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2. SAYININ HİKAYESİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melda ÇETİN 

 

İkinci sayımızla karşınızdayız! 

Bizler GElecek NESil olarak öğrenirken eğlenmeyi, eğlenirken de her zaman bir 
şeyler öğrenmeyi hedefliyoruz. Bu dergiye başlama amaçlarımızdan biri de sağlığı 

ulaşılabilir hale getirmek, bunu gerçekleştirirken de sizlerin yaşam kalitenizi 
yükseltmeye yardımcı olmaktır. 

 

Dergimizin ikinci sayısını planlarken nasıl iş bölümü yaptığımızdan biraz bahsetmek 
istiyorum. Bazılarımız dergi içeriği ile ilgilenirken, bazılarımız sayfaların tasarımıyla, 

bazılarımız ise yazı işleri ile ilgileniyor. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız aslında. 
Birleştiğimizde, EKİP olmamızın sonucunda çok güzel şeyler elde edebiliyoruz. Bizler 

dergimizin içeriğinde, sporcularımızla yaptığımız röportajlar, farklı spor dallarını 
konu aldığımız yazılar ve sağlık hakkında bildiklerimizi aktarırken çok keyif aldık. 
Umarız ki sizler de okurken bu heyecanı hissedersiniz. Belki bir konuyu araştırma 

merakı oluşturmuş belki de aklınızda var olan bazı soruların karşılığı olma 
niteliğinde ışık gösteririz. 

 

Tek dileğimiz, gözlerimizdeki ışığın hiç sönmemesi ve gelecek için her bir bireyin 
yapabileceği, dünyamıza katabileceği çok şey olduğunu göstermek. Haydi hep 

birlikte kaliteli yaşamanın geleceğini tasarlayalım! 
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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 
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www.hurmatat.com
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Şeyma AYDOS 

HURMATAT PASTA 
Taban İçin Malzemeler: 

• 10 adet Wasa Original
• 12 adet Hurmatat Hurma
• 1 yemek kaşığı kakao tozu
• 1 yemek kaşığı tereyağı

Kreması İçin Malzemeler: 
• 3 su bardağı laktozsuz süt
• 1 yemek kas ̧ığı organik Hindistan

cevizi yağı
• 80 ml Hurmatat Hurma Suyu
• 100 g bitter çikolata
• 5 yemek kaşığı nişasta

Üzeri için: 
• 2 Avuç fıstık

Hazırlanışı: 
Zemin için gerekli tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Baskı uygulayarak turta kalıbımın zeminine 
yerleştirin. Krema için gerekli bütün malzemeleri tencereye aktarın. Orta ateşteki ocakta pişirmeye 
alın. Kaynamaya bas ̧ladıktan 5 dakika sonra ocaktan alın. Soğuduktan sonra harcın üzerine aktarın. 
Ardından buzdolabının soğutucu kısmına alın. Harç donduktan sonra dolabın alt kısmına alıp 

dinlendirdikten sonra servis 
edebilirsiniz. 

Afiyet olsun...:) 
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“Açken spor yapmak yararlıdır.” 
Aksine aslında bu zararlı bir aktivite. Açken kanda yeterli glikoz mevcut değildir. Yani vücudun kan şekeri 
seviyesi düşüktür. Yağların ise yakılması zor olduğundan vücut en kolay yakabileceği yakıt olarak kasları 
kullanabilir ve kas kaybına maruz kalabilirsiniz. Bunun yanında düşük kan seviyesiyle spor yapmak kan şekerini 
daha çok düşüreceğinden,  hipoglisemi atakları, baygınlık, enerji düşüklüğü görülebilir. Aç karnına yapılan 
sporlarda yeterli enerji yakıtı olmadığı için yapılan sporun süresi ve alınan verim azalabilir. Özellikle dayanıklılık 
gerektiren uzun süreli sporlardan önce karbonhidrat depolarını doldurmak gereklidir. 

“Dizimden çat-çut ses geliyor. Kesin dizim sakatlandı. Aktiviteyi bırakmalıyım! “ 
Maalesef bu çok yaygın ama yanlış bir inanıştır. Dizinizden çat-çut sesi geliyorsa bir sağlık uzmanına 
danışmalısınız. Eğer hareket etmemeniz gerekiyorsa tüm tetkiklerden sonra teşhis konulacak ve diziniz için 
gerekli önlemler alınacaktır. Ama bunun aksine genelde, sadece dizdeki stabilizasyon eksikliğinden oluşan, diz 
mekaniğinde geçici bozulma olarak karşımıza çıkar. Burada ise en önemli nokta HAREKETTİR! Hareket etmeli, 
dizin çevresindeki kaslarınızı güçlendirerek dizinizin hareketi muhafaza etme yeteneğini arttırmalısınız. Bu 
hareketleri doğru yapabilmek için fizyoterapist desteği almanız, dizinizin durumu için daha sağlıklı olacaktır. 

“Belim ağrıyor, kesin bel fıtığı oldum” 
‘Sanatsız kalmış bir milletin damarları üst üste bindiği için bel fıtığı olur’ 😊😊 
Toplumda her 100 kişiden 70-80’ i hayatının bir döneminde bel ağrısından yakınır. Bel ağrısı olan hastaların 
%70-90'ı 6 hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Bunların çok önemli bir kısmı “mekanik tip bel ağrısı" dediğimiz 
beldeki kas, eklem ve ligamentlerden kaynaklanan ağrılardır. Doğru egzersiz ve fizyoterapi programı ile kısa 
süre içinde iyileşir. Mekanik tip bel ağrıları uygun şekilde tedavi edilmezse zaman zaman tekrarlar. Bu ağrılar 
aslında belinizin size "ben yeterince sağlıklı değilim" sinyalidir. Bu safhada doğru tedavinin yapılması ve olayın 
ciddi boyuta gelmemesi önemlidir. 

 “Su içmeme gerek yok zaten çay ve kahve içiyorum.” 
Hadi itiraf edelim: Çoğumuz çay ve kahve bağımlısıyız. Öğünlerde sürekli tüketiyoruz ve çoğu zaman su içmeyi 
unutuyoruz. Maalesef ki çay ve kahve su yerini tutmuyor. Aksine vücutta su kaybı açığa çıkarıyor. Bu yüzden 
eğer bir bardak kahve içerseniz ardından bir bardak su içmeniz kahvenin yaratacağı su kaybını önler. 

“Formda olmak demek sağlıklı olmak demektir” 
Zayıf olmanız sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez. Diyetisyenler vücudunuzda ki yağ oranına, kas oranına, 
metabolizma hızınıza ve bunların birbiriyle uyumuna bakarlar. Yağ oranınız fazladır, kas kütleniz çok azdır ama 
zayıf görünüyorsunuzdur. Aslında bu sağlıksızdır. Çünkü vücutta biriken yağ aynı zamanda damarlarınızı da 
ilgilendirir ve genel vücut yağı normalin üzerinde ise damarlarınız için tehlikelidir.  

Merve Çelik 

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR         
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ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ FTR KULÜBÜ 
 
İlk olarak kulüp tarihinden ve kuruluşundan bahsedelim. 
2017’de Acıbadem FTR Topluluğu olarak kuruldu. 2018’de de Acıbadem FTR kulübü çalışmalarına başladı. 
Amacımız 1. sınıftan 4. sınıfa kadar farklı alanlarda öğrencilerin bilgi sahibi olması, yeni alanlar tanıması ve tüm 
dönemlerin kaynaşmasını sağlamaktı. 
Ben de bölüme girdiğimden beri kulübün aktif üyelerinden biriyim. Çalışmalara başlamadan önce her şeyin daha 
planlı ve koordine işlemesi için “Ftr Mutfak” adında 10-15 kişilik bir grup oluşturduk. 
 
Gelin biraz da kulübün işleyişine ve görev dağılımına bakalım. 
İşleyiş olarak bir fikir ortaya atılır ve o fikre uygun olan kişi, diğerleriyle iletişim halinde etkinlik ayarlamak için 
yola çıkar. Bunlar konuk ile iletişim, afiş hazırlama, sınıf/zoom ayarlama gibi süreçlerle gerçekleşir. Herkesin 
belirli bir görevi olsa da genelde hepimiz birbirimize yardım ederek bu süreci daha kolay hale getiriyoruz. 
Tabiki bir yönetim kurulu bu işlerin daha kontrollü gerçekleşmesi için şart. Bunu da kendi aramızda sosyal 
medya, sınıf, üye ve etkinlik sorumluları olarak paylaştık.  
 
İşin en keyifli kısmına geldik: Uğraşlarımızın karşılığını aldığımız etkinliklerimiz. 
Bu kulübün bana ve bölümdeki diğer arkadaşlarıma en büyük katkısı şüphesiz “kariyer günleri” olmuştur. 
Peki nedir bu kariyer günleri? Yaptığı işte başarılı, alanında özelleşmiş çok değerli fizyoterapistleri okulumuza 
getirip bize tecrübelerini aktarmalarını istedik ve bunu çok iyi başardığımızı söyleyebilirim. İçinde 
bulunduğumuz pandemi sürecinde online ortamdan da devam ediyoruz bu günlere. 
Bunun dışında mesleğimizin vazgeçilmezi egzersizi de online ortama taşıyıp evde kaldığımız süreyi olabildiğince 
hareket ederek geçirmeye çalışıyoruz. 
 
Bu etkinliklere nasıl karar veriyoruz? 
Kulüp olarak yapılacak etkinliklere öncelikle üyelerin isteklerine göre ayarlıyoruz. 
İlk önceliğimiz sene başında yaptığımız ankete göre istenilen konuları belirleyip ayarlamak. Onun dışında 
yönetim kurulu olarak bizim ilgimizi çeken ve diğer meslektaşlarımızın da seveceğini düşündüğümüz konuları 
ve etkinlikleri planlıyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Dilara ALEMDAR 

Emirhan TEZEL ÜNİVERSİTE KULÜPLERİ 
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ÇAĞLA AKIN 
26 yaşındayım. İstanbul’da doğdum. Yaklaşık 14 senedir 
voleybol oynuyorum. Bir kardeşim var. Seneye Nilüfer 
Belediyesinde oynayacağım. Fizyoterapi ve rehabilitasyon 

bölümü mezunuyum. Şu anda da Marmara Üniversitesi beden eğitimi bölümünde okuyorum. 
Çağla, voleybol sürecin nasıl başladı? 
Annem de babam da profesyonel hentbolcuydu. O yüzden ben hep 
salonlardaydım. Onlar sporcu olduğu için ben de hep sporun içindeydim. 
Bir çok branşla uğraştım ama en sonunda beni voleybola yönlendirdiler 
ve iyi yapabildiğimi görünce daha da keyif aldım. O şekilde voleybola 
devam ettim. 
 
Voleybolda pasör mevkiinde oynuyorsun; bir takımda pasörün görevi 
nedir? Pasöre ne gibi sorumluluklar düşüyor? 
Pasör oyunu kuran kişidir; basketboldaki gard gibi düşünebiliriz. 
Maçlardan önce antrenörünüz ile hücum anlamında belli bir oyun taktiği 
uygularsınız ve bunu uygulayan kişi benim. Takımın %50-%60’ı benden 
oluşuyor diyebilirim ve bence voleybolda da en zor mevkilerden. Hatta 
en zor mevki. Genel anlamda takımın beyniyim. 
 
Voleybolda pasör mevkiinde oynamasaydın hangi mevkide oynamak 
isterdin? 
Şöyle bir gerçek var ki voleybolda kimse kendi mevkiinden memnun 
olmuyor. Ama pasör çaprazı olmayı çok isterdim çünkü atak yapmayı çok 
seviyorum ve alt yapılarda smaçör olarak da oynamıştım daha zevkli 
geliyor açıkçası o yüzden smaçör oynamak isterdim. 
Büyük başarılar da ismin geçti. Sence Çağla Akın'ın sırrı nedir? 
Aslında sır değil ama işin özeti bence çok çalışmak. Ben voleybol oynamayı küçük yaşlarımdan beri çok seviyorum ve hep 
hırslıydım. Hiç pes etme duygum olmadı ve çok çalışmayınca gerçekten olmuyor. Çok emek sarf ettim ve bunun başarıyı 
getirdiğini düşünüyorum. 
 
Çağla birçok kez Milli Takım forması giydin ve ülkemizi temsil ettin. Bu nasıl bir duygu? Nasıl bir sorumluluk? 
Fazlasıyla mutluluk ve gurur verici bir şey. Maçlara çıktıkça alışıyorsun desem yalan olur. Çünkü her maç farklı bir heyecan 
getiriyor; o istiklal marşını okurken ilk günkü gibi tüylerin diken diken oluyor, çok heyecanlanıyorsun. Benim şöyle bir 
avantajım olmuştu, yıldız ve genç milli takımda Ankara’da ev sahipliği yaptık ve seyircinin desteğini çok hissettik. Ankara 
seyircisinin voleybola olan sevgisi çok farklı. Öyle bir ortamda da maçları oynamış olmak çok heyecan ve gurur verici. Yurt 
dışı maçlarında şöyle bir avantajımız var; gerçekten Türkler her yerde. Nerede oynarsak oynayalım hep bir grup Türk 
seyircimiz oluyordu. 
 
Maç öncesi yaptığın bir rutin, bir totemin var mı? 
Eskiden küçük yaşlardayken vardı mesela aynı tokayı takmak, aynı çorabı giymek gibi ama şu anda öyle bir totemim yok. 
Bazı ritüellerim var. Tavuk makarna gibi sporcu beslenmesi menüleri yerim. Berceste hocayla çalışıyoruz, maçı kafamda 
canlandırmaya çalışıyorum. Beni motive edecek müzikleri dinlerim. Maçta başıma gelebilecek olayları önceden tespit edip 
önlem almaya çalışırım. 
  
Seni en çok heyecanlandıran bir maç ya da bir anın var mı ? Bizimle paylaşmak ister misin? 
Aslında her maç farklı bir heyecan farklı bir anı. İlk aklıma gelen, yıldız milli takım da dünya şampiyonası finali. Çin’e karşı 
oynamıştık ve baktığında kağıt üzerinde Çin'in bizi yeniyor olması gerekiyordu. Finale çıktığımızda inanılmaz kalabalıktı ve 
düşününce çok güçlüler nasıl yeneceğiz diye düşünüyorsun. Ama biz o maçı 3-0 kazanarak dünya şampiyonu olmuştuk. 
Öyle bir hırs ve takım oyunuyla oynamıştık ki unutamadığım bir maçtır. 
  
İstediğin gibi sonuçlanmayan maç ya da antrenman sonrası kendini nasıl motive ediyorsun?  
İlk yaptığım şey aslında babamı aramak. Babam sporun içinden geldiği için beni çok rahat anlıyor. Genelde de maçlarımı 
annemle izlemiş oluyorlar ve kendi gözlemleriyle bana yardımcı olmaya çalışıyor. Onun haricinde birkaç tane arkadaşım 
var, onlar da sporcu oldukları için rahatlatıyorlar beni. Berceste ile kötü zamanlar için de çalışıyoruz. Bir de ben çok tatlı 
canavarı olduğum için mutsuz olduğum, motivasyonumu kaybettiğim zaman tatlı yiyorum.  
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Sence takım içindeki iletişim, sporcu performansını ve takımı nasıl etkiler? 
Çok önemli bir konu bence. Genelde insanlar fiziksel yeterliliğin çok önemli olduğunu düşünür ama ben tam tersini düşünüyorum. 
Psikoloji ve iletişim takım oyunu oynayabilmek için çok daha önemli. Yanındaki insanlarla uyum içinde olman gerekiyor. İletişim eksikliği 
ve psikolojik anlamda yetersiz olan takımların başarılı olmadığını görüyoruz. O yüzden iletişim ve işin psikolojik tarafı fiziksel antrenman 
kadar, hatta çok daha önemli. Ve şöyle bir nokta var; neredeyse hepimiz aynı seviyelerde antrenman yapıyoruz. İşi değiştiren nokta 
psikolojik ve takım içi iletişim kısmı oluyor. 
 
Transfer dönemlerinde çevreden gelen iyi ve kötü yorumlarla nasıl mücadele ediyorsun? 
Sadece transfer dönemlerinde değil genelde maçlardan sonra da çok yorum geliyor. İnsanlar daha çok kazanıp kaybetmene bakıyorlar. 
Kaybettiğim zaman evet ağır yorumlar oluyor, oldukça okumamaya çalışıyorum ama maalesef sosyal medya hayatımızda çok yer 
kapladığı için insanı demoralize ediyor, ama ona da alışıyorsun. İşler iyi gidince de seni yücelten yorumlar oluyor, biraz zor olsa da 
olabildiğince okumamaya çalışıyorum. 
 
Geçmişten ve günümüzden hangi sporcu ile sahada olmak isterdin? 
Benim hayatımda oynamaktan en keyif aldığım insan Gözde Kırdar’dır. Onun sporcu karakteri ve hırsını şimdiye kadar hiçbir sporcuda 
görmedim. Onunla oynama şansı yakaladım o yüzden kendimi aşırı şanslı hissediyorum. Kendisi voleybolu bıraktı şuan ve keşke imkanım 
olsa, voleybol kariyerimi onunla beraber geçirseydim. Elit bir sporcu olmak sadece oynadığın oyun ile değil kendinden küçüklere olduğun 
örnekle, sahadaki duruşunla, hırsınla olması gereken şeyler. Çok iyi bir kaptandı, onun gibi bir kaptan zor bulunur bence. Kısacası çok 
örnek aldığım bir insan, bir sporcu. 
 
Sence Google'da Çağla Akın'ın en çok neyi aratılmıştır? 
Hangi takımda oynuyor ya da boyu, kilosu, kaç yaşındadır gibi sorular aratılmış olabillir. 
 
Türkiye'deki voleybol camiası ve insanlardaki voleybol algısındaki neyi değiştirmek isterdin? 
Sadece voleybol anlamında söylemiyorum ama “Kadınlar ya da erkekler sadece şu sporu yapabilir” algısına oldukça üzülüyorum. ama 
bunu da şuna bağlıyorum: Kadın voleybolu çok başarılı, çok göz önünde. O yüzden erkek voleybolu biraz geride kalıyor yada futbolda 
erkekler daha ön planda görünüyor; o yüzden böyle bir algı olabilir. Ayrım yapmak istemiyorum. Ben mesela basketbol oynamayı çok 
seviyorum. Ve artık böyle bir algı olsun istemiyorum ama bu algı biraz daha azalmaya başladı diyebilirim. 
 
Sosyal medyada farklı yaş grubundan birçok hayranın, fanların var. Onlar sana ne hissettiriyor, motive ediyor mu? 
Özellikle 6-16 yaş aralığında çok fazla hayran kitlesi var. Maalesef bu sene pandemiden dolayı seyircisiz oynadığımız için pek fazla 
göremedik onları. Genelde de küçük arkadaşlarımız çok geliyor maçlarımıza. Onlara örnek olabilmek çok gurur verici. İnstagramdan 
yazıyorlar, çok tatlılar. Çok seviyorum onları, beni çok mutlu ediyor. 
 
Fizyoterapi okumadan önceki Çağlanın fizyoterapistlere bakışıyla, şuanki Çağla’nın bakışı arasında değişim oldu mu? Olduysa nasıl 
bir değişim oldu?  
Öncelikle yaptığınız meslek gerçekten hiç küçümsenecek bir şey değil. Sporcular olarak çok teşekkür ediyorum başta size. Bu bölümü 
okumadan önce bir sıkıntım oluyordu. Bir ağrı mesela, anlatmak daha zor oluyor. Şuan derdimi daha rahat anlatıyor, daha kolay çözüm 
bulabiliyorum. Ayrıca sporcularla uğraşması gerçekten zor çünkü çok ağır idman yapıyoruz. Spor fizyoterapisti antrenmana gittim 
geldim, mesaim orda bitiyor demek değil; bütün sağlığımızdan sorumlular. 7/24 mesaileri var aslında. Ben de işlerini olabildiğince 
kolaylaştırmaya çalışıyorum. 
 
Spor dışında neler yapıyorsun? 
Pandemi döneminde pek fazla bir şey yapma imkanımız yok malesef. Ben gezmeyi çok seviyorum. Böyle listem var, gördüğüm mekanları 
falan kaydederim. Yeni lezzetler tatmayı da çok severim. Ama artık pandemiden dolayı biraz askıya alındı.Şuan daha çok evde vakit 
geçirmeye çalışıyorum. 
 
Kedi insanı mısın köpek insanı mısın? 
Çok zor bir soru. Kedilerim olmadan önce tam bir köpek insanıydım ama sonra kedilerimi buldum dışarıda, çok hastalardı; onları aldım, 
iyileştirdim ve kedilerim olduktan sonra kedi insanı olmaya başladım. Şuan kedi insanı diyebilirim ama genel olarak hayvanları çok 
seviyorum. 
 
Şu an tüm dünyayı içine alan bir pandemi sürecindeyiz pandeminin sana ve spor hayatına etkileri neler oldu? 
Olumsuz etkiledi. Çünkü evdeyiz ve ev-antrenman arasında geçen bir sezon oldu. Kötü geçen antrenman sonrasında bunun 
deşarjını yapamıyorsun. Eve kapanıyorsun, her yer kapalı, kimseyi göremiyorsun; Bir de sezon da çok yoğun geçmek 
zorunda kaldı. Korona olan sporcularımız oldu. Herkes de bir korku vardı, seyirci yoktu, program belli değildi ve çok 
yorucuydu. Ama alıştık artık. Sürekli belirsizlik fiziksel olarak değil de psikolojik olarak çok yordu hepimizi. 
 
 
 
 

Sıla Nur BİLGİN 
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≫ ORDU 
 
 
 

Ordu’nun tarihi, MÖ 7.yüzyıla kadar dayanmaktadır. Şehirde ilk yerleşim yerlerinin bu zamanlarda yapıldığı 
düşünülmüştür. MÖ 675 yılından sonra Ordu; Kimmeler, Persler, Makedonyalılar, Bizans, Pontus Rum gibi 
milletlerin egemenliği altına girmiştir. 1071 yılında ise Malazgirt Zaferi ile itibaren Türkler Anadolu'ya geldiğinde 
fethedilmiştir ve Türkler tarafından kontrol altına alınmıştır. Pek çok millete ev sahipliği yapan Ordu’ya neden 
ordu ismi verildiği konusunda pek çok yorum ve hikaye bulunmaktadır. Ancak en ünlüsü, Giresun ve Doğu 
Karadeniz fetihleri sırasında Eskipazar bölgesinde çok fazla insanın bir arada bulunuşu nedeniyle o bölgeye ordu 

ismi verildiğidir. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Ordu’nun 
yüzölçümü yaklaşık olarak 303 km2’dir. 
 
Şimdi genel bilgilerimizden sonra daha eğlenceli konularımıza gelelim. 
 
ORDU’YA NEDEN GİDİLİR? 
Ordu Karadeniz bölgesinde yer alması nedeniyle çok çeşitli bitki türleri ve 
manzaraları ile sizleri yanında görmek istiyor. Bunun yanı sıra çeşitli 

festivalleri ile de güzel vakit geçireceğinizin garantisini veriyor. 
 
Festivallerden sonra haydi hep beraber gezmemiz ve kesinlikle görmemiz gereken yerlere bir göz atalım. 
 
ORDU’DA GEZİLECEK YERLER 

BOZTEPE 
İl merkezine 6 km uzaklıkta bulunan Boztepe, ziyaretçilerine 
muhteşem bir Karadeniz manzarası sunuyor. Şehir merkezinden 
teleferik sistemi ile ulaşabildiğiniz gibi araç ile de ulaşım 
sağlayabilmektesiniz. Teleferik sistemi ile çok farklı bir deneyim 
elde edebilirsiniz. 
 

TAŞBAŞI KİLİSESİ 
Ordu’nun şehir 

merkezinde bulunan kilise, 1853 yılında Rum-Ortodoks Hristiyanları 
tarafından yaptırılmıştır. Yapımında kesme taş kullanılan bu yapı güzel 

bir mimari örneği teşkil etmektedir. Ayrıca bu kilise zamanında bir 
cezaevi olarak da kullanılmıştır. 

 
YASON BURNU 
Bir yarımada olan Yason Burnu,il merkezine 28 km uzaklıkta bulunan, 
1.derece arkeolojik, 2.derece doğal SİT alanı olmasının yanında, 
inanılmaz bir doğal manzaraya sahiptir. Ayrıca Yason Burnu 
içerisinde ziyarete açık bir tarihi kilise de bulunmaktadır. 
 
 

ÜNYE ASARKAYA KENT ORMANI 
Ordu’nun Ünye ilçesine 4 km’lik bir mesafede bulunan Ünye 

Asarkaya Kent Ormanı, dokusunda barındırdığı bir çok yaban 
hayvan ve bitki çeşitliliği ile dikkat çekmektedir. Kuş gözlemciliği 

ve doğa yürüyüşü için elverişlidir. 
 
Furkan KURUCU 

ORDU’DAKİ FESTİVALLER 
-Çambaşı Kar festivali 
-Perşembe Yaylası Festivali 
-Vovsvos Şenliği 
-Mayıs Yedisi Şenliği 
-Uçurtma Şenliği 
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TRICKING : Alp KILIÇKAYA 
Merhabalar ben Alp Kılıçkaya, tricking diye bir spor branşı 
ile uğraşıyorum. Tricking esasında dövüş sporundan ilham 
alınan bir spor aynı zamanda pek çok spor dalını da 
içerisinde barındırıyor. Jimnastik,break dans,kapari, 
wushu... Amacı taklaları ve burguları bir araya getirerek 
kombo yapmak. Yani düz bir zeminde tekme ve atlama 
kombinasyonları ile estetik bir spor amaçlanıyor.  

Ben trickingi 6 yıldır yapıyorum. Yaklaşık 2 sene önce de 
sakatlanma sürecim gelişti önce kasığım sonrasında kalça 
çevrem olmak üzere. Bu süre zarfında kendi çabamla 
egzersizlerle bir süre iyi gittim fakat bir noktadan sonra profesyonel yardım almam gerektiğini 
biliyordum. O noktada Ferdi Zeynep ve Duygu hocayla çalışmaya başladık. Rehabilitasyon 
sürecimiz manuel terapi, stabilizasyon, flexibilite ve mobilite süreçleriyle devam etti ve yavaş yavaş 
vücudum üzerinde kontrolüm arttıkça güvenim de arttı. Bir  noktadan sonra ise rehabilitasyon 
sürecimiz antrenmanlaşmaya başladı. 

Fzt. Zeynep TURAN 

Merhabalar ben LifeOn Concept’ten spor fizyoterapisti Zeynep.  

Size Alp ve Talha ikilisinden ve bu ikilinin rehabilitasyon süreçlerinde nasıl bir yol 
izlediğimizi anlatacağım. Daha önceden Ferdi hocayla çalışan bu ikiliyle Ferdi hoca 
vasıtasıyla birlikte çalışma fırsatı bulduk. İlk geldiğinde Talha’nın şikayetleri daha 
yoğundu, Alp ise benim de Talha’ya benzer şikayetlerim var antrenmanlarda sıkışma 

hissediyorum, rahat hareket edemiyorum diyerek bize başvurmuştu. Asıl hedef 
Talha iken, Alp’de hazır buradayken muayene olayım, değerlendirileyim 
diyerekten Ferdi hocaya bıraktı kendini. Alp’in rehabilitasyonu Talha’ya hem 
eşlik etmek hem de onun da problemlerini çözmek ile başlayan bir süreç oldu.  

İlk karşılaştığımızda yaptıkları sporu ben de bilmiyordum, tricking diyorlardı. Ta ki Talha ve Alp tricking 
videolarını bize gösterene kadar. Zaten videoları bize gösterdiklerinde hayran kalmamak elde değildi. Havada takla 
atıyorlardı, bunun daha üstü olamazdı sanırım. Nasıl bu spora başladıklarını konuştuk ve half kaido ile başlayan hikayeleri, 
sonrasında trickinge dönüştüğünü öğrendik. Onların başladığı zamanlarda Türkiye’de bunu yapan yoktu, kaynak olarak da 
yabancı sporcuları takip ediyorlarmış.  

Belli bir literatürleri var. Belli hareketlerin belli isimleri var ama genel olarak doğaçlama ilerliyor. Hakikaten bizim için insan 
üstü diyebileceğimiz şeyler yapıyorlar.     Görsel olarak da izlemesi çok zevkli, keyifli ve heyecanlı. Biz de bu anlamda onlara 
destek olabileceğimiz şekilde neler yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Ferdi hocanın önderliğinde; Duygu hocam Talha 
ile,ben ise Alp ile bir sürece başladık. Öncelikle manuel ihtiyaçlarını karşıladık. Uzun süre antrenman yapmamaya bağlı belli 
mobilite ve fleksibilite ihtiyaçlarını aynı zamanda kuvvet ihtiyaçlarını karşılamamız gerekti.  

En başta mobiliteyi ele aldık çünkü bu spor mobilitenin maximum kazanımlarıyla 
yapılabilecek bir spordu. Bunu sporu yaparken bir noktada normalin de bir tık 
üstüne ihtiyaçları vardı bunu da sağlıklı bir şekilde koruyabilmek adına yapılacakları 
tartıştık ve planladık. Stabilite anlamında pek çok egzersiz ürettik. Çok farklı 
hareketler yapıyorlar ve bu zemini hazırlamak ve bu kaynağı onlara verebilmek 
adına elimizden geldiği kadar yapabileceklerimizi yaptık. Zamanla ağrıları azaldı, 
mobiliteleri arttı ve stabiliteleri gelişti. Kendileri de zaten son rehabilitasyon 
süreçlerinde minik minik kliniğimizde takla denemeleri yapmaya başladılar. Şimdi 
de daha çok kuvvet ve kendi alanlarında yaptıkları antrenmanlarla ilerliyorlar. Süreç 
tam anlamıyla bitmiş sayılmaz ama çok iyi yerlere geldik. Antrenman 
yapamıyorken bir antrenman çıkarmaya ve son rangein de üstünde bir hareket paterni geliştirmeye başladılar. Çok bilinçli 
sporcular oldukları için hangi noktada durmaları gerektiğini biliyorlardı. 

 

                                                                                                      Aleyna KARAHASAN 
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Hoşgeldiniz, buyrun. Terliklerinizi giymeyi unutmayın lütfen. Size 
kısa bir turla fizyoterapist odamı gezdirmek istiyorum. Klor 
kokusunu alıyor musunuz? Su topu kalelerini, atlama 
platformlarını ve yerde duran puckları görebilirsiniz. Burası 
alışılmışın dışında bir neme ve sıcaklığa sahip bir fizyo odası. Ama 
size şunu söyleyebilirim ki kendini... Dikkat edin! Kulvarlara çok 

yakın olduğumuz için başka bir sporcu, takla atarken oluşturduğu dalgayla bizi ıslattı. Suyun soğuk 
olduğunu biliyorum ama olsun. Suya girince sıcaklığına alışırsınız :) Ne diyordum? Kendini suya ait 

hissedenler için burası adeta kendi evleri gibidir. Evlerinin bir parçası da benim odamı oluşturur. Bu 
zamana kadar verdiğim tüm ipuçlarından havuz kenarında olduğumuzu anlamışsınızdır.  
Sabah akşam demeden eforlarını antrenmanlarına veren sporcular için en önemli şeylerden biri 
antrenmanın devamlılığıdır. Antrenman sırasında ya da sonrasında oluşan yaralanmalar, ağrılar; bu 
yaralanmaların şiddeti ve sporcuyu etkileme düzeyleri de bir fizyoterapistin göz önünde bulundurması 
gereken önemli unsurlardandır. Sporcunun ağrısı varsa bazen antrenman sırasında kimi zaman da 
sonrasında benimle paylaşır, uygun değerlendirme ve anlık tedavi sonrasında da antrenman 
modifikasyonuna, sporcunun antrenörü ile birlikte karar veririz. Fakat süreç bununla kalmaz ve ciddi 
yaralanmalarda sporcuların klinik ortamda rehabilitasyon sürecine başlaması gerekebilir.  
 
Ben de spora, yaralanmam nedeniyle bir süre ara verdim. Sporcunun hem havuz başında hem de 
sonrasında tedavisinin düzenlenmesinin ve spora adapte edilmesinin ne kadar önemli olduğunu 
farkındayım. Bu sebeple her seferinde sporcunun klinikte veya antrenmanı sırasındaki “ıslak” ve “kuru” 
bulgularını bir arada değerlendiriyorum. 
Sporcular derinliklere doğru mutlu bir şekilde yüzdüklerinde bu mutluluk bana da yansıyor ve motive 
bir şekilde bir sonraki dalga için kulaç atmaya başlıyorum. Fizyoterapi odam ve çalışma ortamımdan 
kısaca bahsettiğime göre bakalım sıradaki sayfalarda sizi neler bekliyor? 
 
 
 
 
                Şafak ÖZSÖNMEZ 
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MAYIS HABERLERİ 
 

Avrupa Üçüncüsü : NESLİHAN YİĞİT 
Ukrayna’nın KİEV kentinde düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü 
olan olimpiyat sporcumuz Neslihan Yiğit bronz madalya kazandı. Milli badmintoncu Özge 
Bayrak’tan sonra büyükler kategorisinde Avrupa’da derece alan ikinci milli sporcu oldu. 
 

CEV Şampiyonlar Ligi’nde : VAKIFBANK 
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final’de İtalyan ekibi 
Imoco Volley Conegliano'ya 3-2 yenilerek 2'nci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.Daha 
önce CEV Şampiyonlar Ligi’nde son 11 sezonda Vakıfbank kadın voleybol takımımızın 4 
şampiyonluk yaşamıştı. 

 
Elif ÇOLAK ve Sıla KARAKUŞ : AVRUPA İKİNCİSİ 
Rusya’da düzenlenen Avrupa Trampolin Şampiyonası’nda genç kadınlar senkronize finalinde 
Ceren Elif Çolak ve Sıla Karakuş 44.830 puanla Avrupa ikincisi oldu.Böylelikle bu alandaki ilk 
madalyamızı kazandırdılar. 
 

YASEMİN ADAR TOKYO OLİMPİYATLARINDA                                   
Avrupa ve Dünya şampiyonu, milli güreşçimiz Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları 
Dünya Eleme Turnuvası’nda elde ettiği başarıyla Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya 
hak kazandı.Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da devam eden Güreş Dünya Olimpiyat 
Elemeleri Turnuvası’nda Yasemin Adar, 76 kiloda finale yükselerek Türkiye’ye 
güreşte 9. olimpiyat kotasını getirdi. 
 

Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk madalya 
getirdi 
Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 
milli sporcularımızdan Sevilay Öztürk 2 gümüş ve 2 bronz, Sümeyye Boyacı ise 1 gümüş ve 1 
bronz madalya elde etti. 

 
METE GAZOZ DÜNYA SIRALAMASINDA İKİNCİ SIRAYA    YÜKSELDİ 
Milli sporcumuz, Dünya Okçuluk Federasyonu'nun açıkladığı güncel dünya sıralamasında iki 
basamak yükselerek ikinci sırada yer aldı.Şimdi hedefi olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. 
 

MELTEM HOCAOĞLU AKYOL : AVRUPA ŞAMPİYONU 
Avrupa Karate Şampiyonası’nda milli sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol kadınlar kumite +68 kilo 
finalinde Aleksandra Stubleava’yı mağlup ederek altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu 
oldu.Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli 
sporcumuz Meltem Hocaoğlu Akyol ilk altın madalyamızı kazandı.  

 
 KARATEDE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU 
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’nda erkekler kumite 84 kiloda 
milli sporcumuz Uğur Aktaş, finalde Azeri rakibi Panah Abdullayev’i mağlup ederek 
Avrupa Şampiyonu oldu.Milli karateci Abdullayev'i 2-1'lik skorla geçti ve kürsünün en 
üst basamağına çıktı. 

 
Milli sporcu Ali Sofuoğlu Avrupa Şampiyonu oldu 
Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli 
sporcu Ali Sofuoğlu İspanyol rakibi Dünya ve Avrupa şampiyonu İspanyol 
Quintero'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Türkiye'ye katada ilk Avrupa 
şampiyonluğunu getirdi. 

 
 
 

Simge AKYÜZ 
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Doruk Can UTKU 
ANTRENÖR 

 
 
TRX NEDİR ? KURUCUSU KİMDİR VE NEREDE GELİŞTİRİLMİŞTİR?  
 
TRX, Amerikan Donanması’nın özel kuvvet birimi olan Navy SEALS’in ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirilmiş bir antrenman ekipmanıdır. TRX’in yaratıcısı ve kurucusu Randy Hetrick, üniversiteden 
mezun olduktan sonra 14 yılını Navy SEALs komandosu olarak geçirmiştir. Bu süre zarfında, özel kuvvet 
biriminin ihtiyaçları doğrultusunda Total Resistance Exercise (TRX) ‘i geliştirmiştir. 
 
PEKİ TRX İLE NELER YAPILABİLİR ?  
 
Vücudu multi-planar şekilde yani 3 farklı düzlemde de çalıştırabiliyoruz . Yerçekimine karşı vücut 
pozisyonunu ve eklem açılarını değiştirerek direncin yoğunluğunun azaltılıp-çoğaltılabildiği, tüm 
fonksiyonel fitness egzersizlerini uygulayabildiğimiz fitness ekipmanıdır. 
Son zamanlarda trx ekipmanı günümüze kadar gelmiştir. Spor salonlarında , açık alanlarda ve evimizde 
rahatlıkla kullanabildiğimiz ekipmandır . Kurulumu oldukça basittir ve tüm vücudumuzu rahatlıkla tek 
bir ekipmanla çalıştırabiliyoruz. Trx, kas dayanıklılığını artırırken aynı zamanda kardiyovasküler 
nitelikte bir antrenman olanağı da sunuyor.  
 
 
KİMLER UYGULAYABİLİR ?  
 

TRX Suspension Training başlangıç-orta-ileri 
düzey tüm fitness seviyelerindeki bireyler, elit 

sporcular-atletler, branş sporcuları, postüral 
bozuklukları bulunan bireyler, kendi seviyelerine 

uygun vücut pozisyonlanması ve egzersizleri 
belirleyerek yaş sınırlaması olmadan herkes 

tarafından güvenle uygulanabilir. 
 
 
Ekipmanın hafif ve çantalarınıza kolaylıkla sığabilir olması çok büyük rahatlık sağlıyor.  Bu geçirdiğimiz 
zorlu pandemi sürecinde salonlara girmek istemeyen insanlar tek bir ekipmanla bütün vücudu açık 
alanlarda çalıştırılabilir. 
 
 
Bazı kişiler tarafından eleştiriler olabilir; çünkü salonlardaki ağırlık kaldırma egzersizleri kadar verimli 
olmayabilir  . Ekipmanda  kısıtlı  kaldırma ,çekme ve itme gerçekleştiriliyor . Egzersiz esnasında çok 
fazla core kas gücü ve denge gerektiriyor .Eğer TRX ile ilgili çok fazla bilginiz yoksa tek başınıza 
yapmamanız daha iyi olur aksi takdirde sakatlanmanıza sebep olabilir. Bu noktada kişisel antrenörle 
çalışmanız daha sağlıklı olur. 
 
Son olarak bazı Spor salonlarında TRX grup dersleri aktif hale gelmiştir.Oldukça zevkli ve ortalama 40 
dk ile 55 dk arası sürüyor Antrenmanın yoğunluğuna göre kalori yakmanız kaçınılmazdır . 
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LIFEON AKADEMİK 
Nörobilim Açısından ACL Yaralanmaları 
 
Makalenin amacı  
Bu çalışma,  ACL yaralanma  mekanizmasını araştırırken 
nörobilimi dahil etmenin değerini önermektedir. Bu bakış 
açısının birincil amacı, ACL yaralanma mekanizmalarını daha iyi 
anlamak için nörobilim alanından içgörü sunmaktır. Bu 
yaklaşım, ACL yaralanma tarama programlarının gelecekteki 
gelişmeleri için etkilere sahip olabilir. 
Nörobilim: nedir ve ACL yaralanma mekanizmasına nasıl uygulanır? 
Nörobilim, beyinde meydana geldikleri belirli sinir mekanizmaları ve bu mekanizmalardaki herhangi bir bozulma ile ilişkili 
olarak anlaşılan bilişsel süreçler veya işleyiş olarak tanımlanır. Üst düzey nörobilişsel işlevler, aynı zamanda yürütücü 
işlevler olarak da adlandırılır. İç veya dış uyaranları geçersiz kılmak için konsantrasyon, koordinasyon ve kontrol gerektiren 
görevler de gereklidir. Yönetici işlevler, insanların değişen çevresel ipuçlarına ve ihtiyaçlara geçiş yaparak; uyum sağlayarak, 
çevrede başarılı bir şekilde gezinmesine olanak tanır. Uyarlanabilir davranışlar kümesi olarak bilişsel, duygusal ve motor 
süreçleri koordine etme becerisine atıfta bulunur.  

 
Sporda uzman performansı, bir sporcunun belirli bir ortamda bilgiyi bulma, tanımlama ve işleme 
yeteneğini ele alan hem motor hem de algısal-bilişsel becerilerin bir kombinasyonunu oluşturur. Takım 
top sporları sporcuları, başarılı performansı gerçekleştirmek için fırsatların hızlı ve etkili bir şekilde 
algılamalı ve yorumlamalıdırlar. Bir örnek, bir sporcunun bir rakibin hareketini bu eylemler 
gerçekleştirilmeden önce yorumlama ve tanımlama yeteneğidir. 
 

Seçici dikkat, sporcunun sahadaki ilgili bir duruma odaklanma ve ilgisi olmayan diğer uyaranlara dikkati bastırma 
yeteneğidir. Dikkati bir uyarandan diğerine yönlendirme veya sürdürme yeteneğinin olmaması, uzamsal farkındalığın 
kaybolmasına ve motor kontrolünün bozulmasına neden olabilir. Lise, kolej ve profesyonel basketbolda gerçek ACL 
yaralanmalarının video analizi, sakatlanan oyuncunun dikkatinin genellikle potaya odaklandığını, ardından dikkatin rakibe 
veya topa odaklandığını gösterdi. Bu tür bölünmüş dikkat, sporcunun kendi hareketlerine daha az dikkat anlamına gelir ve 
önceden başlatılmış bir hareketi düzeltmek veya değiştirmek için daha az zaman olduğundan ACL yaralanma 
mekanizmasına katkıda bulunmuş olabilir. 
 
ACL yaralanması riski taşıyan sporcuları belirlemek için çeşitli nöromüsküler 
tarama testleri geliştirilmiştir. Bu testler kapalı beceriler (kontrollü bir ortamda 
öngörülebilir) olarak kabul edilir ve alandaki talepleri yansıtmaz. Yaralanma 
mekanizması bölümünde belirtildiği gibi, nörobilişsel hatalar gerçek ACL 
yaralanmalarına katkıda bulunabilir. ACL yaralanma tarama testinin geçerliliğini 
artırmak için, bu testler ayrıca nörobilişsel talepleri de içermelidir. 
 
Engelleyici kontrol ve çalışma belleği gibi daha yüksek yürütücü işlevleri değerlendirmek için birçok nörobilişsel test 
mevcuttur. Engelleyici kontrol önlemlerinin örnekleri arasında Stroop görevi, Flanker görevi, go / no-go görevleri ve stop-
signal görevi yer alır. Çalışma belleği örnekleri, N-back görevi, ileri veya geri basamaklı aralık görevleri ve Corsi blok testidir. 
Nörobilim ve motor becerilerin izole ölçümleri arasındaki boşluğu kapatmak için, nörobilişsel taleplerin eklendiği açık 
becerili motor görevlerle entegre ve dolayısıyla karmaşık bir değerlendirme önerilmektedir. Tek bacak atlama performansı 
(atlama mesafesi) eksikliklerinin nörobilişsel zorlukların eklenmesiyle arttığı gösterilmiştir. Benzer şekilde sporcular, 
standart iniş denemelerine kıyasla karar vermede zamansal kısıtlamalar içeren drop iniş denemeleri ile alt ekstremite 
biyomekaniğinde değişiklikler göstermişlerdir.  Mevcut testlerin bir eksikliği, genellikle reaksiyon paradigmalarına dayanan 
basit motor becerileri takip etmeleridir. Takım sporları sırasındaki bilişsel süreçlerin yalnızca tepkisel kalıplara değil, aynı 
zamanda bilginin depolanması ve dikkat dağıtıcıların göz ardı edilmesi gereken işleyen belleğe ve engelleyici kontrole de 
dayandığını düşünürsek, Ekolojik olarak daha geçerli bir değerlendirme için karmaşık motor görevler sırasında daha 
karmaşık algısal - bilişsel uyaranların sağlanması gerekir. Sanal gerçeklik, uygulamalar ve uyarıcı sağlayan ışık sistemleri 
gibi teknolojiler, spora özel tarama testlerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. 
 
Makalenin Orijinali: Gokeler, A., Benjaminse, A., Della Villa, F., Tosarelli, F., Verhagen, E., & Baumeister, J. (2021). Anterior cruciate ligament injury 
mechanisms through a neurocognition lens: implications for injury screening. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 7(2), e001091. 
 

Samet CELAYIR 
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GENES ETKİNLİK 
 

GÜVEN İSLAMOĞLU İLE DOĞAL VARLIKLAR ÜZERİNE 
SÖYLEŞİ  
Ünlü doğa gezgini /Tv programcısı Güven Bey ile harika bir canlı yayın 
gerçekleştirdik. Genes Fzt. Merve Çelik sordu, Güven İslamoğlu 
cevapladı. Özellikle karbon ayak izi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve 
doğal varlıkların korunması gibi konular hakkında  bizlerle bilgilerini 
paylaştı. Ayrıca gençlerin bu alanla ilgili bilinçlenmesini ve gelecek 
nesillere güzel bir dünya bırakması konusunda da güzel tavsiyeler 
verdi. Yayının tamamı @lifeongenes instagram hesabımızda 
bulabilirsiniz .  
 
BAYRAMDA HAREKETSİZ KALMADIK  
LifeOn Genes ekibi olarak 4 günlük bayram sürecinde hep beraber 
online egzersiz yaptık. 
Bayramın ilk günü Genes Fzt. Hacer Çakan ile güne YOGA ile başladık. 
YOGA ile hem stresimizi attık, hem de güç ve esnekliğimizi daha 
ileriye taşımış olduk. Bu güzel tecrübesini bizimle paylaştığı için 
kendisine teşekkür ederiz. 

Bayramın ikinci gününde Genes Fzt. Melda Çetin önderliğinde 
kuvvet antrenmanı yaptık. Melda Hocamızın yaptırdığı 
egzersizlerde özellikle ekipmansız şekilde kendi vücut ağırlığımız 
ile egzersizleri gerçekleştirdik. 
Bayramın üçüncü gününde ise Genes Fzt. Furkan Kurucu 
önderliğinde mobilite egzersizleri ile güne başladık. Eklem 

hareket açıklığını artırmaya yönelik hareketler ile egzersizimizi 
tamamladık. 
Son olarak, bayramın dördüncü gününde Genes Fzt. Sıla Nur 
Bilgin önderliğinde esneklik egzersizlerimizi gerçekleştirdik. 
Egzersizin son kısmında Sıla Hocamız ile solunum egzersizleri de 
çalıştık. 
 

 
YEMEK PARTİSİ!!!! 

 
 
LifeOn Concept ve LifeOn Genes ekibi ile birlikte 
düzenlediğimiz yemek organizasyonuyla hem çok 
eğlendik hem de fazlasıyla doyduk.  
 
Organizasyonun en keyifli yanı ise birlikte yemek 
yapmak oldu. Organizasyonumuza sporcularımız da 
katılıp eğlencemizi paylaştılar. 
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TERASTA MOZAİK ATÖLYESİ Mİ? 
Bu ay sanat etkinliklerimiz adı altında mozaik tasarımı yapmayı öğrendik. Kendi hayal gücümüze göre 
farklı desenlerde mozaikler ortaya çıkarmayı başardık. Tasarımlarımızı yaparken hem eğlendik hem de 
el becerimizi geliştirdik. Bize bu katkıları sağladığı için Nil Mozik’e teşekkür ederiz. Mozaik tasarımı 
hakkında bilgi almak için instagramdan @nilmozaik hesabına ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. 

 
POLONEZKÖY' DE DOĞA TURU YAPTIK 

Bu ay doğa etkinliklerimiz adı altında ekip olarak Polonezköy 
Tabiat Park’ını ziyaret ettik. Yoğun çalışmalarımız ardından 
ekip olarak birbirimizle zaman geçirmek hepimize çok iyi 
geldi. Doğal güzelliğini kaybetmemiş ve içinde yerleşim 
alanları bulunan harika bir köyde güne kahvaltı ile başlayıp 
sonrasında 5 KM bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüş 
sonrasında ekipçe voleybol ve oyunlar oynadık. Günün 

sonunu sucuk - ekmek partisi yaparak tamamladık.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mehmet Kadir ARAL 
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SPOR GEÇMİŞİMİZ                                   
 
 
Herkese merhabalar, 
Bu haftaki spor geçmişimiz köşesinde size ben eşlik ediyorum. Kısaca kendimi tanıtmama izin verin. 
Adım Simgenur Aydaş, Trakya Ünversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. 
Çeşitli spor kurumlarında görev yapmış olup, 2020 yılından beri LifeOn Genes ailesinin bir parçasıyım. 
Bu yazımda yaptığım sporlara nasıl başladığımı, karar verme aşamalarımı, gelişim sürecimi ve ilgi 
duyduğum sporların fizyoterapi ile nasıl birleştirdiğimi sizlerle paylaşacağım. 
 
Tekirdağ’ın küçük bir sahil kasabası olan Mürefte’de büyüdüm. Küçük yerlerde büyümenin en büyük 
avantajlarından biri sanırım sokakta özgür ve güvenle oyun oynayabilmektir. Ben de bunu doya doya 
yaşadığım için kendimi şanslı hissediyordum. Okul çıkışlarında yapılan bisiklet turları ile keşfettiğimiz 
yeni yerler, çocukken oynanan tüm oyunlar, denizin hangi saatte güzel olacağı ya da hangi kayalıkta 
kumun daha iyi olacağı bizden sorulurdu. Bazen benden büyük çocuklarla tek kale futbol maçı 
yapardım, bazen de bütün arkadaşlarımı toplayıp bir direkten diğer direğe ip gerip voleybol sahasını 
sokağa getirirdim.  
 
İşler dışarıda böyleyken okul hayatım gayet iyi gidiyordu. Ben 6. sınıfta iken okulumuza yeni bir beden 
eğitimi öğretmeni atanmıştı. Şimdiye kadar sadece okulumuz erkek futbol takımı ile temsil edilirken 
öğretmenimiz, birçok branşın öncülüğünü etti. Bunlar basketbol, voleybol, gülle atma, koşu ve masa 
tenisi idi. Tabi ki hepsini denemek, içimdeki enerjiyi spor için harcamak istiyordum. Koşu grubunun 
seçmelerine katıldım o zamanlar kilom ve enduransım buna elverişli değildi ve başarılı 
olamadım. Daha sonra öğretmenimiz derste hepimize gülle atmayı öğretti 
fakat o gülle için çok kuvvetsizdim ve bu spor benim ilgimi çekmemişti. 
O yıl basketbol kız takımı kurulmadı. Voleybol seçmelerinde ise 
başarılı oldum ve takıma seçildim. Zaten voleybolu hem 
oynamayı hem de izlemeyi çok seviyordum. 
 
Takıma seçilmeme rağmen diğer branşlara olan 
merakım hiç dinmiyor sürekli denemek istiyordum. 
İşte bu merakım sayesinde masa tenisi ile tanıştım. 
Çeviklik, el - göz koordinasyonunun çok fazla 
kullanıldığı bu branş aslında aynı bir satranç 
oyunu gibi taktikler üzerine kuruluyordu ve bu 
sadece ortalama 10 saniye içerisinde 
gerçekleşiyordu. En çok hızlı düşünmemi 
gerektirdiği için ilgimi çekmişti. Bütün 
dikkatimi toplayıp masa tenisi seçmelerine 
girdim ve bu takıma da seçildim.  
 
Teneffüs aralarında eğlencesine rastgele 
oynadığımız masa tenisinin gerçek yüzünün 
aslında hiç de öyle olmadığını, raket 
tutuşundan topun dönüş şekline kadar 
aslında çok ince detaylara sahip olduğunu 
fark ettim.  
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Özellikle maçlarda psikolojiyi doğru yönetip yapılacak hamleleri gerçekleştirmek çok zordu.  
 
Ralli süresince sabırlı olmanın, topa vurmaya korkmamanın, reaksiyon hızının sürekli üst seviyede 
kalmasının önemi çok büyüktü. Antrenmanlarda ilk başta toplara yetişemezken, 1 sene sonunda en 
sevdiğim zaman dilimi ardı ardına sürekli topların atıldığı çok top antrenmanları oldu. Dışarıdan her 
ne kadar yorucu değilmiş gibi gözükse de aslında teknik hareketler doğru yapıldığı zaman çok fazla 
efor gerektiriyor. Üstelik nabzınızı kontrol edip sağlıklı düşünmeye çalışmak da cabası.  
 
Ortaokuldayken ailem derslerime odaklanmamı istediği için tek bir branşı seçtim ve bu masa tenisi 
oldu. Takımımla beraber il ve ilçe ikincilikleri ve üçüncülükleri elde ettik. Bireysel turnuvalarda ise ilçe 
1.si oldum. Liseye geçtiğimde ise okulumun bir masa tenisi takımı yoktu. Orada da herkes bu sporu 
hobi olarak görüyordu. Daha ilk haftadan beden eğitimi öğretmenlerim ile arkadaş gibi oldum ve bir 
takım kurmak istediğimi söyledim. Hepsi de bana diğer sınıflardan takım arkadaşı bulup 
antrenmanlarımıza destek oldular. O sene okulumuza takmımla beraber en son 1988 yılında getirilmiş 
kupanın yanına yeni bir il ikinciliği kupası getirdik. 3 sene üst üste il ikincisi olurken okuldaki son yılımda 
takımımla beraber il birincisi olduk. Aslına bakarsanız imkanımız içinde yapabileceğimizin en iyisi 
buydu. 
 
Hep okul takımlarından bahsettim. İşte küçük yerde yaşamanın avantajları daha sonrasında karşıma 
dezavantaj olarak çıktı. Yaşadığım kasabada daha fazla antrenman yapabileceğim bir spor kulübü 
yoktu. Liseyi ise yatılı okuduğum için okul dışına çıkış iznimiz yoktu ve bu yüzden yine bir spor 
kulübünde masa tenisi oynamaya devam edemedim.  
 
Bazen şartlar bizi planlara uyamaz hale getirir. Bu durumda kendime başka bir yol çizmeliydim. 

Üniversite sınavım yaklaşıyordu ve ilerideki hayatımı seçerken neden sevdiğim 
şeyleri de mesleğimin içinde görmeyeyim ki diye düşündüm. Biyoloji, insan 

anatomisi ve işleyişi, spor, benim için vazgeçilmez ilgi alanlarımdı. Yani 
fizyoterapist olmak tam da benim içindi. Araştırmalarımı yaptım, bu 

bölümü okumuş ve okumakta olan birçok kişi ile görüştüm. Evet, 
kesin olarak karar vermiştim ve ilk olarak çalışma panoma Fzt. 

Simgenur Aydaş yazan bir kağıt astım. Şimdi ise bölümümü 
bitirmek üzereyim. Spor kariyerimde istediğim yere 

ulaşamamış olabilirim. Fakat spor fizyoterapisti olarak, 
hedefine ulaşmak için onca fedakarlık eden sporcuların 

ilerleyebilmesi adına onlara en iyi katkıyı sağlayabilmek 
ve mesleğimin hakkını verebilmek için çalışmaya hiç hız 
kesmeden devam ediyorum.  
 
Önemli olan krizin büyüklüğü değildir, krizi nasıl 
fırsata çevirdiğinizdir. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür 

ederim. 
 
 
 
 
 

Simgenur AYDAŞ 
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DAĞCILIK                                                                                             

TIRMANIŞ CENNETİNDE SPOR KAYA TIRMANIŞ              
 
Çocukluk çağında hiç ağaçlara, kapı kirişlerine ya da çatılara tırmandınız mı? Aslında bir iç güdüydü tırmanmak. Kimimiz için tırmanışa 
olan merakımız küçüklükten başladı. Yüksek noktaların cekiciliği,  yüzeylere tırmanma hissi, yükseklerde gezmenin verdiği keyif, bir 
tırmanma dürtüsü oluşturmaktaydı. Bu bazılarımızda devam etti ve biz bu dürtüyü kayalara, buzullara, yapay duvarlara taşıdık. 
Tırmanış farklı alanlarda, farklı tarz ve şekillerde yapılabilen bir spordur. Kaya tırmanışını zor hamleler gerektiren bir kısa kayada yada 
yüzlerce metre bir dağın yüzünde gerçekleştirebilir, emniyetli, emniyetsiz; statik ve dinamik birçok şekilde tırmanabilirsiniz. Her bir tarz 
farklı teknikler, farklı beceriler ve farklı bir mental güç gerektirir. Bu serimizde de, şehir gürültüsünden uzak, nar, mandalina ağaçlarının 
içinde, geceleri yıldızları izleyebileceğiniz, Tırmanış Cenneti Geyikbayırı,Antalya’ya gidecek, spor kaya tırmanışını yakından 
inceleyeceğiz.  
Spor Kaya Tırmanış Nedir 
Kaya tırmanışı, 18. yy öncesinde dağcılığın bir alt kolu olarak görülmüş, ardından bu tarih itibariyle bir spor dalı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Spor 
tırmanış az malzeme ve dağcılık için gerekenden daha az zaman gerektiren, geniş bir kitleye hitap eden bir tırmanış stildir. Geyikbayırı’nın keşfi ile beraber, 
bu sporda ülkemizde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Tırmanış Cenneti Geyikbayır 
Geyikbayırı, her seviyedeki spor kaya tırmanışçısına hitap eden, farklı eğimde, 
yükseklikte ve zorluk derecesinde rotalar (tırmanış parkurları) içeren; Avrupa’da 
en önemli üç, dünyada ise on tırmanış bahçesi arasında yer alan önemli bir 
merkezdir. Burada rotalara yakın kampinglerde kalabilir, dünyanın farklı 
yerlerinden gelen insanlarla, farklı kültürlerin buluştuğu bu merkezde unutulmaz 
vakitler geçirebilirsiniz. Eğer kalacağınız yeri belirlediyseniz, tırmanış için 
hazırlanabiliriz. Rehber kitaptan gitmek istediğiniz rotalarınızı seçin, tırmanışa 
gidiyoruz! 
 
Gerekli Malzemeler 
Spor kaya tırmanışı için gerekli malzemeler, emniyetinizi sağlamak için emniyet 
kemeri (harness), ip, karabina, ATC/Riverso ve lineyard; tırmanış esnasında 
kullanacağınız tırmanış ayakkabısı (kata/friction), magnezyum tozu ve torbası, 
express seti ve güvenliğiniz için kasktan oluşmaktadır. Tırmanırken kayada daha 
iyi bir sürtünme, tutunma yaratmak için özel tasarlanmış, küçük, dar ve agresif 
ayakkabılar, kayada yerleştirilmiş olan emniyet noktalarına bağlanmak için 
expressler, terleme durumuna karşı kayıp düşmeyi önlemek için de magnezyum 

tozu kullanılmaktadır. Diğer malzemeler kişinin emniyetini sağlamak amacıyla kullanılır. Peki tüm bu emniyet malzemelerine rağmen tırmanış güvenli 
midir? 
 
Hayat Bağı 
Rota açıcıların, özel üretilmiş malzemeler kullanarak kayada oluşturduğu sabit emniyet noktaları ile tırmanışçıların güvenliği sağlanmaktadır. Halka 
şeklindeki bu emniyet noktalarına “bolt” denir. Emniyet “Belayer” dediğimiz, ip ile bağlandığı tırmanışçının aşağısında bulunan “Emniyetçi” tarafından 
sağlanır. Aralarındaki ip, tırmanışçı ve emniyetçiyi birbirine bağlarken, aynı zamanda bu kişileri de yaşama bağlar. Emniyetçi ve tırmanışçı arasındaki bu 
bağ, emniyet malzemeleri, bir ip ve atılan düğümler ile sağlanır. 
Doğru malzeme kullanımın yanında, tırmanışçı ve emniyetçi arasındaki iletişim ve partenerlik ilişkisi güvenlik açısından çok önemlidir. Tırmanırken 
tırmanışçının güven kaygısısı olmamalı, kişi sadece tırmanışa; rotadaki problemi çözmeye ve yapacağı hamlelere odaklanmalıdır. Güvendiğiniz bir 
tırmanış partneriniz olduktan sonra, odaklanacağınız tek şey verimli bir tırmanış olur. Çünkü spor tırmanış bir takım işidir. 
 
Gökyüzüne Doğru 
Rotaya varıp, tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra geriye kalan tek şey göğe yükselmektir. Etrafınıza baktığınızda komşu rotalara giren birçok tırmanışçıyı 
görebilirsiniz. Rotanın başlangıcında ve tırmanış esnasında kalbiniz deli gibi atabilir, midenizde kelebekler uçuşabilir. Sakinleşin ve sadece zevk almaya 
bakın. Tırmanış, lider ve top-rope olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Top-rope’ta “İstasyon” denilen en zirve noktadan gelen ip ile güvenlik 
sağlanırken, lider tırmanışta sporcu yükselerek belli metre aralıklarında bulunan boltlara kendini sabitleyerek emniyetini alır. 
 
Yani top-rope’ta gerçekleşen bir düşmeden kişi düştüğü noktadan birkaç cm kadar çok az miktarda düşüp havada asılı kalırken; lider 
tırmanışta, kişi kendini en son emniyetini aldığı noktaya kadar, dolayısıyla metrelerce düşebilmektedir. Bu noktada tırmanışta tırmanmak 
kadar düşüş eğitimini almak önemlidir. Ne kadar doğru teknikte tırmanılırsa, düşmede yaşanabilecek sakatlanma riski o kadar  azalır. 
Tüm çabanızın sonunda, istasyona vardığınızda kısa bir “Sıkı Al!” 
komutuyla tüm çile biter. Artık dünya ayaklarınızın altındadır. 
Zaferinizin tadını çıkarabilirsiniz, başardınız! Yine tırmanışçı ve 
emniyetçilerin ortak dilinde, kısa bir “İndirebilirsin” komutuyla geri iple 
aşağıya iner, rotayı tamamlamış olmanın sevincini yaşayabilirsiniz. 
Tırmanışınız eğer bittiyse, hava kararmadan dönebiliriz. Çevrede hiçbir 
malzeme bırakmadan hazırlanıp, mıntıka temizliğinin ardından 
çöplerimizle beraber geri dönüp akşamı kampingde keyifle geçirebiliriz. 
Unutmayın faaliyetin her saniyesi doğayla iç içesiniz. Geyikbayırı gibi 
alanlarda tesisler bulunurken çoğu yerde, yemekleri doğada kendiniz 
pişirmek, tuvalet ortamınızı kendiniz yaratmak zorundasınız. Doğaya 
zarar verecek ateş yakmaktan, etrafa tuvalet kağıdı gibi çöplerimizi 
bırakmaktan lütfen kaçınalım. Doğaya ve doğada yaşayan canlılara 
saygılı olalım, sahip olduğumuz değerlere sahip çıkalım. 

Nermin Dilruba TİTİZ 
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SPORDA EKİPMAN SEÇİMİ 
 

 
Koşu, son zamanlarda popülerlikten öte bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Ev dışında 
geçirdiğimiz sürenin  azalması, kardiyovasküler ve solunum kapasitemizin aktif 
kalabilmesi, günlük hareket ihtiyacımızı karşılamak ve mental olarak dinç kalmak 
amacıyla toplumumuz tarafından ilk tercih edilen alanlardan biridir. 
 
 
Koşu Ayakkabısı: Spor ayakkabı değil koşu ayakkabısıdır. Topuk yüksekliği , koşarken aldığımız 

darbeyi azaltacak şekilde normalden daha yüksek olur.En az ayak 
baş parmak kalınlığımız kadar olmalıdır. Ayakkabının üst kısmı 
parmaklarının hareketin izin vermelidir. Genel uyumu ayağınızda 
denerken test edebileceğiniz gibi, diğer parametreleri koştuğunuz 
mesafe, zemin ve koşunun türüne göre belirleyebilirsiniz. 
 

 
Koşu kıyafeti: Koşarken etrafa takılmayacak, etrafınızdaki canlılara çarpmayacak, rüzgardan 
etkilenmemeniz için yüzey alanı daha az , tercihen vücuda yapışan tayt, içlik, t-shirt, şort tercih 
edilebilir. Terleyip, hızla kurumayan ve ağırlık yapan pamuklu kumaşlar yerine hava geçiren 
malzemeler tercih edilmelidir. Size önerimiz: kışın, içlik; yazın, hava alan bir t-shirt ;baharda ise 
yağmurluk kullanmanız egzersiz kalitenizi artıracaktır. 
 
Gözlük: Egzersiz esnasında gözlük kullanmak gözlerinizi güneş ışığından korurken, gözünüzü 
kısmaktan doğan yüz, ense ve omuz kaslarının gerginliği azaltır. 
 
İpucu: Gülmek yüz kaslarının gerginliğini azaltıcı yönde etki yaparken psikolojik olarak da pozitif 
olarak etkiler. 

KOŞU 
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Kol saati: Günümüzde akıllı saatlerin hemen hepsinde koşu özelliği bulunmaktadır. Bu programlar 
koşu hızınızı, nabız değerinizi, aldığınız mesafeyi, yaktığınız 
kalori miktarı gibi değerleri takip edip kayıt altına alabilir ve 
gelişimini değerlendirebilirsiniz. Sürecinizi takip ederken uyku, 
günlük adım sayısı, gelen mesaj  ve arama görüntüleme gibi 
özellikler faydalanabilirsiniz. 
Bilgi: Bazı saat uygulamalarının sağladığı uygulamalarla 
kendinize koşu programı oluşturup, arkadaşlarınızla challengelar 
da yapabilirsiniz. 
 
 

Sırt Çantası: Uzun mesafe koştuğumuz günlerde içerisine su ve atıştırmalık ihtiyaçlarımızı koymamıza 
yarar. Aynı zamanda hava durumuna göre ince kıyafet , yağmurluklarımızı da taşıyabiliriz. Litre(hacim) 
olarak sınıflandırılır. 5L - 10L- 15L ve çeşitleri bulunur. Trail koşularında sıkça kullanılır.  
 
Bel Çantası: Kompres giyilebilir ya da bağlamalı çeşitleri bulunur. Telefon, anahtarlık ve nakit para 
konulabilir. Genişliğine göre matara da konulabilir. Daha pratiktir. Mesafe fark etmeksizin her zaman 
kullanılır. Bazı modellerinde yarış numarası asmak için klipsleri bulunur.  
 
Telefon Tutucu: Telefon konulduktan sonra baskısı kola göre ayarlanır ve sabitlenir.Genelde dirsek 
üstü bölgeye takılır. Bazı modelleri ele geçirerek de kullanma olanağı sağlar. Ele geçirilen modelinde 
telefonun 4 köşesi tutucuya lastikle sabitlenir. 
 
 
Bileklik: Egzersiz esnasında terinizi silmek için kullanılır. Bazı 
modellerinde anahtar koymak için ekstra iç bölme vardır. 
 

 
Nabız Ölçer: Egzersiz sırasında nabız değerinizi ölçer. Size göre ideal nefes 
aralığına göre ideal nabız değerini belirler. Genelde bir saat ile bağlantılı olarak 
kullanılır.  Saate göre daha hassas ve doğru sonuç verir. Göğüs altından 
sabitlenerek egzersize başlanır. 
 
 
Koşu Eldiveni: Özellikle soğuk kış günlerinde kullanılır. Her ne kadar koşunun 

vücudu ısındırdığı bilinse de ellerimiz ve parmaklarımız rüzgarla direkt temasta olan yüzey alanı küçük 
uzuvlarımızdır, vücut merkezine göre daha dışarıda kaldığı için daha kolay üşür ve geç ısınır. 
 
Şapka ve Buff: Hava durumunun koşu performansımıza etkisini 
azaltabileceğimiz bir diğer malzemelerdendir. Şapkadan güneşten 
korumasını ve hafif olmasını beklerken; buff, saç tokasından, boyunluğa 
kadar birçok alanda kullanılır. Ayrıca estetik açıdan da tercih edilir.  
 
İPUCU: Buffları pandemi sürecinde kalabalık ve dar alanlarda maske 
olarak kullanabilirsiniz. 
 
 

Berfin ÖZTÜRK 

23



 
 
 
GENES ekibinden Erdem BULUT ve Şafak ÖZSÖNMEZ 
NELER ÖĞRENDİK? 
 

EB: Hoşgeldiniz hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
ŞÖ: Hoşbuldum, Ben Şafak Özsönmez. 2020 yılında Yeditepe 
Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun 
oldum. Hali hazırda Spor Fizyoterapisi üzerine Yüksek Lisans 
yapıyorum. Bir yandan Osteopati eğitimi alıyorum ve LifeOn 
Concept’in bizlere imkan sağladığı Genes Eğitim Modelinde 2020 
yılından beri eğitim görmekteyim. 
 

EB: Genes Eğitim Modeline nasıl başvurdunuz, hangi 
aşamalardan geçtiniz? 
ŞÖ: Bir arkadaşım instagramdan yapılan duyuruyu görüp postu 
bana attı ve bu şekilde haberim oldu. Daha sonrasında başvuru 
yaptım, başvuru formuna eksilerim ve artılarımla her şeyi 
doldurduğumu hatırlıyorum. Geri dönüş olumluydu ve çok 
sevindim, mülakata çağırıldım. Mülakatta diğer arkadaşlarımın 
da tecrübe ettiği gibi hocalarımızla keyifli bir sohbet geçirdim 
ve sonrasında mail yoluyla kabul edildiğimi öğrendim. Bu 
şekilde bir başvuru ve kabul edilme sürecim oldu. 
 

EB: Kabul Edildikten Sonra 
Genes Eğitim Sürecin Nasıl 
Başladı? 
ŞÖ: Çok heyecanlı ve meraklı 
olduğumu hatırlıyorum. Eğitim süreci ve programlar hakkında 
bilgilendirildik fakat süreç nasıl ilerleyecek?, bize eğitim verecek 
hocalarımız nasıl insanlar ?. Ama sonrasında ekibi tanıyınca her şey 
daha da anlam kazandı ve son derece 
önemli ve değerli bir yerde 
olduğumun bilincine eriştim. 
 

EB: Genes Üyeleri Neler Öğreniyor? Burada Neler Yaptığınızdan 
Kısaca Bahsedebilir Misin? 
ŞÖ: Şöyle ki; burada tanımış olduğum arkadaşlarımın her biri idealist 
ve çok değerli insanlar. Ekip arkadaşlarımın her biri farklı branşlarda 
kendilerini geliştirmiş bireyler. Genesler kendi aralarında bir 
kaynaşma süreci geçirdikten sonra; ekip halinde çalışmayı, 
Fizyoterapi alanında değerlendirme yapma, rehabilitasyon ve 
benzeri birçok alanda eğitim alıyorlar ve sonrasında sosyal 
aktivitelerde düzenliyorlar. Burada sadece Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon öğrenmekle kalmayıp sosyal aktivitelerle de birçok 

24



şey katıyoruz kendimize. Gerek sanat olsun gerek farklı spor branşları deneyimleyip yeni şeyler 
öğreniyoruz. Genesler söz konusu “ Öğrenmek “ olunca asla rahat durmazlar :) 

EB: Peki Bu Eğitim Modeli Sana Bireysel Anlamda 
Neler Kattı? Burada Senin Edindiğin Tecrübelerin 
Hayatına Ne Gibi Bir Etkisi Oldu? 
ŞÖ: Öncelikle çok güzel bir soru teşekkür ederim. 
Kısaca şöyle cevaplayabilirim; önceki Şafak şuanki 
Şafak’a baksa, gurur duyardı kendisiyle. Çünkü 
kendimi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 
geliştirmekle beraber, kişisel olarakta geliştirdiğimi 
düşünüyorum. Daha vizyoner, yeni hedefleri olan biri 
haline geldim. Burada hocalarımın emeği kesinlikle 
çok büyük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     Erdem BULUT                                        Şafak ÖZSÖNMEZ 
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 LIFEON CONCEPT ve SPOR PSİKOLOJİSİ 
 

Spor Psikolojisinin Türkiye’deki yeri henüz dünyadaki pek çok ülke ile karşılaştırılamayacak 
seviyede olsa da her geçen yıl ülkemizde spor psikolojisine verilen önem artıyor. Geçmişte 
yalnızca fiziksel, tekniksel veya taktiksel boyutların spor performansına olan etkisi üzerine 
vurgular yapılırken günümüzde pek çok spor kulübünün altyapılarının, sağlık ekiplerinin, 
antrenörlerin veya kondisyonerlerin spor psikolojisine önem vermeye başladığını görmek 

mümkün. 
 
Peki nedir spor psikolojisi? Spor psikolojisi en genel tanımıyla performansın arttırılması, hazzın yükseltilmesi ya 
da sportif aktivitelerde, daha fazla kişisel doyum amacıyla zihinsel ya da psikolojik becerilerin tutarlı ve 
sistematik olarak çalışılmasıdır. Spor psikolojisindeki temel amaç mental dayanıklılık oluşturmak veya 
geliştirmektir. Mental dayanıklılık sağlam benlik yapısı, yüksek konsantrasyon becerisi, stresle etkili biçimde 
başa çıkabilme, şanssızlıklarla yüzleştiğinde ısrar etme kararlılığı ile ilişkili kavramlardır. Mental dayanıklılığın 
bu kadar önemli bir kavram olmasının sebebi ise geliştirilebiliyor olmasıdır. Çünkü mental dayanıklılık tıpkı bir 
kas gibidir. Mental dayanıklılık kası psikolojik beceri antrenmanları ile birlikte geliştirilerek sporcuların 
konsantrasyon, motivasyon, iletişim, özgüven gibi mental beceriler edinmesini sağlamaktadır. Spor 
psikolojisinde birçok mental beceriyi geliştirmek için ise rutin oluşturma, nefes egzersizleri, içsel konuşmalar ve 
zihinde canlandırma gibi çeşitli mental stratejiler kullanılmaktadır.  
Spor psikolojisi yalnızca konsantrasyon kaybı, motivasyon düşüklüğü veya sakatlık gibi problem odaklı değil aynı 
zamanda gelişim odaklı bir alandır. Her sporcunun kendi maksimumunu keşfetmek ve kariyerleri boyunca 
yaşayacakları iniş ve çıkışlarla daha işlevsel şekilde mücadele etmek için belirli mental becerileri öğrenmeye ve 
mental dayanıklılıklarını geliştirmeye ihtiyacı vardır. 
 
LifeOn Concept’te spor psikoloğu, sporcu fizyoterapisti ve sporcu diyetisyeni olmak üzere 3 farklı meslek grubu, 
sporcuların performansını maksimum seviyeye taşımak ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir arada çalışmaktadır. 
Spor psikolojisi ekibin içerisinde multidisipliner çalışmanın önemli ve ayrılmaz bir parçası olarak bulunmaktadır. 
Örneğin, spor psikolojisi sporcuların bir sakatlık döneminde tekrardan antrenmanlara veya yarışlara/ 
turnuvalara geri dönmesini, motivasyon kaynaklarını korumasını, yeni rutinler oluşturup süreç hedefleri 
oluşturmasını sağlayan ve bu süreçte hem spor fizyoterapistleriyle hem de sporcu diyetisyenleriyle iş birliği 
içerisinde bulunan bir alan olarak yer almaktadır.  
 
Sporcular spor psikolojisinden yalnızca sakatlıkta değil, aynı zamanda 
sporcuların bir hedef yarışa hazırlanma durumunda, beslenme düzenleri 
ile ilgili mental bariyerler yaşadıklarında veya hiçbir sorun olmasa da 
yalnızca gelişim tarafını desteklemek amacı ile faydalandığı bir 
hizmettir. Bu hizmetten profesyonel sporcuların yanı sıra aynı 
zamanda sedanter bireyler, yarı profesyonel sporcular, yani sporu 
seven ve içinde bulunan her birey faydalanabilmektedir. Buna ek 
olarak, spor psikolojisi kapsamında sporcularla bireysel 
görüşmelerin yanı sıra aynı zamanda farklı spor branşlarından 
farklı spor kulüplerinin sporcularına, antrenörlerine veya sporcu 
ailelerine hedef belirleme, etkili iletişim gibi mental becerileri 
destekleyen eğitimler de verilmektedir. Özetle, LifeOn Concept 
spor psikolojisi bölümünde sporcunun ihtiyacını analiz etmek ve 
onun ihtiyaçları doğrultusunda mental dayanıklılığı arttırmak, 
mental bariyerlerini aşması için yol göstermek en büyük 
hedefimizdir. 
 

 
Klinik Spor Psikoloğu : Berceste ŞEBER 
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LIFEON SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
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PARTNERLERİMİZ 
 
Ülke için sporcular yetiştirme hedefiyle yola çıkan Eczacıbaşı Spor Kulübü, 
yıllar boyunca basketbol, voleybol, masa tenisi ve satrançta Türk 
sporuna büyük katkılarda bulundu. Günümüzde çalışmalarını tümüyle 
kadın voleyboluna yönlendirmiş olan kulüp, 2016 yılında ES Voleybol ile 
işbirliği yaparak Geleceğe Smaç projesini hayata geçirdi.  
 
Proje kapsamında 6-18 yaş arası binlerce kız çocuğu sporla buluşturuldu.  
Proje kapsamında hali hazırda 8 farklı ilde kampüslerde hizmet 
verilmektedir. 6-18 yaş aralığındaki çocuklara ve gençlere yönelik olarak 
faaliyet gösteren Eczacıbaşı Kampüslerinde; 6-12 yaş aralığında öğrencilerin 

antrenmanlara ek olarak düzenlenen şenliklerde eğlenmesi, keyifli zaman 
geçirmesi ve spora bağlanması sağlanır.Küçük yaş gruplarında başarılı ve 

yetenekli çocuklardan performans takımları oluşturulur.12-18 yaş 
aralığında oluşturulan gelişim takımları ile voleybol liglerine katılım 
sağlanır, böylece artık sporcuların rekabet ortamında mücadele etme, 
takım ruhu ile hareket etme, kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenme 
becerileri geliştirilir. Eczacıbaşı Spor Kulübü ve ES Voleybol Spor Kulübü 

işbirliği ile özellikle çocuk-genç yaşlarındaki kızlar üzerinde yoğunlaşan 
altyapı çalışmalarında da öne çıkan değer, altyapılardan A takımlara ya da 

Milli takımlara sporcu kazandırmanın çok ötesinde kız çocuklarının gelişimine 
katkı sağlamaktır.  Bu değerli iki kulübümüzün Türk sporuna vermiş oldukları değer ve katkılardan 
dolayı bizlerde kendilerini kutluyoruz. 
 
Sloganı “Sporcular için daha fazla performans herkes için sağlık ve 
konfor” olan FootBalance’ın temelleri ayak sağlığında uzmanlaşmış 
bir fizyoterapist olan Erkki Hakkala tarafından Helsinki’de atılmıştır. 
İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için yapılan buluş ve 
çalışmalar her zaman dünya gündeminde olsa da o zamana kadar ayak sağlığı büyük oranda ihmal edilmiştir. 
Hakkala, hastalara daha iyi, hızlı ve ekonomik bir hizmet sağlamak amacıyla daha modern tedavi yöntemleri 
geliştirmek üzere Helsinki Diacor Tıp Merkezi bünyesinde bir ayak ve alt uzuv analiz kliniği kurdu. Doktorlar, tıp 
uzmanları ve gerçek hastaların katıldığı, binlerce saat süren ürün testi ve geliştirme çalışmaları sonucunda, 
yüksek kaliteli ayak analizi, hızlı şekillendirme yöntemleri ve dinamik çekirdekli 100% kişiye özel ortopedik 
tabanlık şekillendiren patentli ve tescilli bir sistem oluşturdular. 
FootBalance cihazı sayesinde fizyoterapist tarafından kişinin ayak analizi hemen yapılır ve 10 dakika gibi çok 
kısa bir sürede %100 kişiye özel tabanlık oluşturulur. 6 kıtada 50'den fazla ülkede hizmet veren FootBalance’ın 
misyonu; İnsanların sağlıklı adımlar atmalarını sağlayarak yaşam kalitelerini iyileştirmektir. 
 

Fitness Atölyesi spor salonları ve fizik tedavi ünitelerinde kullanılan birçok spor 
ekipmanlarının Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır. Teknolojinin gelişmesi spor 
ve sağlık sektörünü de olumlu anlamda etkilemiştir. Dünyaca ünlü birçok markanın 

geliştirdiği spor ve sağlık ekipmanlarıyla tedavilerde hem daha eğlenceli hemde daha etkili sonuçlar alınıyor. 
Fitness Atölyesi’de özellikle sporcuların tedavilerinde,antrenman öncesi ve sonrasında kullandığımız Normatec, 
Hypervolt ve Togu başta olmak üzere daha birçok ekipmanı temin etmemizi sağlamaktadır. 

 
 
 

Erdem BULUT 
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SIRT KASLARI 
Trapezius Kası 
İçerdiği liflerin düzeni ile orantılı olarak trapezius kası; üst, orta 
ve alt parçalara ayrılabilir. Üst parçası omuzu yukarı kaldırır, 
çekme ve yukarı kaldırma hareketlerinin tümünde önemli bir rol 
oynar.  Yatay olan orta parça, kürek kemiğini omurgaya doğru 
çeker. Alt parçası, omuzu aşağıya çeker ve üst parçasıyla birlikte kürek kemiğinin 
dönmesine yardımcı olur. Genellikle trapezius kasını oluşturan parçalar diğer kaslarla 

birlikte çalışırlar. Kafamızın yanından yukarıya doğru ağırlık kaldırmak bu kası geliştirebilir. Kürek kemiklerimiz 
dirence karşı birbirine yaklaştırdığımızda hissedebiliriz. 
Trapezius kası ve Latissimus dorsi kası neredeyse bütün sırtı kaplar. 

 
Latissimus Dorsi Kası 
Alt sırt ve bel bölgesini dış kısmını kaplayan bu kas, kolumuzu içe doğru döndürür ve 
arkaya çeker. Yukarı doğru kalkmış kolu büyük bir kuvvetle aşağı doğru çeker. Bu durum 
bu kası, fırlatma ve vurma hareketlerinin tümünde en önemli kas haline getirir. Kol yana 
uzandığında ise kolumuzu vücudumuza yaklaştırmamıza yardımcı olur. Ellerle yüksek bir 
yere tutunarak sabitlendiği zaman gövdeyi yukarı doğru kaldırır. Barfiks hareketi bu kas 
için önemlidir. 

 
Erector Spinaze Kası 
Bu kasl arımız vücudumuzun dik durmasında büyük bir göreve 
sahiptirler. Bu kaslar, deadlift, bent over row gibi egzersizlerin 
yapılmasında aktif görev alırlar. 
 
Levator Scapula Kası 
 

Kürek kemiğini yukarı doğru çeker. Örneğin halterde silkme hareketindeki gibi. Bu kas 
daima diğer kaslarla birlikte işlev görür. Omuz üzerinde yük taşırken omuzun 
çökmesini önlemede trapezius kasına yardım eder. Omuz sabitken boynumuzu  
döndürmemize yardımcı olur. Omzunuzu dirence karşı kaldırmaya çalışırsanız çok 
daha iyi anlayabilirsiniz. 
 
ÖN KOL KASLARI 

Vücudumuzda ön kolumuzda bir çok kas vardır. Bunların genel olarak 
2 görevi vardır. El bileğimizi aşağıya doğru bükmek ve el 
parmaklarımızı yukarı kaldırmak gibi. Bunların genel olarak isimleri: 
Fleksör Kaslar 
Ön kolumuzun içinde bulunur. 

Parmaklarımızı ve bileğimizi bükerler. Hentbol oyuncularında ve bilek güreşi sporcularında  
genellikle oldukça kuvvetlidir. 

Ekstansör Kaslar  
Ön kolumuzun dış kısımda bulunur. Parmaklarımızı ve bileğimizi 
açmamızı sağlarlar 
 
                                                                                   Emirhan TEZEL 

ÜST EKSTREMİTE 
KASLARI 
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MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARIMIZ 
TUNA EREN ARICAN 

 
Bir işi bütünüyle yapmak istiyorsak yapbozun bütün parçaları 
birbirini tamamlamalıdır. Multidisipliner çalışmayı da bir 
yapboz olarak görürsek, bizler LifeOn Concept olarak 
fizyoterapi, beslenme, kayropraktik, antrenman ve psikoloji 
alanlarımızla danışanlarımız için bir bütün oluşturmayı 
hedefledik. Bu yolculuğumuzda uzun süredir bize eşlik eden 
Triatlet sporcumuz Tuna ile küçük bir soru cevap 
gerçekleştirerek kendi gözünden multidisipliner tedavi 
prensibini anlatmasını istedik. 
 
Tuna Eren Arıcan kimdir? Kendini bize biraz tanıtabilir 
misin? 
Merhaba, ben Tuna. 17 yaşındayım. Şuan 11.sınıf öğrencisiyim. 
2 seneden beri Triatlon branşıyla profesyonel olarak 
ilgileniyorum.  

 
Triatlon sporuna ne zaman ve nasıl başladın? İlgilendiğin başka spor 
dalları oldu mu? 
7-8 yaşlarında basketbol branşı ile spor hayatım başladı. Daha sonra 
lisede bireysel bir spor branşı ile ilgilenme isteğim oldu. Triatlona 
başlamadan önce koştum. Koşmaktan gerçekten çok zevk alıyordum. Bir 
süre sonra buna bisiklet antrenmanları da ekledim. En son dayımın 
önerisiyle kendimi Triatlon sporunda buldum.  
 

Triatlon sporunda hiç sakatlık yaşadın mı? Ya 
da yaşamamak için ne gibi önlemler 

alıyorsun? 
Yaşadığım kronik bir problemim yok. 
Spora başladığımdan beri dayımın önerisi ile LifeOn Concept’e 
geliyorum. Koruyucu fizyoterapi sayesinde ağır bir sakatlık yaşamadım. 
Postürüme yönelik çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Bunun dışında 

yüzme, bisiklet ve koşu branşlarına spesifik egzersizler sayesinde de 
performansım her geçen gün artıyor. 

 
Peki fiziksel olarak performansın adına ne gibi destek aldığını öğrenmiş olduk. Bunun dışında 
Triatlon’un mental dayanıklılığının da üst seviyede olması gereken bir spor dalı olduğunu 
biliyoruz. Bunu nasıl hallediyorsun? 
LifeOn Concept’e fizyoterapi seansı için geldiğim bir gün Ferdi hocayla sohbet ederken 
performansımın son zamanlarda nedenini bilmediğim bir şekilde  düştüğünü söyledim. LifeOn 
Concept multidisipliner bir tedavi prensibini benimsediği için, ekipte yer alan Psk. Berceste Şeber ile 
bir konuşmamı tavsiye etti. O gün bugündür yaklaşık 1.5 senedir Berceste hocam ile çalışıyoruz. Günlük 
hayatım ve spor branşımda bana çok katkıları oldu. Pandemi dönemini de Berceste hocam sayesinde 
oldukça verimli geçirdim. Seanslarda konsantrasyon, gün planlama, hedef koyma çalışmaları ile 
kendimi keşfetmemi sağladı. 
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Mental dayanıklılığı nasıl arttıracağını öğrendin. Fiziksel 
performansın en büyük destekçisi ve tamamlayıcısı da 
beslenme. Peki bu konu hakkında kendini nasıl 
destekliyorsun? 
LifeOn Concept’e geldiğim başka bir gün Fzt. Dyt. Aslı Aksel 
hocam ile sohbet ediyordum. Herhangi bir kilo problemim 
olmamasına rağmen yarış ve antrenman performansımı 
maksimum düzeye ulaştırmak için Aslı Hocam ile beslenme 
danışmanlığı yaptık. Yaptığımız kilo, boy, yağ oranı ölçümleri 
ile kilomun yaptığım branşa ve ölçüm sonuçlarına göre düşük 
olduğunu belirledik. Şimdi hedeflediğim kiloya sağlıklı bir 
şekilde gelmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
 
Multidisipliner çalışmayı kendi gözünden anlatabilir misin? 
Sence bir sporcunun multidisipliner olarak destek alması ne 
gibi katkılar sağlar? 
Kendi gözümden anlatacak olursam bir psikologdan destek 
almasaydım, yarış anında düşüncelerimi ve konsantrasyonumu 
yönetmeyi öğrenemeyecektim.  Fizyoterapi desteği 
almasaydım, risk analizlerimi belirleyemez, bilinçsiz bir şekilde sporumu yapabilirdim. Bu da 
sakatlanmama yol açabilirdi. Beslenme desteği ile de enerjimi verimli kullanabildiğimi ve 
antrenmanlarımın daha kaliteli geçtiğini fark ettim. Aslında bütüncül yaklaşım sayesinde 
performansımı hızlı bir şekilde yükselttim ve bu performansımı sürdürmeye devam ediyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melda ÇETİN 
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İLETİŞİM HERKESİN HAKKI 

 
İşaret dili, işitme engeli olan insanların kelimeleri ve sayıları, elleri İle işaretler yaparak kullandığı dildir. 
Haziran ayı dergimizde işaret diline yer vererek 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı’nı kutluyoruz.  
Aramızdaki tek engel ses ve bu engeli işaret diliyle kaldırabiliriz. 
 
Doğru bilinen yanlışlar nelerdir? 
Bilinenin aksine işaret dilinde, sessiz sinema oyunlarında kullandığımız gibi varsayımsal hareketler kullanarak 
kendini ifade yöntemi kullanılmaz. İşaret dili bir dildir, ve her dil gibi belli kuralları vardır. 
İşaret dili evrensel değildir. Farklı milletlerin farklı işaret dilleri vardır. İşaretler benzese bile anlamları farklıdır. 
Hatta aynı ülkede şehirden şehire bile değişiklik gösterir.  
 
Her işitme engelli birey işaret dili kullanmaz. Dudak okumayı ya da yazarak konuşmayı tercih ediyor olabilir. 
İşaret dilinde her kelimenin bir karşılığı yoktur. Güncel türk işaret dili sözlüğü 2000 sözcük/kavramdan oluşur. 
Bu yüzden bazı kelimeler anlamlarıyla açılanarak kullanılır.  
Bilmediğiniz kelimeleri öğrenebileceğiniz sözlükler de mevcuttur. Bu sözlüklerde mevcut olan kelimelerin 
işaretleri kısa videolarla açıklanır. Sözlüklerden en popüleri aile ve sosyal politikalar bakanlığının türk işaret dili 
(TİD) sözlüğüdür. 
İşaret dili öğrenmek için illa işitme engelli biriyle tanışmanız gerekmez. Engeli olmayan insanlar için bu bir 
yabancı dil. Ama engeli olanlar için iletişimin tek yolu. Bu yüzden engelli insanların engelsizlerle iletişim kurmak 
için çabasına karşı sorumlu davranmalıyız. Empati duygusunu kazanmak ve sağduyulu olmak için bile işaret dili 
öğrenebiliriz. 
 
Peki nasıl? 
İşaret dili öğrenmek çok pratik ister. Ama bir yabancı dil öğrenmekten çok daha eğlencelidir. Birçok kurum 
ücretsiz işaret dili öğretiyor. Halk Eğitim Merkezleri, İSMEK şubeleri, belediyeler (örneğin; İBB Engelliler 
Müdürlüğü) bunlardan birkaçı. Ayrıca online olarak da işaret dili öğrenmek mümkün. Boğaziçi Enstitüsü de 
ücretsiz ve online şekilde işaret dili öğrenmenizi sağlıyor. 
İşaret dili bilmenin manevi değerini, bir gün işitme engelli biriyle karşılaştığınızda, ona bir kaç kelime söyleyip 
de yüzündeki mutluluğu gördüğünüzde anlarsınız. 
Bu tarif edilemez bir his. Hadi o zaman, ne bekliyorsun? 

 
 
Hacer ÇAKAN 
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PİYANİST 
Tutkundan Vazgeçme! 
Elizabeth Müller Grace. Bir yaz müzik festivalinde “Brahms Quintet” i çaldıktan 
sonra parmaklarında gerginlik ve ellerinde ağrı yaşamaya başladı. Pratiklerini bir 
kenara bırakarak bu ağrılarıyla savaşmaya başladı. Bir düzineden fazla test, 
ağrıyı geçici olarak hafifleten antienflamatuvar ilaçlar ve kortizon iğneleri… 
Ancak ağrısı hiçbir zaman tam olarak azalmadı. Tutkusundan vazgeçmek yerine 
bu duruma neyin neden olduğunu bulma konusunda kararlıydı. Daha sonra 
profesyonel bir sağlık ekibi tarafından destek alan Grace, kendini şu sözlerle 
ifade etti; 
“İlk sakatlandığımda doğru şekilde yardım alsaydım, iyileşme dönemim bu kadar 
uzun olmazdı. Baş parmak tendinitim ellerimi öğrendiğim şekilde kullanımdan 
kaynaklı oluştu. Doğru kullanmıyordum sadece öğrendiğim şekilde 
kullanıyordum. Şimdi başka bir piyanistin bu duruma düşerek tutkusundan 
vazgeçmesini istemiyorum” 
Grace bu yaklaşımı ve aldıkları destekler sayesinde bu problemin altında yatan 
yanlış pozisyon ve hareket sorunlarını çözmeyi başardı ve başka bir piyanistin bu 
durumu yaşamaması için çevredeki öğrencilerine bu konuda destek verdi. 
Çünkü pratik mükemmelleştirir. 

 
Piyano performansı piyanistlerin uzun bir süre boyunca elleri, kolları ve diğer vücut parçalarının bir bütün hareketiyle hassas işlemler 
yapmasını gerektiren bir sanattır. Her konuda olduğu gibi eğer güçlü bir piyano performansı ortaya koymak istiyorsanız çok fazla pratik 
yapmanız gerekiyor. İnsan vücudunun birçok bölümünün, özellikle ellerin tekrarlı hareketlerini içeren bu sanatın pratiğine sıkı bir bağlılık 
gereklidir. Yanlış pozisyonlarda aşırı uygulama vücutta fizyolojik birtakım problemlere yol açabilir, sinir sistemini etkileyebilir. Sinir 
sistemimiz de ellerinizi… Pratik mükemmelleştirir ama güvende olmak için bu tekrarlı hareketleri, insan fizyolojik yapısı bilimi içinde 
yapılmalıdır. 
Piyano çalma sürecindeki fizyolojik yaralanmalarla ilgili bilimsel literatür, hem elin fizyolojik yapısını hem de piyano tekniğinin fizyolojik 
mekaniğini araştırmıştır. Guangzhou Üniversitesi Müzik ve Dans Okulu’nda yapılan bir ankete göre 496 öğrencinin %53’ü el ve el bileği, 
%43’ü omuz ve hepsinde neredeyse boyun ve sırt ağrısı şikayetleri olduğunu görmüşler. Bu araştırmalar bizim için çok önemli çünkü 
dünyada bu durumda birçok piyano sanatçısı var ve biz sağlık ekibi olarak bu soruna çözüm bulmak için varız. 
 
Vücudunu Dinle! 
Eğer ağrı ve gerginlik hissediyorsanız pozisyonla daha fazla inatlaşmayın. Size özel ağrısız 
hareket paternleri bulabiliriz, piyano çalmak için illaha ekollere bağlı kalacağım diye ağrının 
sizi esir etmesine izin vermeyin. “Acı yoksa kazanç yok” felsefesi işe yaramaz. Vücudun ağrılı 
kısmı başka bir vücut parçası ile korunabilir ama bu ikincil bir yaralanmaya neden olabilir. Bu 
yüzden vücudunu dinle. 
Repertuarla birlikte ağrının başlangıcına kulak ver. İşte tam o noktada devam etmemelisin. 
Tek yapman gereken ayağa kalkıp fizyoterapistinin sana uygun gördüğü hareketleri yapmak 
ya da nedenini öğrenmek için bir sağlık kuruluşunu ziyaret etmek olmalı. Böylelikle ağrının 
sebebini çözerek ağrıyı ortadan kaldırmış oluyorsun. Artık önünde engelin yok. KAYIT! 
 
1,2,3 SAHNE!  
Şimdi çok sevdiğin bir parça gelsin aklına, piyano başına otur; tutkuyla, akıcı ve parçanın ritmine uygun çalmak için hazırla 
kendini. Önce boynunu esnet. Evet önce sağ omuzuna yaklaştır kafanı sonra sol… Şimdi omuzlarını rahatlat, sırasıyla sırtın 
ve belin… Ellerin! Ellerini unutma. Nazikçe ger ve tuşlar için hazırla. Nasıl olsa artık ağrın yok kurtuldun. Şuan aklında sadece 
notalar var. 
Perde açılıyor. Sahne senin. 
 

 
Merve ÇELİK 

33



YOGA ELEMENTLER SERİSİ: SU         

Hacer ÇAKAN 

Su denince aklınıza ne geliyor? 
Yaşamın kaynağı. Bulunduğu yerin şeklini alan, akışkan, kendi dengesini bulan 

elementimiz. 
Su elementi, vücudumuzdaki sıvıları kontrol eden elementtir. Kan ve eklemler 

arası sıvılar buna örnek olabilir. Su elementi 
vücudun sağlıklı olmasıyla ilişkili. Su 
elementi akışlarında asanalar, vücudun belli 

bölgelerine giden kan akışını artırmaya 
yöneliktir. Ayrıca nefes  farkındalığı da en 
önemli noktalardan biri. Böylece fiziksel 

bir hareket içerisindeyken vücudu 
sakinleştiren parasemp atik sinir sistemi 

aktive olur ve günlük yaşamın stresinden de 
uzaklaşırsın. 

Ne zaman su elementi yogasını yapmalıyım? 
Su elementi yoga akışlarını kendini bir ortama 

uyumsuz hissettiğin zaman yapabilirsin. Zihnin dolu olduğu ve düşünmekte 
zorlandığın zamanlarda, nefes alış verişinle birbirine bağladığın su elementi 

akışları ruhunu sakinleştirecek. 
Bu akışlarda esas amaç vücudun su gibi dalgalanarak poza 
girmesi. Hatta yoga felsefesinde, su akışları her zaman dans eder 
gibi abartılarak yapılır.  
‘Su elementinde amaç kontrolü elden bırakabilmek!’ 

Kendini vücudun akışına bıraktığında çok rahatlamış hissedeceksin. Su elementinin dengelenmesi 
bulunduğun ortama daha iyi adapte olmanı sağlayacak. 

Hayatında su elementinin eksikliğini hissediyor musun? 
Cevabın ‘evet’ ise başlamaya hazırsın.

Peki ne sıklıkla yapılmalı? 
Su akışlarının 18 gün aralıksız uygulanması öneriliyor. Ara verdiysen yeniden 
başlamak daha doğru olacaktır.    
Su akışlarında burnundan nefes al ve ağzından ver. Gözlerini kapat ve 
bedeninin suya dönüştüğünü düşün. Bu akışı bitirdiğinde yaşam 
enerjisiyle dolduğunu ve yaratıcılığının arttığını fark edeceksin. 
Şifaya kavuşmak için bedensel sağlığın yanında zihinsel durgunluk 
da bir o kadar önemli.  

Peki hem zihnini hem bedenini dengeleyen bu akışı deneyimlemek 
için ne bekliyorsun? 

34



Şeyma AYDOS 

SEBZE YEMEĞİ 

MALZEMELER: 
o 8-9 adet mantar
o 4 adet brokoli
o Çeri domates
o 1 Kabak
o 1 Havuç
o Topi peynir
o Sarımsak
o Hurmatat hurma sosu
o Tuz,  baharatlar(opsiyonel)
o Yarım çay bardağı tavuk suyu(opsiyonel)

HAZIRLANIŞI: 
İlk önce 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile havucu  kavurun. Mantar ve brokoli ekleyerek 
kavurmaya devam edin. Mantar suyunu saldıktan sonra yarım çay bardağı (varsa) tavuk 
suyu ekleyin. Uzun ince doğranmış kabak ve  sarımsakla birleştirin. Ardından peynir, 
domates,  hurma sosu ve baharatları da ekleyip 2 dakika daha pişirdikten sonra 
tüketebilirsiniz. 
Afiyet olsun... :) 
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NECATİ ÖZDOĞAN 
Necati Özdoğan “FootBalance” markasının Genel 
Müdürü.  Ayrıca kariyeri boyunca büyük şirketlerde üst 
kademe olarak görev almıştır. Necati Özdoğan, üretmeyi 

ve geliştirmeyi seven; yeniliklere her zaman açık olan başarılı bir girişimcidir. Yaptığımız röportajı keyifle 
okumanızı dileriz. 
 

 
Öncelikle ilk sorumuza “FootBalance nedir?” ile başlamak 
istiyorum? 
 
FootBalance; kişiye özel ortopedik 
tabanlık sistem ve ürünlerini geliştiren, dünya da 50’nin üzerinde ülkede, 2.000 
nin üzerinde lokasyonda hizmet veren, alanında lider Finli bir markadır. Özel patentli 
geliştirdiği ısı teknolojileri ile günler süren ortopedik tabanlık hazırlanma sürecini 
sadece 10 dakikaya sığdırmıştır. Dünyada Amazon ve Google gibi dev firmaların da 
kazandığı,“Toplumların yaşam biçimlerini değiştiren” markalara Red Herring 

tarafından verilen ödülü kazanmış özel bir markadır. 
 
Her başlanılan işin bir hikayesi vardır. Sizin  
FootBalance markasıyla tanışma hikayeniz nedir? Bu 
fikir ortaya nasıl çıktı? 
Tenis oynayan biriyim ve diz problemim vardı. Tabanlık kullanmam tavsiye edildi. 
Ancak araştırdığımda mevcut teknolojilerin eski ve tabanlıkların ise sporcu 
kullanımlarına uygun dizayn edilmediğini gördüm. Dünyada ne var diye 
baktığımda, hem medikal alanda hem de spor ve sporcu tarafında elit atletlerin 
tercihlerinin FootBalance olduğunu gördüm. Kısa bir mail ile Helsinki'ye ziyaret 

gerçekleştirdim. Detaylı bir değerlendirilme sonrasında ise bu kıymetli markanın Türkiye temsilcisi oldum. 
 
FootBalance’ı nasıl tanınır hale getirdiniz? Tanıtım aşamalarından biraz bize bahseder misiniz? 
 
Medikal anlamda çok doğru lokasyon ve  önemli sağlık uzmanları ile bir araya geldik. Denemelerini sağladık. İlk 
günden itibaren tüm ürünlerimiz %100 müşteri memnuniyeti altındadır. Hasta ve kullanıcı memnuniyeti 
konusunda taviz vermedik. Katıldığımız etkinlikler, sosyal medya ve kullanıcıların memnuniyetleri bizi kısa 
sürede anlattı, tanıttı. Bizim hikayemiz aslında eşsiz ısı teknolojimizdir. Sunduğumuz konfor, destek ve 
performanstır.  
 
Şirket kuracak birine ne önerilerde bulunabilirsiniz? 
 
İyi bir fikir, iyi bir planlama ve en az bir yıllık nakit akışı çalışıldıktan 
sonra tek ihtiyaç inanç. Vazgeçmemek. İyi ve sürekli öğrenen bir 
ekip kurmak ise şart. 
 
Hayata geçirmek istediğiniz başka projeler var mı ? 
Misyonumuz, İnsanların yaşam kalitelerini sağlıklı adımlar 
atmalarını sağlayarak iyileştirmektir. Biz aslında yalnızca bir 
ortopedik tabanlık firması değiliz. Kişiye özel giyilebilir ortopedik 
destek ürünlerimiz, çok özel medikal destekli çoraplarımız da var. 
Yeni markalar bize katılıyor, katılmaya devam edecek. İçinde 
bulunduğumuz sektörlerde rekabet eden değil, pazarı büyüten 
markalarla beraber olacağız. Sektörün gelişmesine de katkıda bulunmalıyız. Kendi alanında Türkiye'de akla 
gelen ilk marka olmak istiyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var. 
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Mehmet Kadir ARAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İnsanların yaşam ve hareket kalitesini artıracak ürünler ortaya koymak size nasıl hissettiriyor? Bize biraz 
açıklar mısınız? 
 
Harika hissettiriyor. İnsanların yaşam kalitesini arttırmak, onları iyi hissettirmek bizim varlık sebebimiz. Ticari 
anlamda büyük olmak, daha fazla ciro yapmak ve pazarda büyümek rakamsal hedefler olabilir. Ancak duygusal 
anlamda iyi hissetmek, başkalarına yardım etmek, kendimi faydalı hissetmek ile mümkün. Sizden ürün ve hizmet 
alan tüketicilerin takdiri şart. Ticari başarı ardından muhakkak gelir. 
 
Genç girişimcilere neler önerirsiniz? 
 
Öğrenmeye açık olsunlar. Her alanda gelişimlerini önemsesinler. Kendilerine inanmaktan vazgeçmesinler. Yeri 
geldiğinde risk almayı da bilsinler.  
 
Sizi bu zamana kadar pes ettirmeyip , yolunuzda emin adımlarla yürümenizi sağlayan şey nedir? 
 
Yaptığım işi seviyorum. Sabahları işe gitmekten gerçekten keyif 
alıyorum. Ofisimin dışında olduğum zamanlarda dahi işimin gözünden bakmaya, neleri daha iyi yapabileceğimi 
düşünüyorum. Bekletmeden aksiyon almaya çalışıyorum. Sürekli önümde yeni projeler var, bana heyecan 
veriyorlar. 
 
Ekibinizi kurarken nelere dikkat ettiniz? Ekibinizde farklı meslek gruplarının olması size katkısı oldu mu? 
 
Birbiri ile uyum içinde çalışan, işin gelişimine katkıda bulunan bireyleri bir araya 
getirmek zor iş. Karakter özelliklerinde pozitif olan ve öğrenmeye açık insanlarla bir 
arada olmaya özen gösteriyorum. Anlatmak ve öğretmekten yorulmuyorum. 
Kendilerini de geliştirmelerinin yolunu sürekli açık tutmaya çalışıyorum ve elimden 
geldiği kadar teşvik ediyorum. İş yerlerinde mutlu olan insanlar ekip olabilir. 
 
Liderlik ve girişimcilik karakterinizi ne zaman ve nasıl fark ettiniz? 
 
Hala keşfetmeye ve öğrenmeye çalışıyorum. Herkesin içerisinde farklı formlarda da olsa liderlik ve girişimcilik 
var. Bir adım öne çıkabilmek, buna cesaret etmek sanki daha önemli. Girişimcilik söz konusu olduğunda ise 
yapacağın işe inanmak gerekli. Çok emek vermeye hazır olmak. Gerisi kendiliğinden geliyor. Her şeyi çok 
planlamak mümkün değil. Gelişime açık olduğun alanları fark etmek ve kendini geliştirmek daha önemli.  
 
Üniversiteler ile birlikte FootBalance geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor musunuz? 
 
Geçmişte farklı projeler içerisinde olduk. Ancak itiraf etmeliyim ki yeterince yoğunlaşmadığımız bir alan oldu: 
Üniversiteler. Aklımızda bir kaç keyifli proje var. Ancak pandemi dönemi bunların uygulamaya geçirilmesine 
engel oldu. Umarım gelecek yıl içerisinde hayata geçirebiliriz 
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EŞSİZ 
KONFOR

SAĞLIKLI
AYAK İŞLEVLERİ

YÜKSEK
PERFORMANS

DAKİKA
İÇİNDE HAZIR10

KİŞİYE 
ÖZEL%100

ORTOPEDİK TABANLIK

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. 
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AĞRI BEYNİN OYUNU MU?                                                 
 
 
              Mehmet Kadir ARAL 
 
Ağrı nedir? 
Ağrı, kişinin günlük yaşamını kısıtlayan sıkıntı verici bir 
histir. Günlük yaşantıda insanların olumsuz olarak 
tanımladığı bu his, hayati konuda bizim için önemli 
olabilir mi? Yani yaşantımız içinde ” iyi ki ağrı var, 
çünkü… “ diyebilir miyiz? Hadi gelin biraz ağrının gizli 
dünyasını konuşalım . 
Ağrı, ilk insandan beri var olan ve  nasıl oluştuğu tıp 
dünyasında şu anda bile tartışılan bir vücutsal 
reaksiyon diyebiliriz. Tabi bu tanım tıp dilinde çok 
desteklenmeyen ve baya genel bir tanımdır. Eğer bunu 
daha profesyonel bir ağızdan tanımlayacak olursak  şöyle bir cümle kullanabiliriz: 
 
”Ağrı, mevcut veya potansiyel doku hasarı ile ilişkilendirilen, duyusal ve duygusal hoş his yaratmayan 
bir deneyimdir” 
Ağrının tarihi MÖ. 6000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Farklı 
uygarlıklar ağrı hakkında fikirler yürütmüştür. Fakat, Rene Descartes “ 
Treatise of Man ” adlı kitabında ağrıyı, beyinle ilişkilendiren ilk kişi 
olarak tarihte yerine almıştır (MS. 1644).  Yan tarafta gördüğümüz 
resmin diğer bir önemi de 300 yıl boyunca geçerliliğini korumasıdır. 
Görüldüğü üzere ateşin ağrıya sebep olduğunu ve bu yüzden de refleks 
olarak ayağımızı korumak için çektiğimizi gösteren basit yapılı fakat bir 
o kadar da derin fikirler içeren bir görsel. Aslında bu görsel ağrıda bir 
devrim yaratmıştır çünkü önceden ağrının kalp yüzünden meydana 
geldiğini savunan hipotezler hakimdi ve bu görsel o hipotezleri çürüttü.  
Peki bu görsel ağrıyı anlatmaya yeterli mi ? Bu sorunun cevabı “Yol 
gösterdi fakat izah edemedi” olurdu.  
Ağrı size ne ifade ediyor ? 
Aslında bu konuya biraz modelleme yaparak düşünelim. Örneğin parçaları birleştirilmemiş bir yapboz 
yapacaksınız .Bu yapbozun yaklaşık  10 dakika süreceğini varsayalım .Yapbozu normal bir ortamda 
rahat bir şekilde 10 dakikada güzel bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Peki elinize sürekli elektrik şok 
uygulansaydı, yapbozu yapmanız ne kadar sürerdi? Daha uzun değil mi? Çünkü ağrı dikkatinizi 
dağıtırdı. Aslında belki de dağıtmazdı. Bu sizin ağrıyla nasıl başa çıktığınıza bağlı. Ağrı bazı insanların 
dikkatini dağıtır,işlerini daha kötü ve uzun sürede tamamlamasına sebep olur. Bazıları ise kendilerini 
ağrıdan uzaklaştırmak için işlerini kullanır. Bu kişiler işlerini, acı çekerken, çekmedikleri zamana göre 
daha hızlı ve daha iyi yaparlar . Bazı insanlar ise dikkatlerini acıdan uzaklaştırmak amacıyla bir şeyler 
düşünürler. Peki farklı insanlar aynı ağrı  verici uyaranlara maruz kalmalarına rağmen ,nasıl oluyor da 
ağrıyı çok farklı şekillerde deneyimliyorlar ?  
 
Aslında ağrı,algı ve deneyimin birlikte ilerlediği bir sistemdir.Bu yüzden ağrının en iyi ölçüm şekli, 
yaşayan kişinin söyledikleridir.Ağrının bir yoğunluğu vardır. Bunu en hafiften en şiddetliye doğru giden 
0'dan 10 a kadar bir ölçek şeklinde gösterebiliriz. Fakat aynı zamanda bir karakteri de vardır; 
keskin,hafif, yakıcı ve derin gibi.  
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Ağrı Beynin bir oyunu mu ? 
 
Mesela yaralanma yaşadığınızı varsayalım. Bu 
esnada nosiseptör denilen, ağrıyı ya da hasarı  
algılayan  özel doku sinir hücreleri uyarılır ve 
duyularımız ile ilk omuriliğe sonra beyne sinyal 
gönderir. Bu işlem çok hızlı gerçekleşir. Beyindeki 
Nöron ve Glia denen hücreler bilgiyi işlerler. 
Beyin çok hızlı bir şekilde bilgiyi elektriksel vurular 
olarak bir yerden diğer yere gönderir. Bu yolculuk 

beynin acı sinyaliyle ne yapacağına karar veren parçası olan kortekste ( beynin dış tarafı) biter. Birbirine 
bağlı beyin hücrelerinden oluşan diğer bir sistem de “dikkat ağıdır”. Dikkat ağı, neye dikkat edileceğine 
karar verir.  
 
Ağrı ciddi sonuçlara sebep olacağı için ağrı sinyali, dikkat ağını hemen aktifleştirir. Bu da dikkatinizi 
acıya çeker. Beynin de ağrıya cevap vermesi ve ağrı sinyalleriyle  başa çıkması gerekir . Bu hızlı sinyaller 
sayesinde elinizi sıcak fırının üzerinden çekersiniz. Aynı zamanda ağrı sonucunda “düzenleme ağları” 
aktifleşir. Bu ağlar endorfin ve enkefalin gibi ağrıyı bloklayan hormonların salgılanmasına neden olur. 
Bu hormonlar ağrı anında ya da spor yaptığınızda salgılanır ve mutlu olmanızı sağlar. Böylece acı 
düzenlenir ve azalır. Tüm bu ağlar birlikte çalışarak ağrı deneyimimizi oluşturur ve bununla birlikte 
doku hasarını önleyip; ağrının üstesinden gelmemizi sağlar. Bu anlatılan sistem hepimiz için 
aynıdır.Fakat, duyduğunuz acının şiddetini ve acının üstesinden gelme şekliniz farklıdır. Hadi gelin 
buna gerçek hayattan iki örnek verelim. 

 
 Bethany isimli genç kadın, sörf sporuyla uğraşmaktadır. 13 
yaşındayken sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğramıştır. 
Saldırıdan sağ kurtulsada sol kolunu maalesef kaybetmiştir. Bu olay 
üzerine özel haber kuruluşları Bethany ile röportaj yapmak 
istemiştir. Röportajda sorulan bir soruda : 
- Muhabir : Köpekbalığı saldırısında kolunuzu kaybettiğiniz an 
ne hissettiniz ?  
- Bethany : O an tek düşündüğüm ya öleceğim ya da son 
gücümle kaçacağım. Ben kaçmayı seçtim ve kolumu kaybettiğimi 
açıkçası sahile vardıktan sonra farkettim. O ana kadar ağrı 
hissetmedim.Tek düşündüğüm yaşamak için mücadele vermem 
gerektiğiydi . 
 
Şimdi ikinci örneğimize geçelim ,  
Amerikalı bir işçi, inşaatta çalıştığı sırada ayağının altına çivi 
batıyor.Adamın canı baya acıyor.Acil olarak hastaneye kaldırılıyor 
ve adamı sakinleştirmek için narkotik ilaçlar veriyorlar.Adamı 
sakinleştirdikleri anda ayakkabısını çıkarıyorlar ve çivinin ayağına 
batmadığını ve hiç bir şekilde yaralanma olmadığını gözlemleniyor.  
Yukarıda iki farklı örnekle karşılaştık. Biri gerçekten travmatik 

yaralanma yaşayan Bethany ,diğeri bir sıyrık bile olmamasına rağmen acıdan bayılan amerikalı işçi. 
Şimdi size  soruyorum “Ağrı beynin oyunu mu ?” 
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AT-LAMADAN GEÇMEYİN : HİPPOTERAPİ 
 
             Berfin ÖZTÜRK                                              
 

Hippoterapi, belirli bir ırka ait atların doğal yürüyüş ve hareketlerinden 
elde edilen motor ve duyu uyarımı kullanılarak fizyoterapistler eşliğinde 
yapılan bir tedavi şeklidir.  Diğer sürüşlerden farkı; Seansta daima bir 
fizyoterapist yer alır, yapılan hareketlerle kişinin ihtiyacı birebir 
karşılanır ve birebir çalışılır. 
 
Tarihi: Yunan kaynaklarına göre milattan önce 600’lere uzanmaktadır. 
1940’larda Avrupa’da çocuk felcinin yaygın olarak ortaya çıkmasıyla 
bilinirliği ve kullanımı artmıştır. Sonrasında Amerika hippoterapi 
protokolünü resmen benimseyip standart hale getirmiştir . 1992’de 
Amerika Hippoterapi Topluluğu (AHA)* kurulmuştur. Fizyoterapist 

Eğitimi,resmi ve uluslararası olarak yetkili kabul edilen AHA tarafından 6000 saat teorik; 100 saat 
pratik eğitim ile verilmektedir ve 3 yıl sürmektedir. 
 
Atların Kullanım Nedeni: 
 At, yürürken öne doğru, arkaya doğru, ve sallanma hareket fazlarını içeren ritmik bir yürüyüşe sahiptir. 
 Atın hareketleri, üzerindeki kişiyi değişen denge durumlarına adapte olmasına ve postural düzgünlüğü 

sağlamasına teşvik eder. 
 At, sahip olduğu geniş binme yüzeyi, sıcaklığı, sahip olduğu hisleri ve kendine has algılama biçimiyle 

bunlara ek olarak bulunulan ortam vasıtasıyla binen kişide etkili duyu ve motor uyarınımı sağlar. 
 
Fizyoterapide hippoterapi, yürüyüş eğitimi, denge, postür 
kontrolü sağlama, güçlendirme, eklem hareket açıklığını 
artırmada, mobilite, aerobik kapasiteyi arttırmada, kaba 
motor haraketleri ve fonksiyonel hareketleri destekleyici 
olarak kullanılır. Ekipte iş uğraş terapisti, konuşma 
terapisti, psikolog, doktor gibi farklı branşlardaki 
profesyonellerin bulunmasıyla daha etkili sonuçlar elde 
edebiliriz. 2 yaşından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın 
kişinin ihtiyacına göre terapinin uygunluğu belirlenir. 
 
Etkileri: 
 Kas tonusunu kontrol edilebilir ve uygun hale getirir.  
 Hızlı ve değişen hareketlerle, odaklanmayı ve denge sağlamayı destekler. 
 Sağ ve sol koordinasyonu destekler. 
 El-göz koordinasyonunu destekler. 
 Konuşma, ses tonu, iletişim kurma becerilerini artırır. 
 Motivasyon, dikkat, uyarılma gibi bilişsel alanları destekler. 
 Diğer tedavilerden farklı olarak hareketin yanı sıra psikolojik ve mental olarak da katkı sağlar. 
 Vücut farkındalığını artırır. 
 Nefes kontrolü sağlar. 
 Dokunma(taktil) duyusunu geliştirir. 
 Sosyal etkileşim sağlar, özgüveni artırır. 
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AYAK BAĞI OLAN BURKULMALAR 
 
                                                                                                             Simgenur AYDAŞ 
 
İşe giderken, otobüse yetişmeye çalışırken, spor yaparken, dans ederken, kısacası 
ayaklarımızın üstünde durduğumuz her an başımıza gelebilecek en yaygın ve en kolay 
yaralanma çeşidi ayak bileği burkulmalarıdır. 
Aslında burkulmaların eklem kapsülü ve destekleyen ligamanların gerilme sınırlarını 
aşan mekanik kuvvetler sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Burkulmalar zemin, 
kullanılan ayakkabı, uğraşılan spor branşı, karşı rakibin kondisyonu, spor araç 
gereçleri gibi dış faktörlere bağlı olabildiği gibi kişinin yere basma şekline, yaşına, 
cinsiyetine, eklemin stabilitesine, vücut kompozisyonuna bağlı olarak da 
değişebiliyor.  
Burkulmadan sonra bize ağrı, şişlik, fonksiyon kaybı eşlik eder. 
 ‘’Aahh! Tam otobüse yetişirken olacak iş mi şimdi? Taksi! En yakın hastanenin acil servisine lütfen :( ‘’ İşte tam 
da bu senaryoyu ortalama her 10.000 kişiden biri yaşıyor. Dahası spor yapan kişilerde bu risk  daha fazla. Hatta 
daha önceden ayak bileklerini burkmuş kişiler iyi bir tedavi sürecini tamamlamamışlarsa tekrar tekrar burkma 
olasılıkları çok daha fazla. 
Nasıl oluyorda tekrar tekrar ayak bileklerimizi üzebiliyoruz? Alışkanlık mı ediniyoruz? Akıllanmıyor muyuz? Asıl 
akıllanması gereken bizimle beraber ayak bileğimizde bulunan, duyu girdisinin ilk basamağı olan reseptörler.  

 
Nasıl mı? Hadi gelin beraber bakalım. 
 
Tekrarlayan burkulmaları açıklamak için birkaç görüş öne sürülüyor. Bunlardan biri 
her burkulmalarda ayak bileğimizi koruyan ligamentlerin mikroskobik bile olsa zarar 
görmesiyle birlikte daha güçsüz olan skar doku ile iyileşmesi ve bununda eski dokuya 
göre daha az sağlıklı olması. 
Bir diğer görüş (ki çalışmalarla en çok desteklenen) travmaya bağlı dolaylı olarak 
proprisepsiyon (eklemlerin, uzuvların, bağların sinir sistemi tarafından algılanıp 
güvenli konumda tutulması) kaybıdır. Bu duyuyu ileten reseptörler eklem 
kapsülünde ve bağlarda bulunur. Ve her travmada bu reseptörler zarar görmüş olur. 
Yani biz her ayak bileği burkulmasında duyu girdisi verecek yapıları zedelemiş 
oluyoruz. Bu da sinir sisteminin eklemin uzaydaki konumu hakkında daha az bilgi 
alması, eklemi daha az koruması anlamına geliyor. İşte bu yüzden ayak bileği 
burkulması kronik hale gelmiş oluyor. Bu duruma ek olarak ayak bileğinde görev 
alan peroneal kasların da geç ateşlendiği belirtiliyor. 

 
Ayak bileğinizdeki ligamentlerin normal formunu koruyabilmeleri, 
aslında yaralanmayı önlemek için sürekli gözlem yapan reseptörlerin 
sağlıklı kalabilmeleri için her derecede yaşanan burkulmaların dikkate 
alınması gerekir. Eğer ayak bileğinizin üzülme riskini en aza indirmek ve 
yere sağlam adımlarla basmak istiyorsanız mutlaka size uygun tedavi ve     
egzersizleri düzenleyecek olan uzman bir fizyoterapiste danışın. :) 
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BASKETBOL OYNAMAK BOYU UZATIR MI? 

 Emirhan TEZEL 

Basketbol, ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Genç 
Hristiyan Erkekler Birliği (YMCA) Eğitim Okulunda 
beden eğitimi öğretmeni olan Kanadalı Dr. James 
Naismith tarafından 1891'de icat edilmiştir. 
Tahtadan yapılmış altı kapalı şeftali sepetlerine 
futbol topunun sokulmasıyla başladı. Sepet yaklaşık 
3 metre yükseklikte duvara monte ediliyordu ve her 
sayıdan sonra top sepetten elle çıkarılıyordu. 
Zamanla sepetin altı çıkarıldı ve günümüzdeki 
şekline yakın bir hale geldi. Şu anda sahada her 
takımdan 5 oyuncunun bulunduğu, yerden 
yüksekliği 3.05 metre olan potaya en az 1 ve en çok 3 
sayılık atışların atıldığı şekilde devam ediyor. 

Basketbolda amaç topu çemberden geçirmek. Bu durum zamanla basketbolun gelişmesiyle potaya 
daha yakın yani uzun kişilerin oynadığı bir spor haline geldi. Bu da insanlarda zamanla basketbolun boy 
uzattığı görüşünü ortaya çıkardı. 

PEKİ BASKETBOL BOY UZATIR MI? 

Aslında bununla alakalı bilim insanlarının birçok araştırması 
sonucunda basketbolun boy üzerinde ekstra bir katkısı olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Kişilerin diğer çoğu fiziksel özelliklerinde olduğu gibi 
boyları konusunda da en fazla etki genetik faktörlere aittir. Büyüme 
çağından itibaren, bir kişinin ulaşabileceği maksimum boy, 
bünyesinde bulunan genetik kodların izin verdiği aralık dahilinde 
olacaktır. Ancak fiziksel aktivitelerin etkisi tam da burada ortaya 
çıkmaktadır. Kemiklerde bulunan büyüme plakları adlı kıkırdak 
yapılar, açma-germe hareketlerine yaygın olarak yer verilen, 
sıçramaya dayalı temel egzersizlerin bolca bulunduğu ve aynı 
zamanda beslenmeden uyku düzenine kadar büyük bir disiplini 
gerektiren, bu sportif faaliyetin yardımı ile daha hızlı bir gelişim 
gösterebilirler. Elbette genetik etkilerin kontrolü altında olmak üzere, 
uzun bir dönem basketbol oynayan bir sporcu ulaşabileceği 
maksimum boy miktarını yakalamış olacaktır. 

Boy uzaması için, proteinden, kalsiyumdan, vitaminlerden zengin 
beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli alışkanlıkların yer edindiği bir 

hayat düzeni çok önemlidir. Bunun yanında gece uykusunda, karanlıkta büyümeyi sağlayan bir hormon 
salgılanır. Gece içinde büyümeyi sağlayan bu hormon en az 2-3 kez pik yaparak büyümeye olumlu 
yönde etki etmektedir. Gece geç yatan sporcu 12.00'a kadar uyusa bile o boy uzaması için gerekli 
hormon pikini yakalayamaz. 
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EN FAZLA NE KADAR YAPABİLİRSİN? 
 

                                                                                                        Melda ÇETİN 
 
Hepimizin daha önce en az bir defa arkadaşlarımızla ya da 
herhangi biriyle ‘’senden daha fazla şınav çekerim’’, ‘’daha 
uzun süre plank’ta dururum’’ gibi iddialara girdiğimiz 
olmuştur. Eğer spor yaparken böyle rekabetleri seviyorsanız 
ve maksimumunuzu zorlamak istiyorsanız, işte bu 
antrenman tipinde tek rakibiniz KENDİNİZ. 
 
CROSSFİT Amerika’da geliştirilen ve neredeyse tüm 
dünyayı etkisi altına alan genel güç ve kondisyonun ön 
planda olduğu bir spor branşıdır. Bu branşın içinde birçok 

antrenman stili bulunur. Bunlardan biri eğer çabuk sıkılan biri değilseniz aynı egzersiz ve roundları 
tekrar tekrar yaptığınız adeta kendinize ve süreye meydan okuduğunuz AMRAP. 
 
AMRAP’in açılımı; “AS  MANY  REPS  OR ROUNDS AS POSSIBLE“dır. 
Yani yapabileceğin en fazla tekrar ya da turunu yap. Bu sistemde verilen 
dakika içerisinde belirlenen egzersizin maksimum sayıda yapılması 
hedeflenir. 
 
İşte size örnek bir AMRAP programı! 

ⱶ 7 min amrap:  
ⱶ 8 renegade row,  
ⱶ 10 kettlebell swings, 
ⱶ 5 push up,  
ⱶ 15 air squats. 

 
Bu antrenmanın bizden istediği şey toplam 7 dakika boyunca hiç 
dinlenme olmadan istenilen tekrar sayısınca sırasıyla başa dönerek yapabildiğimiz kadar yapmaktır. 
Farklı kombinasyonlarla çeşitlilik sonsuza kadar arttırılabilir.  
 
İlk başlarda sevdiğiniz egzersiz kombinasyonları ile başlayabilirsiniz. Fakat koyduğunuz çıtaları 
yükseğe taşımak düşündüğünüz kadar kolay değil.  
 

Bu antrenman tipinde güç ve kuvvetin yanında yüksek bir 
motivasyon gerekir. En sevdiğiniz antrenman 
kıyafetlerinizi giyin, sizi gaza getiren şarkıları dinleyin ve… 
AMRAP başlasın!!! 
 
Tekrar sayıları giderek arttığında gözünüzün saatte 
olacağına eminim. Eğer gerçekten tahmin ettiğinizin 
üstünde bir performans gösterebilirseniz, süre 
dolduğundaki mutluluğunuz ve ‘’başardım’’ hissi paha 
biçilmez olacaktır. 
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DOMS NEDİR? 
 
              Hacer ÇAKAN 
 

Hiç yoğun bir egzersizin ertesi sabahı uyandığınızda kaslarınızın 
ağrıdığını hissettiniz mi? 
Bir çok kişinin çokça tecrübe ettiği bu ağrının nedeni nedir peki? 
 
Eğer böyle bir durum tecrübe ettiyseniz sakın endişelenmeyin. Bu 
ağrıya DOMS ismi verilir. İngilizce açılımıyla ‘delayed onset of 
muscle soreness’ yani gecikmiş kas ağrısı. Bu ağrılar vücudun 
yoğun antrenmanlara verdiği normal bir tepkidir. Egzersiz 
yaptığımızda kas kasılmaları ile beraber kas liflerinde minik 
yırtıklar oluşuyor. Merak etmeyin, bu yırtıklar iyi yönlü. Vücut bu 
mikro yırtıkları iyileştirmek için iyi huylu inflamasyon oluşturur. 
Ardından kas kütlelerinde artışlar yaşanır. Yani kaslarınız bu yeni 

düzene adapte oluyor. Bu sebeple antrenman sonrası ağrı hisedebiliriz. 
 
Peki ne kadar sürüyor bu ağrılar? 
Doms süresi genellikle antremandan sonra 24-72 saat arasında sürer. Gecikmiş kas ağrıları normaldir. 
Bir sakatlanmayı ifade etmez. Eğer 5 günden fazla süren şiddetli ağrınız varsa, işte bu normal olarak 
adlandırılmaz. En yakın sağlık profesyoneline başvurmanız gerekebilir. 
 
Doms ağrısı yaşamak istemiyorum, diyorsanız; 
Antrenman öncesi ısınma, sonrasında da mutlaka soğuma egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin. Eğer 
antrenman yapmaya bir süre ara verdiyseniz, yoğunluğunuzu yavaş yavaş arttırın. Kendinize fazla 
yüklenmeyin. Antrenman sonrası soğuk duş, ardından sauna uygulamaları da tercih edebileceğiniz 
yöntemlerden. 
Egzersiz sonrası ağrınızın sizi geliştirdiği gerçeğini artık öğrendiniz! 
 
Peki nasıl geçer bu DOMS? 
 
Beslenmeni düzenle! 
Antrenman sonrası karbonhidrat ve protein tüketiminin gecikmiş kas ağrısını önemli ölçüde azalttığı 
son araştırmalarla kanıtlandı. Egzersiz öncesi kafeinli içecek tüketmek ya da egzersiz sonrası maden 
suyu tüketmek de pozitif etki sağlıyor. 
 
Unutmadan, uyku düzeni de şart! 
 
Bir an önce toparlanmam gerek diyorsanız; 
Fizyoterapistinizin uygulayacağı iyileştirici elle tedavi uygulamaları en kesin çözüm olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu tedavi foam roller kullanılarak yapılan egzersizlerle desteklenirse ağrılarınızdan kolayca 
kurtulabilirsiniz. Buradaki amaç dokuların dolaşımı arttırıcı besin değerine hızlıca kavuşmasını 
sağlamak! 
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İDRAR KAÇIRMA NORMALİZE EDİLMELİ MİDİR? 
ÜRİNER İNKONTİNANS 

 
                                                                                                       Aleyna KARAHASAN 
 
Bu blog yazmızda üriner inkontinans, yani halk arasında idrar kaçırmadan bahsedeceğiz. İdrar kaçırma 
ya da idrarını tutamama 30’lu yaşlarından sonra kadınların ya da erkeklerin %30-40’ ında görülen bir 
sağlık problemidir. İdrar kaçırma çocuklukta ve yaşlılıkta sık karşımıza çıkmasından kaynaklı normal bir 
durum olarak algılanabilmekte. Bu durumla başa nasıl çıkıldığını danışanlarına sorduğumuzda ise 
alınan cevaplar arasında emici pedler ve su alımını azaltma gibi cevaplarla karşılaşabiliriz. Seksüel 
problemler, özgüven sorunları, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik problemler üriner inkontinans 
yaşayan danışanlarda gözlemlediğimiz noktalardır. 
 
Belirtiler nelerdir? 
Kadınlarda daha sık bu problemle karşılaştığımız belli sebeplerden ötürü bilinmekte. Peki boğazınıza bir yemek 
takıldı diyelim öksürüyorsunuz ya da güzel sohbetler içerisinde kahkahalarınızla etrafı şenlendiriyorsunuz, 
damla damla idrar kaçırma hissiyatı ile karşılaşır mısınız? Cevabınız evet ise okumaya devam :) 
  
Bir başka sorum ise gün içerisinde aniden tuvalete gitme hissiyatı ile sık sık karşılaştığınız olur mu? Bu iki sorunun 
cevabı sizin probleminizin sebeplerine giden farklı kapılardır. Günlük hayatınızda bu problemlerin sizi 
etkilediğini düşündüğünüz noktada bir doktor ve pelvik fizyoterapisti ile konuşmanız çözüme giden yolda ilk 
adımınız olabilir. Basit yaşam tarzı değişiklikleri ile sonuçların nasıl değiştiğine inanamayacaksınız. 
 
Oluşan bu rahatsız hissiyatın sebepleri neler olabilir?  
Gebelikte ve doğumdan sonra vücudumuzda oluşan bir çok değişim idrar kaçırmaya zemin hazırlamaktadır. Kilo 
alımı, hormonal değişimler, rahmin büyümesinden kaynaklı mesaneye baskısı gebelikte oluşabilecek 
sebebiyetleri sayılırken; vajinal doğumda oluşan pelvik kas zayıflaması ve yırtılmaları, sinir basısı ya da destek 
doku hasarı vajinal sarkmalardan kaynaklı inkontinans meydana getirebilir.  
 
Yaşımız arttıkça mesanenin idrar depolama alanında azalmalar meydana gelebilir. Aynı zamanda salgılanan 
östrojen hormonunun seviyesine bağlı pelvik bölge beslenmesinin azalması üriner inkontinansa yatkınlığı 
arttırır (menopoz sonrası dönemde verilen östrojen tedavileri üriner inkontinansı şiddetlendirebilmektedir.). 
Oluşan sistemik hastalıkların kontrol altında tutulması, sigara kullanımın azaltılması ve sporu hayatınıza 
sokmanız ile bu şikayetleriniz önlenebilir. 
 
Bir diğer sebep cerrahi tekniklerle rahmin alınması, rahmin çevre dokularında kas zayıflamasına sebebiyet 
verdiğinde inkontinans sebep olabilir. İdrar kaçırma probleminin altında yatabilecek diğer sebepler ağrılı 
mesane sendromu, mesane kanseri, idrar yolu taşları, nörolojik hastalıklar olabilir. 
 
Yeni hayatına yeni bir adım! 
Üriner inkontinans tedavisinde davranışsal teknikler, mesane egzersizleri, mesane eğitimi, koordinasyon ve 
pelvik taban kas eğitimi verilmektedir. Fiziksel egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri ile inkontinans riski 
azaltılabilir. Beslenmede dikkat etmemiz gereken bazı noktalar ise alkol, asitli sıvı ve yiyeceklerin alımı, kafeinli 
sıvılarının tüketiminin azaltılması, lifli gıdadan zengin diyet ile kabızlığın engellenmesi inkontinans riskini 
azaltan bir diğer etkendir. Obeziteden korunmak diğer sağlık problemlerinden koruyacağı gibi sizi bu 
problemden de koruyacaktır.  
 
Unutulmamalıdır ki üriner inkontinans, her zaman önlenebilir bir problem değildir ancak bazı yaşam 
tarzı modaliteleri ile risk azaltılabilir. 
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GECE KRAMPLARI 
 
             Simge AKYÜZ 
 
Geceleri bacak krampları sizi uyandırabilir, tekrar uykuya dalmanızı zorlaştırabilir ve 
bütün gece ağrılı hissetmenize neden olabilir.  
 
Kramp, bacak kaslarınızın ani, istemsiz ve yoğun bir şekilde kasılmasıyla meydana gelen 
acı verici hatta bazen acıdan çığlık atmanıza sebep olan genellikle zararsız kas 
ağrılarıdır. Bu kas ağrıları ciddi derecede rahatsız edici, acı verici hatta dayanılmaz 
olabilir. Kramp geçtikten sonra bölgedeki kaslarınız saatlerce ağrıyabilir. Geceleri bacak 
krampları yaşamak da oldukça yaygındır. Amerikan Aile Hekimliği'ndeki bir rapora 
göre, yetişkinlerin % 60'ı ve çocukların % 7'si geceleri bacak krampları yaşamakta. Hatta 
yaşanılan tüm bacak kramplarının % 75'i geceleri oluyor. Gece bacak krampları en sık 
bacağın arkasında ayak bileğinden dize kadar uzanan gastrocnemius kasını (baldır 
kasını) etkiler. Bununla birlikte, uyluğun önündeki (kuadriseps) ve uyluğun arkasındaki 
(hamstringler) kasları da etkilenebilir.  

 
Geceleri yaşanılan bacak kramplarına neyin 
sebep olduğu tam olarak bilinmiyor. 
Bununla birlikte, riskini artırabileceği 
bilinen faktörler var. Örneğin gece bacak 
krampları ayak pozisyonuyla ilişkili olabilir.  
 
 

Genellikle yatar pozisyondayken  ayak parmaklarımızın karşıyı gösterdiği pozisyonda 
uyuruz, bu pozisyon plantar fleksiyon denen bir pozisyondur (Görsel 1). Bu ayak 
pozisyonu baldır kaslarını kısaltır ve onları kramplara karşı daha duyarlı hale 
getirir.Geceleri bacak kramplarının olası nedenleri ve bir kişiyi bu krampları yaşamaya 
daha yatkın hale getiren risk faktörleri vardır. 
 
Kas yorgunluğu 
 
Kasları uzun süre çok yoğun çalıştırma gibi aşırı efor, bazı kişilerin günün ilerleyen 
saatlerinde daha fazla kramp yaşamasına neden olabilir. Sporcular normal seviyelerden 
daha yüksek antrenman yaptıktan sonra bacak kramplarına yakalanma olasılıkları daha 
yüksektir. Pek çok işte yaygın olan gün içinde uzun süre ayakta durmak da kasları 
yorabilir. Kaslar gün içinde yorulur ve gecenin ilerleyen saatlerinde kramp oluşma 
olasılığı daha artar. 
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Sedanter yaşam tarzı 
 
Düzgün çalışması için kasların düzenli olarak gerilmesi gerekir. Uzun süre oturmak 
bacak kaslarını kramplara karşı daha duyarlı hale getirebilir. Masa başında çalışırken 
olduğu gibi uzun bir süre oturmakta kasların zamanla kısalmasına neden olabilir. Kişinin 
uzun bir süre kaslarını germediğinde ortaya çıkan bu fiziksel hareketsizlik, genellikle 
geceleri yatakta kramp oluşma riskini ortaya çıkabilir. Kaslarını germeyen veya düzenli 
egzersiz yapmayan biri, geceleri bacak krampları riski altında olabilir. Fiziksel olarak 
daha az aktif olan kişilerde kaslar daha kısa olabilir ve bu da kramp veya spazm riskini 
artırabilir. 
 
Tendonların kısalması 
 Kasları ve kemikleri birbirine bağlayan tendonlar zamanla doğal olarak kısalır. Bu olay, kaslarda 
kramplara yol açabilir. Bu nedenle yaşlılarda gece bacak krampı yaşanma riski daha fazladır 
 
Hamilelik 
Hamilelik sırasında vücuttaki artan beslenme talepleri veya hormon değişiklikler gece yaşanan bacak 
kramplarına neden olabilir. 
 
Gece yaşanan kas krampları birçok ilacın yan etkisi olarak ortaya çıkabilir veya bazı kronik hastalık 
durumları da kişiyi kronik bacak krampları için risk altına sokabilir.   
 
Geceleri bacak krampları aşırı derecede ağrılı olabilir, ancak genellikle ciddi değildirler. Bunları yaşayan 
çoğu insanın tıbbi tedaviye ihtiyacı yoktur.  
 
Kramp giren bölgeye masaj yapmak, etkilenen kası ovalamak gevşemeye yardımcı olabilir. Bir veya 
iki el yardımıyla kası nazikçe yoğurmak ve gevşetmek ağrıyı azalmaya yardımcı olabilir. 
 
Kası uzatmak. Kramp baldırınızda ise bacağınızı düzeltin. Ayağınızı, size bakacak şekilde kaldırarak ve 
ayak parmaklarınız size doğru bakacak şekilde çekerek esnetin. 
 
Bol su içmek, Sıvılar, besinlerin ve atığın kaslara ve kaslardan taşınmasına yardımcı olur. Gün boyunca 
sıvı, özellikle su içmek, kasların iyi çalışmasını sağlayarak krampları önlemeye yardımcı olabilir. 
 
Bacaklarını uyumadan önce esnet. Yatmadan önce baldırlarınızı ve 
hamstringlerinizi germek, gece bacak kramplarının sıklığını ve 
şiddetini azaltabilir.(Görsel 2) 
 
Destekleyici ayakkabı seçin. Kötü ayakkabılar, özellikle düz taban 
bir ayağınız varsa, ayaklarınızdaki ve bacaklarınızdaki sinirler ve 
kaslarla ilgili sorunları ağırlaştırabilir. 
 
Hafif egzersiz.Bazı insanlar günün sonunda hafif egzersizler yaptıklarında o kadar çok kramp 
yaşamadıklarını hissederler. Bu, yürümek veya yatmadan önce sabit bir bisikletle birkaç dakika 
geçirmek gibi aktiviteleri içerebilir. 
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KLASİK VE MODİFİYE(KLİNİK) PİLATES  
ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? 
 
             Şeyma AYDOS 
 
Pilates Nasıl Ortaya Çıktı? 

Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Joseph Pilates esir 
olarak alındı.Buradaki Man Adası'nda savaş zamanı tutsak 
edilmesi sırasında, ormanda uzun saatler boyunca 
hayvanları seyrederek ve  taklit ederek hareket paternlerini 
kendine uyarladı. Tutsak edildiği yerde Joseph’in verdiği 
egzersizleri uygulayan hastalar diğer hastalara göre daha 
hızlı iyileşti. Bu egzersizler binlerce savaş esirinin ölümüne 
yol açan nezle salgınından kurtardığını gösterdi. 2.Dünya 
Savaşı'ndan sonra Almanya'ya dönen Joe egzersiz 
programlarına devam etti ve o sıralar hızlıca ünü yayıldı. 

New York'a dönen Joe 'The Pilates Studio’ açtı. 
 
Fakat son yıllarda pilateste değişik yaklaşımlar ortaya çıktı. Joseph'in hareketleri o dönemin hayat 
yaşantısına uygunken günümüz masa başı ve sedanter yaşam çağı ile karşılaştırıldığında çok farklıdır. 
Bu nedenle klinik pilateste Joseph'in orijinal hareketleri günümüz popülasyonuna modifiye edilerek 
kullanılır. 
 
Aralarındaki Farklar Nelerdir? 

1) Klasik pilateste imprinted omurga yani beli yere bastırdığımız hareket varken klinik pilateste 
nötral omurgada hareketler yapılır. Bunun sebebi TrA(transversus abdominis) kasının en etkili 
kasılma pozisyonu nötral omurga pozisyonunda olmasıdır. 

2) Klasik pilateste baş boyun bükülü(fleksiyonda) iken klinik pilateste derin boyun fleksör kaslarını 
kuvvetlendirmek için baş uzun ve gıdık çıkartma (chin tuck) pozisyonundadır. 

3) Klasik pilateste dış core kaslarını maksimum düzeyde kullanırken klinik pilateste önce düşük 
şiddetli kasılma daha sonra core aşamalarının gelişimini sağlar. 

4) Klasik pilateste sabit sırayla giden tekrarlı hareketler varken klinik pilateste hareketler klinik 
bulgulara göre seçilir. 

5) Klasik pilateste katı dozaj uygulaması varken (mesela 3 set 15 tekrar gibi)klinik pilateste dozaj 
hareketi düzgün yapabilirliği ve yorgunluğa göre verilir. 

6) Klasik pilateste eklemin son noktasında balistik hareketler yapılırken klinik pilateste  eklem 
açıklığını arttırmadan önce nötral omurga pozisyonunu kontrol edilebilirliğine odaklanır. 

7) Klasik pilates fit ve sağlıklı insanlar için tasarlanmıştır.Klinik pilates ise rehabilitasyon amaçlı 
olarak fizyoterapist eşliğinde yapılan klasik pilatesin kişiye özgü modifiye edildiği ortopedi, 
spor, nörolojik ve pediatrik alanında kullanıma uygundur. 

 
Sonuç olarak klinik pilatesin amacı; derin postural kaslarını(core) geliştirerek postural 
hareketler boyunca omurgayı desteklemek, anormal hareket paternini düzeltmek, gelecek 
ağrı ve yaralanma yatkınlığını azaltmaktır. 
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CORE Nedir ?                             
Core vücudumuzun çekirdek bölgesi "güç evi" vücudun ağırlık 
merkezindeki hareketlerin başlatıldığı enerji merkezi olarak 
bilinir.Bu core, iç core ve dış core olarak ayrılır.Bu yazıda ben size iç 
core ve öneminden bahsedeceğim çünkü ağrı oluştuğu zaman 
normal hareketi değiştirir ve ilk olarak  iç core  kaslarını inhibe eder. 
İç core kasları:transversus abdominis kası, multifidus, diyafram ve 
pelvik taban kaslarından oluşur.İlk zayıf olarak bulunan kas da 
araştırmalara göre gövdeyi bir korse gibi saran  TrA kasıdır. 
 
Bu kasın nerde olduğunu bilmek kasma şiddetini ayarlamak ve kasın kasılma yönünü 
bilmek doğru kasılma aktivasyonu için önemlidir.         
                                                              
İyi bir core, yaralanmayı azaltır ve performansınızı iyileştirir! 
 
Sırt Üstü Pozisyonda Bacak Çekme 

Başlangıçta sırt üstü pozisyonda ters plank pozisyonunda 
durulur.Korse kasınızı aktive et ve nefes al, hazırlan.Nefes ver, kalça 
ekstansiyonu ile kalçayı mattan kaldırarak ters plank pozisyonuna 
gel.Burada nefes al ve nefes verirken sol bacağı yukarı kaldır.Nefes 
al ve bacağı yere bırak.Bu hareket sağlı sollu tekrarlanır. 
 

Çift Bacak Masa Pozisyonu 
Eller gövde yanında ve  baş matta olacak şekilde sırt üstü 
uzanın.Korse kasınızı aktive et ve nefes al, hazırlan.Nefes ver, nötral 
omurga pozisyonunu kaybetmeden 2. bacağı çift bacak masa 
pozisyonuna alın.Nefes al ,bekle, nefes ver ve sağ bacağı indir, nefes 
al, bekle ve nefes ver sol bacağı indir.Hareket boyunca korse kasınızı 
aktif kullanmayı unutmayın! 

 
Yüzükoyun Pozisyonda Bacak Çekme 

Emekleme pozisyonunda başlanır.Ayak parmaklarını mata 
tak.Dizler kalçaların hizasında ve eller hafif omuzun önünde ve 
dirsekler rahat.Baş, boyun ve omurga nötral hizada.Korse kasınızı 
aktive et ve nefes al, hazırlan.Nefes ver, hareket boyunca nötral 
postürü koruyarak dizleri mattan 2.5  cm kadar havaya kaldır.Nefes 
al, pozisyonu koru, nefes ver ve dizleri mata indir. 

 
Yengeç 

Matın kenarında otur, alt ve üst sırtını yuvarla ve çeneni göğüs 
kafesine doğru indir boyun arkası uzun. Kalçalar dışa doğru dönük 
ve dizler bükülü pozisyondadır.Ayak bilekleri içten tut. Nefes al, 
hazırlan, nefes vererek omuzlarını geriye doğru at ve her bir 
omurganı matta hissederek yuvarlan.Nefes al ve başlangıç 
pozisyonuna geri dön. 
Bu harekette dikkat edilmesi gereken noktalar:başını arkaya doğru 

atma, yuvarlanırken korseni koru ve hareket boyunca dizler, baş arasındaki mesafe hep aynı olmasına 
dikkat etmelisin. 
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MASA BAŞI ÇALIŞANLARDA EGZERSİZ REÇETESİ 
 
             Nermin Dilruba TİTİZ 
 
Gün içerisinde, masa başı çalışanlar olarak vaktin çoğu masa başında sedanter bir yaşam sergileyerek 
geçmektedir. Peki ne sıklıkta ara veriyorsunuz? Bir kahve molası ya da kısa bir yürüyüş? Kimimiz aktif, pasif 
şekilde kısa veya uzun aralar verebilirken hiç ara vermediğimiz zamanlar da olabilmektedir. Dolayısıyla uzun 
süreler fiziksel aktiviteden yoksun masa başında oturarak zamanı geçirebilmekteyiz. Nedeni olarak da genelde 
vaktin olmaması yönünde şikayet ediyoruz. Fakat bu esnada aslında vücudumuzun şikayetlerini de duymazdan 
geliyoruz. Peki bu durumun vücudumuz üzerinde ne gibi etkileri olabilir? Masa başında gerçekleştirilen uzun 
süreli oturma ve hareketsizlik aslında fiziksel sağlığın bir yönü olan kas gücü, endurans ve esneklik parametreleri 
için bir risk faktörü oluşturmaktadır. Bununla beraber kas iskelet sistemi hastalıklarının artan prevalansı ile de 
yakından ilişkilidir. Nedir bu kas iskelet sistemi rahatsızlıkları? Birlikte inceleyelim. 
 
Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları 
Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, çalışma hayatında yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. 
Kas,eklem,tendon,bağ,sinir,kıkırdak,kemik ve lokalize kan dolaşım sistemi gibi vücut yapılarının bozulmasının 
bir sonucudur. Bu bozulmalar çalışanlar için büyük bir zaman kaybı ve disabilite kaynağıdır. Kişiler bu bozulmalar 
dolayısıyla işten uzaklaşmak durumunda kalabilmektedir. 
 
Risk Altında Mıyım? 
Masa başında geçirilen uzun süreli hareketsizlik aslında en büyük risk faktörüdür. Yorucu veya ağrılı 
pozisyonlarda çalışmak,tekrarlayan el veya kol hareketleri,bilgisayar gibi teknolojik aletlerin kullanımı diğer 
önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır. Özellikle bilgisayar ile etkileşime giren masa başı çalışanları; uzun süre 
fare ve klavye kullanımı,statik duruşlar ve fiziksel aktivite eksikliği nedeniyle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına 
daha fazla yatkındır. Boynun öne doğru eğilmeye zorlanması,fare kullanımıyla beraber kolun artan dış 
rotasyonu,el bileğinin yukarı yönde bükülmesi ve el bileğinin 20 °’den fazla orta hattan yana doğru uzaklaşması 
gibi durumlar da bu riski arttırmaktadır. Sergilenen bu kötü postür,birçok uzuvda kas iskelet sistemi problemi 
yaratabilirken,rahatsızlıkların ilerlemesine de neden olabilmektedir. Dolayısıyla öncelikle kişi kötü postürden 
kaçınmalı, risk faktörlerinden kendini korumalıdır. 
 
Nasıl Korunabilirim? 
Risk faktörlerine bağlı olarak etkilenen bölgeleri ele alacak olursak genelde boyun,omuz,el bileği ve bel sıkça 
etkilenen bölgelerdir. Bu bölgelerde oluşabilecek rahatsızlıklardan korunabilmek,yaşam kalitesinin artmasını 
sağlayabilmek için püf noktalarımız:fiziksel aktivitenin sağlanması,postürün iyileştirilmesi ve beraberinde 
koruyucu önlemlerin alınmasıdır. O halde birlikte masa başında yapabileceğimiz egzersizlerimize göz atalım. 
 
10 Dakikalık Egzersiz Programı 

Egzersizlere,ellerinizi rahatlatmanın en kolay  yolu olan el açma ve kapama 
hareketi ile başlıyoruz. Parmaklarınızı yumruk şekline kapatarak yavaşça açın ve 
esnetin. Hareketi yaparken yumruklarınızı çok sıkmamaya özen gösterin. 15 
tekrarın ardından 10-20 saniye boyunca ellerinizi sallayarak iyice gevşetin. 
Avuç içlerinizi birbirine temas ettirerek göğsünüzün önünde 
birleştirin,pozisyonu 20 saniye koruyun. Devamında ellerin sırt kısımları 
birleştirilerek yine aynı şekilde egzersize devam edin.  
 
Boynunuz ile saat ve saatin tersi yönünde 10’ar defa daire çizin. Ardından sağ 
eliniz arkada dirseğiniz bükülü sırtınızda iken sol eliniz ile başınızın yan tarafını 

kavrayarak başınıza yana gerim uygulayın. Pozisyon korunurken sağ omzunuzu aşağı doğru indirirken yavaşça 
nefes verin,kulaklarınıza doğru geri kaldırırken nefes alın. Bu işlemi 20 kez tekrar edin. Aynı işlemi diğer taraf 
için de tekrarlayın. Aynı hareketi, bu sefer başınız ile koltuk altına bakarken tekrarlayınız (Şekil 1). 
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Kollar yanlara 90 ͒ açık,dirsekler düz olarak omuzlarınızı öne ve ardından arkaya 
doğru 15’ar defa yuvarlayın. 
 
Sağ kolunuzu tavana doğru uzatın,ardından dirseğinizi bükerek sağ avucunuzu 
sırtınızın merkezine doğru yerleştirin ve diğer elinizi,dirseğinizi aşağı doğru 
itmek için kullanın. Küçük itmeler ile 20 saniye koruyun. (Şekil 2) 
 
Devamında sağ kolunuz,dirsek düz tavana uzanırken sola doğru başınızın  
üzerinden yana uzanmaya çalışın, gövdeniz ile yana eğilin. Aynı işlemi diğer 
taraf için tekrarlayın. 

 
Ardından her iki eli birbirine kenetleyerek tavana doğru uzanın, ardından geri ellerinizi arkanızda kenetleyerek 
geriye uzanın. Sonrasında kollar doksan derece önde,dirsekler düz bir şekilde omuzlardan öne doğru uzanılmaya 
çalışın. Gerimi hissettiğiniz noktalarda küçük küçük öne doğru itmeler uygulayabilirsiniz. Bu dört pozisyonu 20-
30 saniye boyunca koruyun. 
 
Egzersizler boyunca nefes kontrolünü unutmayın ve asla nefesinizi tutmayın. 
Germeler esnasında ağrıdan kaçının ve  kendinizi daha ileriye,ağrılı harekete 
zorlamayın. 
 
Yavaş yavaş alt bölgelere doğru ilerliyoruz.  
 
Bacaklar masayı gösterirken gövde ile yana dönme hareketi yapılır,elinizi gerimi 
arttırmak için kullanabilirsiniz. Pozisyon her iki taraf için de 20-30 saniye 
korunur.(Şekil 3) 
 

Bacaklarınızı öne masanın altına uzatarak 
dizlerinizi kırmadan ayaklarınıza doğru 
ellerinizle uzanmaya çalışın. 10-20 saniye 
kadar pozisyonu koruyun. Ardından tek 
bacağı masanın altına düz uzatarak ayak bileğinizi kendinize doğru 
çekin ve gövdeniz ile eğilerek bacağınıza yaklaşmaya çalışın. 5’er 
saniye boyunca son noktada pozisyonunuzu koruyarak hareketi 4 kez 
tekrarlayın. (Şekil 4) Devamında oturur pozisyona geri dönülerek bir 
dizinizi karnınıza doğru çekin ve gerim uygulayın. Hareketleri her iki 
bacak için de tekrarlayın. Devamında ayak tabanlarınızı sandalyenin 
üzerinde birleştirerek dirsekleriniz ile yere doğru itme uygulayın. 20-
30 saniye boyunca pozisyonunuzu koruyun. 
 
Şimdi ayağa kalkma zamanı. Ayağa kalkarak parmak uçlarınızın 
üzerinde 15 kere yükselin ve inin. Devamında squat pozisyonunu 
alarak 15 kez squata inin. Egzersizin sonunda ayak bileklerinize 
yapacağınız döndürme hareketleri ile iyice rahatlayın ve gevşeyin. 
 
Unutmayın ki kendinize ayıracağınız 10 dakika, yaşam kalitenizde 
büyük bir değişikliği beraberinde getirecektir. 
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OSTEOPATİ NEDİR? 
 
             Şafak ÖZSÖNMEZ 
 
Osteopat, vücuttaki dokulardaki gerginlik artışlarını ve fonksiyon bozukluklarını tespit 
ederek hastanın iyileşmesini sağlar. Vücudumuzun fonksiyonel bütünlüğünü temel alan 
ve tedavi eden yöntemler bütünüdür. 
 
Keşfi fizyoterapiden daha önceye dayanan osteopati, 1874’de Andrew Taylor Still (1828-1917) 
tarafından geliştirilmiştir. Kendisi cerrah olan Still, Amerikan iç savaşı sonrası eşini ve üç çocuğunu 
menenjitten kaybetmiş, bunun sonrasında o zamanın şartlarına göre uygulanan tedavilerin yetersiz 
olduğunu düşünmüş ve hayatının geri kalanını insan vücudunu inceleyerek ve yeni tedavi yöntemleri 
geliştirerek geçirmiştir. Bu yeni yöntemlerini de isimlendirirken antik Yunanca'dan gelen  
“osteon”(kemik) ve “pathos, patine”(cevap ortaya çıkaran, hassas olunan) kelimelerini kullanmıştır.  
 
Bu amaçla da hastalık ve fizyolojik bozuklukların altında yatan sebeplerin, bozulmuş bir kas - iskelet 
sisteminden kaynaklandığını anlatmak istemiştir. Still sağlıklı bir vücut elde edebilmek için vücudun 
bütün kısımlarının bir harmoni içerisinde çalışması gerektiğini fark etmiştir. Bu yaklaşımla da tedavi 
için vücudun bütüncül olarak ele alınması, değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi için osteopatik 
tedavileri geliştirmiştir. 
 
1892’de Missouri’de ilk osteopati okulu “Amerikan Osteopati Okulu” açılmıştır ve bu okul günümüzde 
AT Still Üniversitesi adıyla eğitime devam etmektedir. Bu ve benzeri eğitim veren okullardan mezun 
olanlar “osteopat” unvanını alarak mezun olmaktadır. 1897’de ilk mezunları şimdiki adı Amerikan 
Osteopatlar Derneği olan derneği kurmuşlardır ve böylece eğitimin standartizasyonu başlamıştır. 
1898 yılında ise Amerikan Osteopati Enstitüsü “Journal of Osteopathy” isimli dergiyi yayınlamaya 
başlamıştır ve osteopati artık bir meslek olarak tanımlanmıştır. Andrew Taylor Still’in öğrencileri daha 
sonra çeşitli ülkelere giderek eğitimler vermiş ve bu bilimin yayılmasını sağlamışlardır. 
 
Günümüzde Still’in filozofisi tekrardan yorumlanarak bu dört prensip güncellenmiştir: 
1. İnsanoğlu dinamik bir fonksiyon birimidir. 
2. Vücudun kendi doğasından gelen kendi kendine regülasyon kapasitesi vardır. 
3. Yapı ve fonksiyon her seviyede birbiriyle ilişki halindedir. 
4. Tedavi yöntemleri bu prensiplere dayandırılarak yapılmalıdır. 
 
 
Dünyada Osteopati 
Osteopatlar minimum 5 senelik ve 1500 saatlik anatomi, fizyoloji, patoloji temellerine dayanan, 
değerlendirme ve tedavi yöntemlerini içeren bir eğitim almaktadırlar ve osteopati tedavileri birçok 
ülkede devlet tarafından karşılanmaktadır. Pratik ve teorik uygulamaların yer aldığı eğitim 
programlarını tamamlayan kişiler, 5. yılın sonunda üç kişiden oluşan bir jüri ile sözlü ve yazılı sınava 
girer ve geçebilen kişiler osteopat unvanına sahip olur. Bitirme tezini jüriye sunarak tezi kabul edilen 
osteopatlar ise D.O.(Diploma in Osteopathy) ünvanına hak kazanırlar. 
Osteopatlar Avrupa’da üç şekilde eğitim alabilmektedirler. Ülkeler arasında farklılık göstermekle 
birlikte eğitim süreleri ve yetkileri değişmektedir. 
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Türkiyede Osteopati  
Günümüzde Türkiye’de osteopati eğitimi almış yaklaşık 300 fizyoterapist bulunmaktadır. Son yıllarda 
Türkiye’de Almanya’dan eğitim almış fizyoterapist kökenli osteopatların verdiği bu eğitimlere pek çok 
hekim de katılmaktadır. Şu an Türkiye’de sayıları 10‘un üzerinde olan osteopat hekim bulunmaktadır. 
Sağlık Bakanlığı osteopatiyi tamamlayıcı tıp yönetmeliği kapsamına almıştır. Bu yönetmeliğe göre 
osteopatiyi sadece doktorlar ve fizyoterapistler 5 yıllık eğitimini alıp uygulayabilmektedirler. 

 
Osteopati Bölümleri  
Visseral 
İç organlar ve etraflarındaki anatomik yapıların hareket kısıtlılıklarının muayene ve tedavisini 
içermektedir. Her organın kendine ait bir ritmi ve hareketi mevcuttur. Bu hareketler birçok etmenden 
etkilenirler. Osteopat bu düzensizlikleri eski haline getirmeye ve vücudun kendi düzenleyici 
mekanizmasına yardımcı olarak, uzun vadede oluşabilecek sorunların önüne geçer. 
 
Parietal 
Eklemlerin, kas ve tendonların, fasyanın hareket kısıtlılığı muayene ve tedavi edilirler. Bozuklukların 
asıl kaynağı (genelde şikayet edilen bölge olmaz) tespit edilerek uygun tedavi ile vücudun kendini 
iyileştirme mekanizmasına yardımcı olunur 
Cranial 
Osteopatinin bir bölümüdür. Cranio - sacral bölümün ( 
kafatası ve kuyruk sokumu arasında kalan bölüm ) 
tedavi ve muayenesi ile birlikte bu bölgedeki sıvıların 
dolaşıma geri kazandırılmasını amaçlar. 
 
Osteopatinin Kullanıldığı Durumlar 
● Bel, boyun, sırt ağrılarında ve fıtıklarında, 
● Spor yaralanmalarında, 
● Akut ağrılar, 
● Migren ve gerilim tipi baş ağrılarında, 
● Skolyoz, kifoz gibi postür bozukluklarında, 
● Ameliyat sonrası rehabilitasyonda, 
● Stres ve sinirsel gerginliklerde, 
● Kronik yorgunlukta, 
● Uyku bozukluklarında, 
● Nevraljide, 
● Solunum problemlerinde, 
● Hormon bozukluklarının tedavisinde destekleyici tedavi amaçlı, 
● Kronik nörolojik hastalıklarda destekleyici tedavi amaçlı, 
● Dolaşım sorunlarında (kan ve lenfatik sistem), 
● Hareket, denge, fonksiyon, koordinasyon, fonksiyon bozukluklarında, 
● Fibromiyalji sendromunda, 
● Eklem sertliği, kireçlenme gibi artrozik değişikliklerde, 
● Eklem blokajları, omurga ve kosta blokajlarında, 
● Kabızlık, ishal, idrar kaçırma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı, spastik kolon, pitozis ve hazım 
organlarının fonksiyon bozukluklarında destekleyici tedavi amaçlı, 
● Bebeklerde yutkunma, kusma, kafa şekil bozukluğunda, 
● Alerjik ve kronik hastalıklarda, 
● Romatizmal hastalıklarda kullanılır. 
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SPOR ENGEL TANIR MI? 
 
                                                                                                                  Sılanur BİLGİN 
 
Sporun hayatımızda şüphesiz birleştirici, yapıcı ve sosyalleştirici bir etkisi vardır. Spor bedensel iyileşme kadar ruhsal doyum da sağlar.  
 
Peki paralimpik oyunlar nedir? 
Olimpiyat oyunları ile beraber yapılan ve paralel oyunlar anlamı taşıyan paralimpik; ‘paralel’ ve ‘olimpik’ kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Paralimpik 
oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. 
Türkiyede paralimpik sporları adı altında: Alp disiplini, binicilik, biatlon, bisiklet, boccia, futbol,  goalball, judo, kano, kürek, kuzey disiplini, masa tenisi, 
oturarak voleybol, para atıcılık, para atletizm, para badminton, para buz hokeyi, para dans, para halter, para yüzme, para okçuluk, snowboard, 
taekwondo, tekerlekli sandalye basketbol, triatlon, tekerlekli sandalye curling, tekerlekli sandalye eskrim, tekerlekli sandalye rugby, tekerlekli sandalye 
tenis gibi pek çok alanlarda spor branşı bulunup bu branşlarla ilgili pek çok sporcu vardır. 
 
Ülkemizde milyonlarca engelli vatandaş ve engelli sporcu bulunmaktadır. Engelli vatandaşlarımızı çoğu zaman toplum tarafından dışlanırken yetersiz 
oldukları için pek çok imkana ulaşımının zor olduğunu görürüz. Oysa onlar eksik görülen her şeye rağmen kendilerinin en iyisi olmak için çabalarlar. Bir 
çok paralimpik sporcumuz sadece Türkiye'de değil farklı ülkelerde de bizi temsil etmekte ve gururlandırmaktalar. 
 
Paralimpik sporcular yaptıkları spor içerisinde verdikleri performans kadar psikolojik olarak da sağlıklı kalmak için çaba göstermek zorundalardır. Halen 
daha bazı sporlar estetik algısı için izleniyorken paralimpik spor branşlarının izleyici kitlesi bile beklenenin altındadır. Engelli vatandaşlara tanınan 
ayrıcalıkları önemsemeli, arttırmalı ve korumalıyız. Bizlere düşen sorumluluk engelli vatandaşların yeteneklerini boşa götürmemek, katılabilecekleri 
turnuvalardan onları haberdar etmek, sosyalleşmelerine yardımcı olmak, imkanlarını arttırmak ve umutlarını hep canlı tutmaktır. 
 
Para-bisiklet adına çekilmiş bir belgesel şu şekilde başlıyor: ‘’Merhaba, ben Alex Zanardi, en büyük iyimser.’’ Motor sporlarının en büyük sahnesi Formula1’ 
de yarışmış, ardından CART’da bitime 13 tur kala yaptığı kazayla iki bacağını birden kaybetmiş bir iyimser Zanardi. Döndüğündeyse kendisi için üretilen 
özel araçla kalan 13 turu tamamlamayı ihmal etmemiş bir iyimser.’’ Aynı belgesel şu cümlelerle bitiyor:‘’Ben Alex Zanardi, 47 yaşından şanslı bir adam.’’ 
En büyük mağlubiyetlerini zafere dönüştürmeyi başarmış bu sporcular,  yaşadıklarını bir son değil başlangıç olarak görüyor ve pek çoğumuzun aksine 
bardağın dolu tarafına odaklanıyor. Tıpkı yeni hayatına başlamaya hazırlanan Mwengi gibi. 
 
Bu gibi olaylardan da çıkarılacağı üzere kişinin engeli doğuştan ve sonradan yaşanılan bir kaza ya da yanlış bir tedavi sonrasında da 
olabiliyor. İki durumun da ortak noktası var: pes etmemek, hayallerine ulaşmak için çabalamak, yarınlara umutla bakmak. Spor engel 
tanımamalı, doğabilecek her türlü engel de birlik olarak farklılıklarımızla sporu çeşitlendirmeli, ilhamı arttırmalı ve yarınları beraber 
inşa etmeliyiz. 
 
Haydi bir de onların mesajlarına kulak verelim. 
 
Büşra Ün (Paralimpik oyunlarına katılan ilk Türk kadın tenisçi) 

"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Hepimizin tek bir isteği var. Sizlerle birlikte aynı ortamda olduğumuzun, 
sizlerle aynı dünyada yaşadığımızın farkına varın. ‘’Çünkü bizler için bunlar bir engel değil, sadece farklılık ve hayat 
farklılıklarla güzel." 
 
 
 

Sümeyye Boyacı (Dünya şampiyonu paralimpik milli  yüzücü) 
"Engel bedende değil ruhtadır". Biz başardık siz de başarabilirsiniz." 
 
Nazmiye Muslu Muratlı (Paralimpik oyunları ve dünya şampiyonu halterci)    >>> 
"3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. Ben bir olimpiyat ve dünya 
şampiyonu olarak kendime her zaman güvendim. Tüm engelli arkadaşlarımın kendilerine güvenmelerini istiyorum. 
‘’Her zaman başarabiliriz deyip başarmamız gerekiyor." 

 
Abdullah Öztürk (Paralimpik Oyunları şampiyonu masa tenisçi) 

"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günündeyiz. Çevremizdeki bütün engellileri sporla buluşturmalıyız. Onlara gönülden 
destek vererek neler başarabileceklerine birlikte şahit olalım. Engel bedende değil, kalplerdedir‘’. Bunu sakın 
unutmayalım." 
 
 Barış Telli (Ampute milli futbolcu)                                                                                   >>> 
"3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. Mehmet Işıtan Engelliler 
Okulu'nda öğrencilerin bana vermiş olduğu hediyeler için teşekkür ediyorum. 

Dünyaları sallayabilirsin, sana eksik olduğunu söyleseler bile." 
 
Beytullah Eroğlu (Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü) 

"3 Aralık Dünya Engelliler ve Farkındalık Günü kutlu olsun. Ben engellerimi sporla, yüzmeyle yendim. Bunu ben 
başarabildiysem herkes başarabilir. Bütün engellileri evlerinden çıkıp spora davet ediyorum. Ben sporda hayat buldum, 
sizler de bulabilirsiniz." 
 
Topluluklar arasındaki farklılıkları görmektense, farklılıklar arasında benzerlikleri görmeliyiz. Hareket etmek, spor 
yapmak isteyen kişi için hiçbir şey engel olmamalı,bu engel fiziksel ya da zihinsel olsa bile. Unutulmamalıdır ki her 
birey bir engelli adayıdır! 
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SPOR KULÜPLERİNDE SAĞLIK EKİBİ VE  
FİZYOTERAPİSTİN GÖREVİ 
 
             Merve ÇELİK 

 
Spor kulübü dendiğinde akla öncelikle ekip gelmelidir. Yönetim, 
oyuncular, koç, kondisyoner, atletik performans uzmanı ve sağlık 
ekibi kocaman bir yapbozun parçalarıdır. Bir spor kulübünün tüm 
çalışanları bir ekip disiplini oluşturarak yapboza uyum 
sağlayamazsa ortada kulübü oluşturan pek bir şey kalmaz. Sağlık 
ekibi ise bu kocaman yapbozun önemli bir parçasını oluşturur. 
Oyuncunun, fiziksel ve mental sağlığı performansı ile doğru 
orantılı olarak değişir ve bunu korumak için doktor, fizyoterapist, 
diyetisyen ve psikolog birlikte mükemmel bir iletişim ağı içinde 
çalışır. 
 

Sağlık ekibinin kahramanlarından doktor teşhis, reçete ve ekibin diğer üyelerine yönlendirme konusuyla ilgilenir. 
Spor diyetisyeni sezon boyunca sporcuların yaptıkları antrenman türüne, yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak 
ergojenik destek sağlarlar. Sporcunun elektrolit dengesini takip eder,sezon başı ve sezon içerisinde yaptığı 
antropometrik ölçümlerle sınırı aşan sporcuların kontrolünü sağlar. Sporcuların beslenme kalitesinin takibini 
yaparak sporcuda doğru beslenme bilincinin artışını sağlar. Sporcu artmış beslenme bilincinin performansına 
olan katkısını saha içerisinde fark edebilir. 
  
‘’Doğru besin seçimleri vasat bir sporcuyu şampiyon yapmaz.Ancak yanlış besin seçimleri yetenekli bir sporcunun 
şampiyon olma potansiyelini önleyebilir.” 
  
Spor kulübünde psikolog ise sporcuların konsantrasyon, motivasyon, özgüven, takım 
sporlarında organize olabilme, hedefe yönelme, bilinç ve bilinçaltı durumlarıyla 
ilgilenir. Birçok sporcu temsil ettiği ülke ya da takım adına büyük sorumluluk hisseder. 
Bu yüzden oluşabilecek korku, endişe ya da takım içerisinde, özel hayatında yaşadığı 
problemler sporcuyu etkileyerek içinden çıkamadığı duruma itebilir. Bu da 
performansının düşmesine belki de tutkusu olan spordan vazgeçebilmesine neden 
olabilir. Bu durumların kontrolünü kulüp içerisinde bir spor psikoloğu sağlar. Bu yüzden 
ekip içerisinde psikolog,  hem oyuncuların hem de spor kulüplerinin vazgeçilmezi 
olmalıdır. 
 
Sağlık ekibinde bahsedeceğim son kahraman fizyoterapistlerdir. Spor fizyoterapisti, 
sporcunun sakatlık anından iyileşme dönemine kadar rehabilitasyonu ile ilgilenip 
sahaya dönüş aşamasında sporcu ile birebir çalışan ve aynı zamanda sporcunun 
müsabaka öncesi ve sonrası için toparlanma(recovery) programları ile adaptasyonunu 
sağlayan ekibin bir parçasıdır. Sezon içerisinde sporcunun performansını 
değerlendirerek sakatlığa yönelik risk analizleri yapıp önleyici programlar hazırlayarak 
ve performansın devamlılığını takip ederek sporcunun her anında yer alırlar. Fizyoterapist çalıştığı branşın fiziksel 
gerekliliklerini göz önünde bulundurarak sporcunun sakatlanmasını önleyecek branşa, kişiye ve kişinin mevkisine göre 
koruyucu rehabilitasyon programı uygular. Sakatlık zamanı sporcuya ve sakatlığa yönelik tedavi programı hazırlayarak 
zorlu bir süreci kontrol eder. Tüm sağlık ekibi ve teknik ekip ile çalışarak sporcuyu en kısa zamanda ve yüksek performansla 
sahaya çıkarmayı amaçlar. Bu süre içinde sporcuyla sürekli iletişim halindedir. Tedavi içerisinde sporcunun motivasyonunu 
en yüksek seviyede tutar. Lewis HEMILTON fizyoterapisti Angela Cullen için şu sözleri söylemiştir; 

“Başarılarımın esas sahibi”  
Lewis HEMILTON 

Sağlık ekibinin sezon boyunca birlikte özveriyle çalışmaları, oyuncularla ve kulübün diğer üyeleri ile iletişimleri 
takımı her zaman başarıya götürür. Kazanılan her maç, atılan her gol, kaldırılan her kupada sağlık ekibinin 

parmak izleri vardır. 
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SPOR SALONLARINDA NEDEN  
FİZYOTERAPİST OLMALI 

 
                                                                                                                   Erdem BULUT 
 
Bu soruyu yanıtlamak için ilk önce Spor Fizyoterapisti kimdir ve ne yapar bunu bilmemiz gerekiyor. 
 
Spor Fizyoterapisti : profesyonel veya hobi olarak çeşitli spor branşları ile ilgilenen sporcuların veya bireylerin değerlendirilmesi, yapılan 
branşa özel çalışmalarla hazırlama, oluşabilecek yaralanmalara karşı önlemler alma, yaralanma sonrası tedavi ve rehabilitasyon, 
performansın geliştirilmesinde çalışan ve uzmanlaşmış sağlık personelidir.  
 
Spor salonlarına bireyler bir müsabakaya hazırlık amacıyla veya sağlıklı, fit ve düzgün bir vücuda sahip olmak için gitmektedirler. Aslında 
bu isteklere baktığımızda spor salonlarında neden fizyoterapist çalışması gerektiğini az çok anlıyoruz.  
Spor salonlarında fizyoterapistler postür (vücut) değerlendirmeleri, yaralanmalara müdahale etme, kişilerin spor nedeniyle veya spor 
dışı nedenlerden dolayı oluşan ağrılarını giderme, daha verimli ve sağlıklı spor yapmalarını sağlamak amacıyla bulunmaktadırlar.  
 
Hadi bu başlıkları detaylı inceleyelim. 
 
Değerlendirme ve Tedavi 
Değerlendirme günümüzde birçok meslekte olduğu gibi fizyoterapistler için de çok önemlidir. Spor salonlarına gelen 
üyelerin geldikleri ilk gün vücut ve performans değerlendirmeleri yapılır ve bu değerlendirmeler neticesinde doğru egzersiz 
programı antrenörü ile birlikte belirlenir. Bu değerlendirmeler kişilerin; “bir postür bozukluğu var mı ?” ya da “herhangi bir 
bozukluğa yatkınlığı var mı ?” ve “şu an hangi seviyede çalışmaya başlanmalı ?” sorularını yanıtlamak için çok önemlidir. 
Bilinmelidir ki tüm bu cevaplar ışığında oluşturulacak programlar ile kişiler aktivitelerini daha kendilerine özgü, şüpheleri 
olmadan ve daha güvenli bir şekilde yaptıklarına emin oldukları için daha iyi geri dönüş alacaklar ve gelişim 
göstereceklerdir. Eğer kişinin bir duruş bozukluğu varsa buna yönelik egzersiz reçetesi oluşturulur ve fizik tedavi 
uygulamaları yapılır. Çünkü bu duruş-vücut bozuklukları yaptığınız spora, egzersize hatta egzersiz yoğunluğuna göre 
zamanla artabilir veya gelişiminizi engelleyebilir. Bu bozuklukların bir fizyoterapist tarafından belirlenip tedavi edilmesi 
hem daha iyi gelişmenizi hem de hayat kalitenizin artmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda yapılan ilk değerlendirmeler ve 
ilerleyen zamanda yaptığımız değerlendirmeler ile kişilerin ne kadar gelişim gösterdiği kolayca gözlemlenebilecek ve  bu 
da kişilere elle tutulur bir olumlu veya olumsuz geri dönüş sağlayacaktır.  
 
Yaralanmalara Müdahale Etme  
Spor esnasında oluşabilecek yaralanmalarda anında müdahale çok önemlidir. Sakatlanmalarda anlık olarak yapılan doğru 
müdahaleler iyileşmeyi hızlandırdığı gibi kişinin daha az travma yaşamasını sağlar ve böylece aslında yaralanma olan 
bölgede daha az hasar meydana gelmektedir. Tabi bu müdahalelerin bu alanda eğitim görmüş biz fizyoterapistler 
tarafından yapılması gerekmektedir. Anlık yapılan doğru müdahalelerin bu olumlu etkisinin yanında bilinçsizce yapılan 
müdahalelerinde bir o kadar olumsuz etkileri olmaktadır.  
 
“Çok ağrım var bu hafta antrenmana gitmedim” 
Özellikle spora yeni başlayan kişilerden duyduğumuz bu cümle düzenli spor yapan kişilerde de gördüğümüz tablolardan 
biridir. Spordan sonra oluşan ağrılara antrenman yoğunluğu, yanlış çalışmalar veya kişiye uygun olmayan hareketlerin 
yapılması, bazen de kişilerin kapasitesinin üstünde kendilerini zorlaması neden olabilmektedir. Fizyoterapist ilk önce 
kişilerin şikayetlerini dinler ve yaptığı değerlendirmeler neticesinde kişiye özel belirlediği fizik tedavi uygulamaları ile ağrıyı 
geçirir. Daha sonrasında antrenörü ile birlikte kişinin antrenman takibini yaparak bu ağrıların hangi sorundan kaynaklı 

olduğunu saptar ve buna yönelik önlemler alır. Aslında bu basamak çok 
önemlidir çünkü bu ağrılar nedeni ile kişiler bazen spordan bir süreliğine 
veya tamamen uzaklaşmaktadırlar. Bu ağrıların oluştuğu dönemde kişilerin 
spor salonunda fizyoterapiye gelmesi kişilerin spor salonundan 
uzaklaşmamasını sağlayacaktır.   
 
Son olarak toparlayacak olursak; fizyoterapistler hayatın her alanında, tüm 
meslek gruplarındaki kişilerin daha sağlıklı ve huzurlu yaşamalarını, 
mesleklerini daha rahat icra etmelerini ve gelişmelerini sağlayan sihirli 
ellerdir. Birçok çalışma alanında fizyoterapistlere ihtiyaç olduğu gibi spor 
salonlarında da fizyoterapistlere ihtiyaç vardır. 
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SPORDA YÜK YÖNETİMİ 

 
             Samet CELAYIR 
 
Atletik yaralanmalar çeşitli spor dallarında yaygın olarak görülmektedir.  Yaralanmalar, sporcu 
performans da düşüşlere, kuruluşlar için mali yüklere ve potansiyel olarak uzun vadeli sağlık 
sorunlarına neden olmaktadır. Birçok faktör bu yaralanmalara neden olabilmektedir. 
Sporcular gün içinde antrenman ve yarışma iş yüklerine maruz kalmaktadır. Yarışma iş yükleri, 
sporun rekabetçi taleplerinden kaynaklanırken, antrenman iş yükleri, pozitif fizyolojik 
değişiklikler sağlamak ve performansı en üst düzeye çıkarmak amacıyla sporculara uygulanır. 
Uyum ve performans iyileştirmeleri için adaptasyon ve beceri edinme yoluyla yeterli iş yükleri 
gerekli olsa da, yüksek iş yükleri ve özellikle yüklerdeki 'ani artışlar' yaralanmalarla güçlü bir 
şekilde ilişkilidir. 
 
İş yükleri, "belirli bir süre boyunca birden fazla eğitim oturumu ve oyundan bir bireye yüklenen 
kümülatif stres miktarıdır". Eğitim ve yarışma yoğunluğu, süresi ve sıklığının bir kombinasyonu 
olarak tanımlanır.  Esasen, iş yükleri, bir veya daha fazla maç ve antrenman müsabakası 
sırasında bir sporcuya yüklenen talepleri nicelleştirir. İdeal olarak antrenman, sporcuların 
homeostazı bozulacak ve iyileşme sırasında optimal adaptasyon sağlanacak şekilde reçete 
edilir.  Bu hassas denge, bir yandan uyum sağlamayı tetiklemeyen veya zayıflamaya neden olan 
yetersiz iş yüklerinden ve diğer yandan uyumsuzluğa veya aşırı eğitime neden olan aşırı 
yüklerden kaçınmaya çalışır. 
 
 Bununla birlikte, bu yükleri en uygun şekilde reçete etmek, en önemlisi uygun bir iş yükü ölçüsünün seçilmesidir. 
 
İş yükleri, harici veya dahili yükler olarak ölçülebilir. Dış yükler, sporcu tarafından gerçekleştirilen işin miktarını 
(ör. Katedilen mesafe, atılan toplar vb.) ölçerken, iç yükler sporcuya uygulanan 'göreceli fizyolojik ve psikolojik 
stresi' ölçer. 
 
İş yükünde kademeli artışlar sağlamak için  %10 kuralını kullanılabilir; bu yöntem, eğitim yükü 
artışının haftada% 10'u geçmemesi gerektiğini belirtir. Bu yöntem dışında akut/kronik yük 
oranı kullanılabilmektedir. Akut yük oranı son 1 haftalık yükü gösterirken, kronik yük oranı 4 
haftalık iş yükü anlamına gelmektedir. Akut/kronik yük oranının ≥ 1.5, bir sporcunun daha 
yüksek bir yaralanma riski altında olabileceğini gösterir, ancak bu 1.5 akut/kronik yük oranı 
sihirli bir sayı değildir. (Unutmayın: Risk ile oran eşit değildir). Yaralanmaların doğası çok 
faktörlü olduğundan akut/kronik yük oranınını yaralanmayı tahmin etmek için bir yöntem 
olarak kullanmak işe yaramayacaktır. 
 
Uygulayıcılar, yalnızca akut/kronik yük oranına odaklanmak yerine, sporcuları bu 
moderatörlere göre sınıflandırmayı ve egzersiz yükü değişkenlerini sağlık ve fiziksel hazırlık 
verileri ile birlikte yaralanma riskini etkileyebilecek çeşitli faktörlerle birlikte yorumlamayı 
hedeflemelidir. Sporcunun yaralanma riskini en aza indirmek ve performansı iyileştirmek için 
uygulayıcıların bireysel düzeydeki risk faktörleri (tarama önlemleri), fiziksel kalite testleri 
(kuvvet, aerobik uygunluk) ve antrenman yükü verilerini dahil etmeleri önerilir. 
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VÜCUT SAATİ : SİRKADİYEN RİTİM 
  
                                                                                                               Furkan KURUCU 
 
Sirkadiyen Ritim 

→Dünyanın kendi ekseni etrafında yapmış olduğu 
24 saatlik yolculuk esnasında canlıların üzerindeki 
biyokimyasal,fizyolojik ve davranışsal ritimlerinin 
tekrarıdır.Kısacası vücudumuzun biyolojik saati 
olarak da tanımlamamız mümkündür. 
→Bu biyolojik saatimiz içerisinde uyku-uyanıklık 
döngüsü,vücut ısısı,kan basıncı,kalp çalışma 
performansı,melatonin,büyüme hormonu,kortizol 
hormonlarımız gibi birçok faktör bunlara 
dahildir.Bunun yanı sıra biyolojik saatimizin 
bozulması da çeşitli hastalıklara neden 
olabilmektedir. 

 
Sirkadiyen Ritmi Etkileyen Faktörler: 

o Işık: Etkileyen en önemli faktörlerden biridir.Bunlar günlük hayatta sürekli maruz kaldığımız 
televizyon,bilgisayar,telefon gibi cihazlardan yayılan ışıklardır. 

o Melatonin:Uyku doğrudan sirkadiyen ritimle alakalıdır.Salınımı ortalama olarak 21.00-22.00 gibi başlar ve gece 
02.00-03.00 arası en aktif zamanına ulaşır.Bu da biyolojik saatinizi etkiliyor. 

o Sıcaklık:Vücudumuzu düşündüğümüzde büyük bir organizma yani yaşayan bir canlı.Bu yüzden sıcaklığın etkisi ile 
yüzeyel dokularımızda sıcaklıktan direk etkilenen kısımlardan bazıları. 

o Bunun yanı sıra jetlag ve değişken iş saatlari de sirkadiyen ritmin bozulmasına neden olabilir. 
 
⤇Per düzeyi ve biyolojik saat etkisi⤆ 
➣Jeffrey Hall ve Michael Rosbash, DNA'nın yapısında periyod geni ile adlandırılan bir kısmın sirkadiyen ritim de 
denilen biyolojik saat üzerindeki etkisini ortaya koydular. 
➣PER proteini düzeyi 24 saatlik döngüler halinde değişiyor ve geceleri yükselip gündüzleri düşmeye başlıyor. 
➣PER düzeyi ne kadar istikrarlı ise vücut saati o kadar yavaş çalışıyor,istikrarsızlaştıkça da o kadar hızlanıyor. 
➣PER düzeyi de kimilerimizin sabahın çok erken kalkabildiklerini,kimilerinin de gece kuşu olmasın 
nedenlerinden biri. 
 
Peki bu rutinlerimizin avantajları var mıdır? 
Dediğimiz gibi vücudumuzun biyolojik saatini dengeli ve düzenli tutmak;beslenme,dinlenme ve fiziksel 
aktivitelerimizin devamlılığı için çok önemlidir.Bu düzenli rutinlere sahip bir vücut-kilo kontrolünü de iyi 
ayarlar,tedavilere de daha hızlı yanıt verir.Kısacası bedenin sağlıklı işlemesine yardımcı olur. 
 
Herkesin biyolojik saati aynı mıdır? 
Her insanın biyolojik saatinde bazı farklılıklar görülebilir.Ancak herkeste aynı olan saat dilimleri vardır.Örnek 
verecek olursak 15.00-16.00 arasında kan şekerinin düşmesine bağlı olarak acıkma hissiyatı ya da 02.00-03.00 
arasında uyku herkes için en derin uyku zamanıdır.Ancak bireysel tercihlere göre farklılıklar gösterebilir. 
 
Biyolojik saatin dengede tutulması için : 
Bunun için öncelikle yukarıda bahsettiğimiz sirkadiyen ritmi etkileyen faktörler göz önüne alınmalı.Ayrıca kişinin 
kendine ait 24 saatlik  bir döngü oluşturması gerekmektedir.Bunun başlangıcı ise kişinin her gün aynı saatte 
kalkıp aynı saatte uyumaya karar vermesi ile başlamasıdır.Aynı şekilde yiyecek ve içeceklerin belli ve düzenli 
saatlerde yenmesi de biyolojik saatin düzenliliği için önem arz etmektedir. 
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YASAL DOPİNG : MÜZİK 
 
             Dilara ALEMDAR 
 
Müzik, hayatımın her anında olmazsa olmazlarımdandır. Sabah uyandığımda,evden çıkmaya 
hazırlandığımda, her türlü yolculukta hemen bir liste oluşturur ve tadını çıkarırım. Her duygunun 
karşılığını buluyoruz. Mutluyken ya da kendimizi kötü hissettiğimizde de müzikle bu duygu durumumuzu 
destekliyoruz aslında. 
 
Motivasyon kaynağı mıdır müzik? 

Bu sorunun cevabı için  hiç tereddüt etmeden evet diye bağırabilirim. 
Özellikle bahsetmek istediğim olay da spor yaparken müzik dinlemenin 
bize kattıkları. 
 
Tek başıma spor yaparken kulaklıklarımla adeta bir bütün oluyorum. 
Yapacağım antrenman türüne göre farklı çalma listeleri hazırlayıp 
kendimi  motive ediyorum ki bu da daha efektif spor yapmamı 
sağlıyor.Takım antrenmanlarında ya da maç öncesi ısınma süresince de 
mental olarak hazırlanmamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum.Bir 
süreden sonra takım rutini haline gelen bu durumun beni ve 
arkadaşlarımı çok daha iyi hissettirdiğini de açıkça görebiliyorum zaten. 
Kişisel yorumum dışında yapılan araştırmalar da müzikle beraber yapılan 
fiziksel aktivite ve egzersizlerin performansı %17 arttırdığı yönünde. 
 
Peki taraftarlar için müzik ne ifade eder? 
Çoğu spor branşını takip eden biri olarak basketbolda periyotlar 
arasında,voleybolda sayı alındığında,futbolda gol sevinçlerinde çalan 
müzikler televizyon karşısında otururken bile beni çok heyecanlandırıyor. 
Heyecan demişken 2010 senesinde basketbol milli takımımız için 
söylenen Athena grubunun “On İki Dev Adam” adlı parçası hepimizin 

tüylerini diken diken etmiştir. Parçayı araştırdığımızda mehter marşıyla aynı ritim yapısında olduğunu 
ve böylece hem biz taraftarları hem de bir nevi yasal doping etkisiyle sporcuları motive ettiğini 
görüyoruz. 
Etkisi bu kadar açıkken herkesin hem ruhunu dinlendirmek hem de güzel vakit geçirmek için yeni çalma 
listeleri hazırlamasının güzel bir başlangıç olacağına inanıyorum.Müzik dolu, iyi motive olmuş 
antrenmanlarda görüşmek üzere. 
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