlamak hem de 
yaralanmalardan korunmak için ne yapmalıyız?  
Doğru dinlenme pozisyonunun sağlanması; kolu kürek kemiğine ve 
kürek kemiğini de omurgaya göre en iyi şekilde konumlandırmak, 
yaralanmaları önlemede en iyi çözüm yoludur. Omuz ve kolun nötr 
dinlenme pozisyonu, omuz ekleminin kemik bağlantıları arasında 
optimum boşluk sağlayarak, tırmanışçının yaralanma riskini de 
azaltacaktır. Doğru dinlenme postürünün sağlanması ise aktif kas 
kullanımının sağlanmasından geçer. 
Doğru dinlenme postürünü nasıl sağlayabilirim?                          
 Birlikte adım adım ilerleyelim; 
Kulaklar, omuz hizasında olacak şekilde başı geriye, 
nötrale çekin. 
Omuz kuşağı ve kürek kemiği çevresi kasları aktifleştirerek geriye 
ve aşağı doğru sıkıştırın. Fakat tamamen sıkıştırmamaya özen 
gösterin. Böylece omuzlar hem kalça hem de kulaklar ile dikeyde 

hizalanır.  
Önemli olan doğru paternlerin vücuda yerleştirilmesidir. Bu nedenle tırmanış 
öncesinde doğru postür, olabildiğince çok çalışılmalıdır. 
Tırmanış duvarı öncesi yerde yapılan doğru asılma postürü simülasyonları, 
tırmanış öncesinde kolaylık açısından çalışılabilir. Yerde dinlenme postürü 
çalışmak için;  
Yüz üstü, kollar baş üzerinde ve avuç içleri yerde olacak şekilde pozisyonlanın. 
Omuzları, kürek kemikleri yukarı yönde, kulaklara doğru çekerek eller ile 

olabildiğince uzağa uzanın. Bu esnada avuç içleriniz yer ile 
temasını kesmemeli. 
Temas korunurken, dirsekler tavana doğru döndürerek, üst 
kolları dışa döndürerek götürün. Kollardaki pozisyon 
korunurken, kürek kemiklerinizi yavaşça eklem hareket 
açıklığınızın izin verdiği ölçüde aşağı indirmeye çalışın. 
Sonrasında avuç içleri yere bakacak şekilde eller yumruk 

yapılarak, dirsek düzgünlüğünü koruyarak ellerinizi yerden kaldırmaya çalışın.  
Finalinde ulaştığınız bu pozisyon sizin “doğru asılma” pozisyonunuzdur. 
Bu pozisyonda hafif olarak kaslarınızın kasıldığını hissedecek, omuz ve kürek kemiği çevresi kaslarınızın aktif 
olmasından kaynaklı sanki bir tenis topunu koltuk altınızda tutuyor ya da sıkıştırıyor gibi bir hissiyata sahip 
olacaksınız. 
Bu şekilde ulaştığınız optimal omuz duruşu, kasılmayan yapılarınızdaki stresi azaltmaya ve kasılabilen 
yapılarınızın en fonksiyonel pozisyona ulaşmalarını sağlayarak, omuz, dirsek ve elde meydana 
gelebilecek yaralanmaların da önlenmesini sağlayacaktır. 
Güçlü ve sağlıklı kalın, ağrısız tırmanışlar dilerim!                                          Nermin Dilruba TİTİZ 
 








