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4. SAYININ HİKAYESİ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erdem BULUT 

Dördüncü sayıyla karşınızda olmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. GElecek 
NESiller olarak sizleri hem eğlendirip hem de bilgilendirmek adına LifeOn Dergi 

projesini hayata geçirdik ve sizlerin olumlu geri dönüşleri bizleri daha da 
heveslendirdi.  

 

Dergimizin içeriğini oluştururken sizleri ve bizlerin isteklerini baz alarak en uygun 
konuları belirlemeye çalıştık. Sanat ,spor, beslenme, sağlık ve genel kültür 

alanlarında birbirinden keyifli ve bir o kadar da bilgilendirici yazılarla karşınızdayız.  

 

Bu dergiyi okurken bir GENES’in bir ayının LifeON Concept’te nasıl geçtiğini 
göreceksiniz ve onunla birlikte o bir ayı geçireceksiniz. Yaptığımız birbirinden keyifli 
etkinlikler, pratik eğitimlerimiz, sporcuları yerlerinde takip sürecimiz ve daha birçok 

birbirinden eğlenceli projelerle karşınıza çıktık, çıkıyoruz ve çıkmaya da devam 
edeceğiz.  

 

Tüm bunları yaparken bizlerin istediği; sizler de bizim heyecanımıza ortak olun, hep 
birlikte öğrenelim, sporu sanatı ve farklı kültürleri tanıyalım, hep birlikte yeni 
deneyimler elde edelim ve belkide hayatınıza ufak da olsa olumlu bir dokunuş 

yapalım. 

 

Bizler GENES ekibi olarak; hocalarımızın ışık tuttuğu dünyanın en iyi spor 
fizyoterapistleri olma yolundaki adımlarımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk 

duyuyoruz.  

 

Umarım bu dergiyi okurken eğlenir ve sonraki sayımızı merakla beklersiniz.  

Keyifli okumalar… 
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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. 
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Şeyma AYDOS 

 
 
 
 
 

  

 

Bitkisel Protein Topları 
Protein vücutta kaslardan, organlara, kemiklere, deriye ve saça kadar her şeyde bulunur. Vücut, diğer makro besinler gibi protein 
depolamaz, bu nedenle bu proteinin diyetten gelmesi gerekir. 
Proteinler amino asitlerden oluşur. Vücut, esansiyel amino asitler olarak adlandırılan bu asitlerden bazılarını üretemez ve dışarıdan 
alınması gerekir. 
Doğru amino asit dengesine sahip olmak kas inşa edebilir ve vücudun egzersizden hızla iyileşmesine yardımcı olabilir. 
 
Beslenme ve Diyetetik Akademisi, vücut ağırlığının kilogramı başına minimum günlük 0,8 gram (g) protein alımını önerir. Kas geliştirmeyi 
amaçlayan kişiler, yaralanmalar,  hamile veya emziren kadınlar ve yaşlı yetişkinler daha fazla proteine ihtiyaç duyabilir. 
 
Sebzeler, meyveler, tahıllar, kuruyemişler, tohumlar, baklagiller - hepsinde protein var. Bugün sizinle bitki bazlı bir diyet için en sevdiğim 
protein kaynaklarını ve tarif paylaşacağım. 
 
Chia tohumu 
Lif ve kalp-sağlıklı Omega-3 yağ asitleri açısından zengin, düşük kalorili gıdalardır. Chia tohumları, yemek kaşığı başına 2 g protein içeren 
eksiksiz bir protein kaynağıdır. 
 
Kabak çekirdeği  
Protein içeriği bakımından oldukça zengindir. 100 gram kabak çekirdeği 30 gram protein içermektedir. Çok kaliteli yağlara, 
antioksidanlara ve life de sahip olduğu için tüketilmesi çok faydalıdır. 
 
Yulaf 
Yulaf denince akıllara sadece karbonhidrat gelir. Ancak bütün yulaf ezmesi, fincan başına yaklaşık 11 gram protein içerir. 
 
Malzemeler: 

• 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi 
• 2 yemek kaşığı ceviz  
• 2 yemek kaşığı yaban mersini 
• 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi  
• 15 adet  hurmatat hurma 

  
Üzeri için: 

• Chia tohumu 
 
Yapılışı: 
10 dakika sıcak suda beklettiğimiz hurmaların kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkardıktan sonra  blenderdan geçiriyoruz.Daha sonra 
üzerine kabak çekirdeği, ceviz, yaban mersini ve yulaf ezmesini ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz (bu aşama için malzemeleri çok 
çektirmeyin) .Karıştırma işlemleri bittikten sonra elimize yapışmaması için biraz suya dokunduktan sonra küçük toplar haline getirip chia 
tohumuna bulayabilirsiniz. 
Afiyet olsun :) 
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OFİS ÇALIŞANLARI ve FİZYOTERAPİ 
 
Vücudumuzun her sistemi hareket üzerine kurulmuşken yeni dünyada 
insanoğlu hareketsizliğe doğru yöneliyor. Son zamanlarda da evden 
çalışmaların arttığı, kıyafet- market alışverişlerinin online 
üzerinden yapılmasıyla evde oturma süresi arttı. Peki biz nelere 
dikkat etmeliyiz? Yazımda sizlere bunlardan bahsetmek 
istiyorum. 
 
Günümüzün çoğunluğunu bilgisayar başında geçiriyoruz. 
Bilgisayar başındayken klavye, mouse ve bilgisayarın 
hizası, sandalyenin yüksekliği vs. nasıl olduğu ergonominiz 
açısından çok önemlidir. Bunlara dikkat etmek 
oluşabilecek kas-iskelet rahatsızlıklarına engel olur. Sırt 
kısmı ve yüksekliği ayarlanabilir bir sandalye olmalı, kol ve 
dirsek arasındaki açı 90 derece olmalı, ayaklar yer ile temas 
etmeli, bilgisayar ekranı tam göz hizasında olmalı, klavye ve 
mouse kullanırken el bilekleri desteklenmelidir. 
 
Masa başında uzun saatler boyunca oturabiliyoruz. Daha verimli bir 
şekilde uzun süre oturabilmek için yarım saatte bir ayağa kalkıp, vücudun asıl 
gereksinimi olan hereketi oluşturmalıyız. En basitinden küçük bir yürüyüş, birkaç esneme egzersizleri oturduğunuz süre boyunca 
eklemlerinize binen stresi azaltmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca kendinize ayırdığınız bu süre ile işinize daha enerjik bir şekilde 
döneceksiniz. 
 
Masa başında daha sağlıklı ve verimli çalışmak için fizyoterapistlere başvurabilirsiniz. LifeOn Concept olarak bu ay içerisinde ‘Esenyel 
Partners Lawyers’ hukuk bürosunu ziyaret ettik. Ofis çalışanlarını dinledik, masa başında iken olması gereken uygun postürlerini, 
bilgisayar kullanımındaki ergonomilerini, kas- iskelet sistemi ve dolaşım sistemi  için yapılması gereken basit ama etkili egzersizleri 
gösterdik. Fizyoterapistler olarak her meslekte bulunan gereksinimlerinizi değerlendirmek ve bu bilinci size aşılamak en büyük 
hedeflerimizden biri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        Melda ÇETİN 
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Sıla Nur BİLGİN 
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DAĞCILIK : Geleneksel Tırmanış   
 
Bir iç güdüdür tırmanmak. Kimimiz için tırmanışa olan merakımız küçüklükten başladı; kimimizde devam etti bu içgüdü. Ve biz de bu 
dürtüyü kayalara, buzullara, yapay duvarlara taşıdık. Bu serimizde de bu dürtüyü kayalara, yerden yüzlerce metre yukarılara taşıyacağız. 
Bu sefer geleneksel tarzda! 1980’lere kısa bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? 

 
Seksenler 
Bağıran caf caflı renkler, hayvan baskıları, parlak renkli likralar… 1980'lerde tırmanışta akıllara kazınmış bir şey varsa, o da muhtemelen 
modadır. Seksenler, tırmanış dünyasında devrim niteliğinde bir zaman dilimidir. Eğer X kuşağı bir kaya tırmanışçısıysanız, seksenlerden 
kalma dönüm noktası olayları, ilkleri ve efsane insanları hatırlayabilirsiniz. İlk iyi tutan kauçuk tabanlı tırmanış ayakkabıları, ilk lider 
tırmanış yarışması, ilk indoor tırmanış yarışması ve daha birçok ilkler! Birçok dönüm noktasının yaşandığı bu yıllara kadar “Geleneksel 
Tırmanış” diye bir kavram yoktu. Aksine bunun ayrımı yapılmamakta, tırmanış genel olarak basitçe “normal tırmanış” olarak 
bilinmekteydi. Seksenlere damgasını vuran spor tırmanış gelene kadar… 
 
Spor tırmanışın gelmesi ile birlikte yıllarca bilinen normal tırmanış artık “Serbest Tırmanış” altında ayrı bir başlık olarak yerini almıştır. 
 
Geleneksel Tırmanış 
Spor tırmanış neredeyse tamamen fiziksel yeterliliğe, güce bağlı iken geleneksel tırmanış ciddi bir mental yeterlilik gerektirmektedir. 
Çünkü, önceki spor tırmanış yazımızda bahsettiğimiz üzere, spor tırmanışta emniyet noktaları kayada hazır bulunan hazır bolt sistemleri 
ile sağlanırken; geleneksel tırmanışta emniyet noktaları ve istasyonu tırmanışçı tarafından oluşturulur. Kişi emniyet noktalarını  tırmanış 
esnasında yanında taşıdığı malzemeleri kullanarak, kayaya bu malzemeleri yerleştirmesi ile sağlar. Yanlış yerleştirilen malzemeler 
sonucunda olası bir düşüş sonucunda, o emniyet noktası kayadan ayrılabilir, beraberinde ciddi yaralanmaları ve ölümü getirebilir. 
 
Dolayısıyla tırmanışçı ekipman seçmeyi, kullanmayı ve kayaya yerleştirmeyi iyi bilmelidir. Bu konuda teknik bilgisi bulunmalıdır. 
 
Eyvah, Düşüyorum! 
Spor tırmanışa kıyasla, geleneksel tırmanışta düşüşler daha fazla önem taşımaktadır. Spor tırmanışta kişi yapmak istediği hamleyi 
yapana kadar, ulaşmak istediği yere ulaşana kadar (kontrollü) düşebilir. Geleneksel tırmanışta ise düşmemek hedefler arasındadır. 
Düşme ihtimalleri ve can güvenliğimiz için birçok ekipman kullanılır. Tırmanışçı yerleştirilen malzemelerin üzerine düşmemeye çalışır. 
Geleneksel tırmanışta güvenliğimizi sağlayacak ekipmanlar yani “Pro”lar pasif ve aktif olarak iki tipte bulunur. Aktif ekipmanlar hareketli 
parçalar içerirken pasif malzemeler içermez. 
 
Tel üzerinde, kayada çatlağın içine sıkışan metalik parça olan “wedge”leri, daha yuvarlak kenarlı kayaya çevrilerek ve kıvrılarak oturtulan 
“cam”ler pasif prolar olarak kullanılır. “Takoz (Nut) ” olarak isimlendirilen bu malzemeler karşımıza “chocks”, “stoppers” ve “tapers” 
isimleriyle de karşımıza çıkabilir. Takozların yanı sıra hegzantrik, tri-cam ve tube-chock ve malzemeler pasif prolar olarak kullanılırken, 
malzemeleri çıkarmaya yardımcı “nut keyler” de tırmanış esnasında kullanılmaktadır. 
 
Aktif prolar ise yaylı sistemleri bulunan 3-4 cam’lerden oluşan mazlemelerden oluşmaktadır. “Friend/ Camalot (Spring-Loaded 
Wedges)” ve “Cam ”ler sıkça kullanılan aktif prolardır. Camler çatlaklar için fazla küçük kaldıklarında yine yaylı bir sisteme sahip olan “ 
Trango Big Bro Tube Chock” kullanılabilir. Malzemeler de özelliklerine göre kendi içlerinde sınıflandırılmaktadır. Kayada kullanım 
durumuna, koşullara göre aktif veya pasif prolar kullanılır. 
 
Kişi tırmanacağı rotaya göre malzeme seçimini yapar. 
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Rotayı Belirlemek 

Spor tırmanışta kişi, hazır boltları takip ederken geleneksel tırmanışta kişi rotayı belirler. Bunun için rota bulmaya dair araştırma ve 
antrenman yapmalıdır. Rotaya göre değişik uzunluk ve kalınlıkta arabantları olan ekspres, perlon, tam ip ve çift ip gibi ip seçimleri yapılır. 
Hafiflik, işlevlilik ve güvenirlik ön plandadır. 
 
Seçilen malzemeler tırmanışçı üzerinde organize, tırmanışı engellemeyecek şekilde yerleştirilir. Bunun için avantajları ve dezavantajlarını 
bulunduran perlonlar kullanılabilir. Denge açısından sağ ve sola eşit ağırlık aktarımının yapılmasına özen gösterilmelidir. 
 
Tırmanışa Başlarken 
Tırmanışa başlarken “Anchor” dediğimiz kaya üzerinde emniyet noktaları kurularak eşit ağırlık dağılımı ve doğru açılarla birleştirilerek 
bir “Master Point” oluşturulur. Birleştirme işleminde düğümlerden ve birçok tırmanış malzemesinden faydalanılır. Başlangıçta bir 
emniyet istasyonun oluşturulması tırmanışın güvenliği açısından önemlidir. Kurulacak emniyet sistemleri dinamik ve statik olarak yine 
tırmanışa göre seçilerek oluşturulur. 
 
Tüm hazırlıkların ardından tırmanışa başlanılabilir.  
 
Tırmanışta yine bir emniyetçi ve tırmanışçı bulunur. Spor tırmanışın aksine komplike sistemler ve bir düzen gerekir. Tırmanış “Lider” ve 
“Artçı” ile gerçekleştirilir. Tırmanışçı tırmanırken kayaya emniyet noktaları oluşturarak ilerler, bu esnada altta kalan emniyetçi, 
tırmanışçının emniyetini alır. Tırmanışçı ip boyu sonuna geldiğinde (Rota üzerinde ip uzunluğuna, rotanın koşuluna göre gelinen son 
nokta) bir istasyon kurar. Emniyetçi artçı pozisyonuna geçerek tırmanmaya başlar ve tırmanışçının yerleştirdiği malzemeleri kayadan 
temizler. Bu esnada istasyondaki tırmanışçı artçının üstten emniyetini alarak emniyetçi konumuna girer. 
 
Rota boyunca ip boyları arasında kimlerin lider kimlerin artçı olarak tırmanacağı partnerler arasında belirlenir. Tırmanış esnasında 
partnerlerin mental ve fiziksel durumuna göre rollerde değişiklik yaşanabilir. Bu tamamen partnerlik ilişkisine bağlıdır. 
 
Rotaların kaç ip boyundan oluştuğu, kaç metre olduğu, zorluk derecesine, hamlelerine bağlı olarak tırmanış saatler sürebilir hatta gün 
aşırı olabilir. Havanın kararmasına bağlı olarak tırmanışçılar kendilerini kayaya sabitleyerek yüzlerce metre yükseklikte geceleyebilir. Her 
türlü duruma hazırlıklı olunmalı, yeterli gıda ve içecek de tırmanış esnasında taşınmalıdır. Tüm bu koşullar için ciddi bir kondisyon, 
endurans, güç ve mental yeterlilik gerekmektedir. 
 
Tırmanışın sonunda ise dünyanın zirvelerinden birinde dünyayı izlemek, anın tadını çıkarmak ve başarmanın vermiş olduğu mutluluğu 
yaşamak kalır. 
 
Fakat unutulmamalıdır ki ölümlerin çoğu inişlerde meydana gelmektedir. Güvenli bir iniş, tırmanış kadar önemlidir. Zirveden klasik 
dağcılığın yapıldığı bir patika yardımıyla iniş gerçekleşebilir, eğer gerçekleştirilemiyorsa ip inişi ile güvenli, doğru rotadan iniş 
yapılmalıdır. 
 
Bir sonraki dağcılık yazımızda buluşmak üzere, güvenli tırmanışlar! 
 
 
 
 

Nermin Dilruba TİTİZ 
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SEZİN 
Merhaba ben Sezin size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 16 
yaşında bir lise öğrencisiyim, yaklaşık 3 yıldır LIFEON CONCEPT İle 
birlikte çalışıyoruz. Sizlerle kendi gelişim sürecimi paylaşmak istiyorum 
.Ben 1,5 yaşında yürümeye başlamışım ancak sürekli düşüyor ve 
dengem bozuluyormuş. Annem doktora götürmüş ancak sonuç 
alamamışlar. 
 
Büyüdükçe bu sorun gitgide arttı ve tekrar bir doktora başvurduk. 
Doktor pes planovalgus (içe basma) tanısı koydu ve ben hiç 
beklemediğim bir süreç içerisine girdim. Aniden bana 9-10 ameliyat 
olmam gerektiğini söylediler. Üst üste bir sürü  teşhis koydular. Ve ben 
birçok  doktorun “bu kız için yapacak birşey yok” yorumlarıyla 
karşılaştım. 
 
Pesplanolvalgus ameliyatı olduktan sonra başka bir ortopedi 
doktoruna gittim. Herhangi bir ortopedi doktorunun bana yararlı 
olmayacağını ve bir nöroloji doktoruyla görüşmem gerektiğini söyledi. 
Nöroloji doktoru “polinöropati” teşhisi koydu ve bir fizyoterapistle 
çalışmam gerektiğini söyledi. Daha sonra bir hastanede fizyoterapiye başladım. Ancak sadece tens ve ısı uyguladılar. 
Süreç içerisinde onunda yararlı olmadığını, yol kat edemediğimi gördükçe motivasyonum düştü ve devam etmedim. 
 
Bir süre sonra pilatese başladım. Oradaki bir hoca beni yanına çağırdı ve iyi bir doktora gideceğimizi söyledi. Anlattığım 
doktorlar benim iyileşeceğime dair umudumu bitirdiği için bu sefer istemeyerek gitmiştim. Açıkçası pek de yanılmadığımı 
gördüğümü sanmıştım ama küçük bir kağıda yazdığı ismin benim dönüşümümü sağlayacağının farkında değildim. Bu 
doktorunda yorumları diğerlerinden farksızdı ama o küçük kağıda yazdığı “Ferdi Kurtoğlu” ismiyle benim hikayem 
başladı. 
 
Ferdi hocayla çalışmaya başladık, diğer fizyoterapistlerin aksine burada  çok daha farklı bir fizyoterapi anlayışı  
benimsenmişti. 5-10 dakika ayakta durduğunda titreyen, dengesi bozulan ben kısa sürede artık titremiyordum. Ve eskiye 
oranla çok daha iyi hissediyordum. Sonrasında  Aslı  ve Duygu hoca ile devam ettik. Hepsi bende inanılmaz etkiler bıraktı. 
Duygu hocayla belli bir dönem çalıştıktan sonra nöroloji doktorumdan “bizim için  kötüye gitmemiş olması  bile 
gelişmeyken çok güzel yol katetmişsiniz” yorumunu aldım. Bu yorumu bu kız için yapacak birşey yok diyen doktorlardan 
biri söyledi. Diğer tüm doktorlar bana hasta hissetirmişken burada “spor”üzerine çalışmak, egzersiz yapmak benim  en 
büyük motivasyonum oldu. Bu gelişim süreci sadece fizyolojik olmadı. Gerek psikolojik iyi oluş halim, gerek sosyal 
becerilerimi arttırmaları gerek iletişim konusunda kendimi geliştirmem için bana destek olmaları…LifeOn’un  her bir 
fizyoterapistinin bendeki anlamı “sıradışı insanlar”. Tüm olası olumsuzlukta bile yeniden iyileşeceğimi bildiğim için artık 

eskisi gibi depresif bir tepki vermiyorum. Çünkü LifeOn’un ve egzersizlerin iyileştirici gücü var hayatımda. Bu süreci onlarla paylaşmak 
benim şansım. Benimde kendime olan inancımı farketmemi sağladılar. Sanırım artık daha güçlüyüm:) Hepsi iyi ki var, iyi ki! 
 

 

Fzt. Duygu ALTIOK 
Merhabalar, 
Sizlere Sezin’in bitmeyen enerjisinden, sporun içerisine nasıl bu kadar adapte olduğundan bahsetmek istiyorum. 
 

Sezin ile tanıştığımızda Ferdi Hoca onun çok özel biri olduğunu ve beraber çalışmamızın çok uyumlu olacağını söylemişti. 
Çalışmalarımızda ağırlıklı olarak denge egzersizleri yer alır diye düşünüyordum fakat bu düşüncemi farklı egzersiz istekleri ile branşa özel 

yaptırdığımız egzersizlerle kombinledik. Sezin her geldiğinde farklı bir spor branşından egzersiz 
ekledik. Duygu Hocam hadi şimdi ne yapıyoruz cümleleriyle hem bizi hem de kendini enerji 
doldurup bol egzersizli ve eğlenceli zamanlar geçirdik. Her geçen gün daha çok kendine güvenen 
bir Sezin’le karşılaşıyorduk. LifeOn Concept’teki herkesten kendine bir şey katıyor, içerde 
geçirdiği her dakikayı sadece tedavi ve egzersiz ile doldurmak istemiyordu.  
 
Son zamanlarda başladığımız yoga serüveninde dengemizi ve esnekliğimizi bir üst seviyeye 
taşımayı hedefledik. En keyif aldığımız seanslarımız beraber antrenman yaptıklarımız oldu ve 
artık Sezin amatör olarak değil profesyonel olarak bir spor yapmak istiyordu. Yeni sezonda bu 
yoldaki çalışmalarımıza tam gaz devam edeceğiz. 
 
LifeOn Concept Sezin için ikinci bir yuva oldu ve LifeOn’da çok değerli bir yer edindi. 
 
Sezin’in istekleri ve hedefleri doğrultusunda her zaman yanında olup destek olacağız. 
 
 

Aleyna KARAHASAN 
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SPORDA EKİPMAN SEÇİMİ : BİSİKLET 
 
Sele Seçimi  

Sele ağrısı, her seviyeden bisikletçilerde yaygın olarak görülen bir şikayettir. Bu oran kadınlarda 
erkeklerden daha fazladır. Nedeni tamamen açık olmamasına rağmen, daha ciddi olma eğilimindedir. 
Verilebilecek en iyi tavsiye, kişinin anatomisine uygun seleyi seçmesidir. Örneğin daha geniş kalçaya sahip 
bir binici daha geniş destekli bir sele seçmelidir. Gerçekte, sadece biniciye ve seleye bakarak sele konforunu 
ölçmek çok zordur, bunun nedeni sele konforunun birçok faktörden etkilenmesidir. Örnek olarak kişinin 
sürüş süresi selenin şekil, açı ve sertliğini kabul etmesini etkilemektedir. Çünkü dokular bir seviyeye kadar 
sertleşir ve sele üzerinde oturmaya uyum sağlar. Çok fazla rahatsızlık durumu tersine çevirebilmek te 
uyumdan ziyade tahriş ve inflamasyona neden olmaktadır. Sele ağrısından dolayı bisiklete binmeyi bırakan 
birçok insan bulunmaktadır. 

 
Verebileceğim en iyi tavsiye, sizin için uygun olanı bulana kadar birkaç seleyi denemenizdir.  
 
Daha pahalının daha iyi anlamına geldiğini veya daha fazla yastıklamanın daha iyi destek anlamına geldiğini varsayma hatasına 
düşmeyin. Daha pahalı selelerin çoğu, ağırlıktan tasarruf sağlaması nedeniyle fiyatlandırılır ve adapte olmuş yarışçıya yöneliktir, bu 
nedenle selenin birincil amacı konfor değildir. 
 
Hem erkek hem de kadınlar, dış genital organ şeklinde açığa çıkan önemli yumuşak dokulara sahiptir. Bu 
dokular, bir eyer üzerinde oturmaktan kaynaklanan baskı ve sürtünmeye karşı hassastır. Genital uyuşma 
hem erkeklerde hem de kadınlarda yaygın bir sorundur. Erkek biniciler, selenin ortasından gelen baskının 
neden olduğu penis uyuşması veya ağrısı ve erektil disfonksiyon yaşayabilir. Kadın biniciler, selenin 
dışından gelen basınçtan etkilenir ve idrar yolu hasarına (sıklıkla idrar yaparken yanma hissi), genital 
uyuşmaya ve labiaların şişmesine neden olur.Bunun için etkilenen bölgedeki baskıyı hafifletmek amacıyla 
kesilmiş eyerler üretilmiştir. Ancak bu baskının bir yere taşınması gerekmektedir. Merkezi bir kesime sahip 
seleler baskıyı yanlara yeniden dağıtmakta. Sonuç olarak, bu seleler bazı insanlar için işe yararken bazı 
kişilerde durumu dahada kötüleştirebilir. Merkezi kompresyona bağlı ağrı ve uyuşukluk çeken erkekler faydalı görünmektedir. Öte 
yandan, birçok kadın, labiaların tek taraflı şişmesi ve ağrısı veya uyuşmasından muzdariptir, bu nedenle basıncı yanal olarak hareket 
ettiren hatta belki de arttıran bir sele sorunu daha da kötüleştirebilir.  
 
Ayakkabı Seçimi 

Ayakkabıların uygunluk, rahatlık ve biyomekanik değerlendirmeler için seçildiği diğer 
birçok spordan farklı olarak, bisikletçiler ayakkabılarını katıldıkları bisiklet türüne ve 
kullanacakları pedal sisteminin türü ve markasına göre seçmelidir. Bunlar belirlendikten 
sonra uygun ayakkabıyı seçilmelidir. 
 
Bisiklet ayakkabısı seçilirken, ayağın ayakkabı içinde minimum hareket edecek şekilde 
oturması istenir. İdeal olarak, bisiklet ayakkabısı, boşa giden hareketi en aza indirmek 
için topuğa ve orta ayağa sıkıca oturmalı ve rahatsızlığı en aza indirmek için yeterli ön 
ayak uzunluğu ve genişliği sağlamalıdır. Ayak pedal ara yüzüne maksimum enerji 
aktarımı sağlanmalıdır. Ayaktan pedala verimli enerji aktarımı sert malzemelerle 
optimize edilmiştir. Mükemmel bisiklet ayakkabısı, enerjiyi pedala verimli bir şekilde 
iletirken kuvvetleri de eşit olarak dağıtmalıdır. Titreşimleri azaltmalı ve ayağı 
sıkmamalıdır. Hava koşullarına karşı direnç gösterirken ısı/nem dağılımına izin 
vermelidir. 
Bisiklet ayakkabılarının benzersiz yapısal özellikleri sert orta taban / dış taban ve kilit 
delikleridir. Bisiklet ayakkabılarının longitudinal(uzunlamasına) ve torsiyonel 

bükülmelere karşı direnç gösterebilmesi için orta taban / dış tabanda sert malzemeler kullanır. Daha ucuz ve eğlence amaçlı bisiklet 
ayakkabıları genellikle plastikten yapılır. Daha sert malzemelerin bisikletçilerdeki en yüksek plantar basınçları artırdığı ve bunun ayak 
ağrısında etkileri olduğu gösterilmiştir. 
 
Diğer ayakkabılarda olduğu gibi, ayağın en geniş kısmında minimum basınç olmalı ve ayağın orta kısmı baskı oluşturmadan tam 
oturmalıdır. Orta kısmı çok gevşek olan bisiklet ayakkabısı, bisikletçinin kapatma sistemini aşırı sıkarak, rahatsızlığa veya dorsal (üst) 
ayak yaralanmasına neden olabilmektedir. Bisiklet ayakkabılarının topuğa oturması, topuğun ayakkabının içinde pistonlanmasına izin 
vermemelidir. 
 
Bazı bisikletçilerin bisiklet ayakkabılarıyla karşılaştığı çelişki, sıkı oturma ve sert dış tabanlar gibi performansı artırmak için tasarlanmış 
yapısal özelliklerin de azalan konfor ve ayak ağrısıyla bağlantılı olmasıdır. Önemli ölçüde ayak ağrısı veya rahatsızlığı yaşayan bazı 
bisikletçiler, daha az performans odaklı ancak daha rahat ayakkabılardan yararlanabilir. 

 

Samet CELAYIR 
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Daha yaşanılabilir bir dünya için yapabileceğimiz çok şey var ve bunları yaparken bizim 
için en önemli olan konulardan biri sürdürülebilirlik. LifeOn Concept olarak üretirken, 
doğayı korurken bir kere değil daimi bir şekilde yapıyoruz. Dünyayı yaşanabilir kılmak 
için bir gün değil hergün uğraşıyoruz. 

Peki neler yapıyoruz? 
Tükettiğimiz her şeyi minimum atık çıkaracak şekilde tüketiyoruz. Kiraz saplarımızı dahi 
içeceklerimiz içine koyarak tüketiyoruz. Geri dönüştürülebilir ürünler tüketiyoruz. Su 
konusunda ise hassasız, suları plastik şişelerde değil de kendimize ait kliniğimizde 
bulundurduğumuz cam şişeler içerisinde tüketiyoruz. Su tüketimini minimum da 
tutmaya çalışıyoruz. Biz gelecek nesiller olarak suyun ne kadar önemli olduğunun ve 
tehlikede olduğunun farkındayız. 

Ve plastikler. Plastikler doğruca dönüşüm kutumuza gidiyor. Olabildiğince plastik 
tüketiminden kaçınıyoruz.  

Sadece klinik içerisinde geleceğimizi korumakla kalmıyor bu konu ile ilgili teşvik edici 
etkinlikler üretmeye çalışıyoruz. Bu ay yaptığımız “plogging” etkinliğimizde yeşilliklerin 
arasına atılmış bir rüzgarla denizi kirletebilecek poşetlerce çöpü koşarken topladık. 
Çevre dostu egzersiz olarak anılan bu akımla bu ay yeşilin dostu LifeOn Concept ve 
Genes’ler oldu. 

Bir dahaki plogging etkinliğimize davetlisiniz ! 

Merve ÇELİK 

LIFEON SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
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≫ RİZE 

 
Aleyna KARAHASAN 

 
Merhaba yeşillik seven gezginler. Bu sayıda size Rize'de neler yapabiliriz 
onları anlatıcam. (UYARI!! eğer böceklerle haşır neşir değilseniz sizi bu 
görsel şölenin yanında bolca kaşıntı da beklemekte.) Rize mavinin ve yeşilin 
buluştuğu insanlarının aşırı misafirperver olduğu, 2 gün kaldığınızda ‘’da’’lı 
ve ‘’du’’lu konuşma yeteneği kazandığınız bu memlekette gittiğiniz her 
evde sabah öğle ve akşam çay içilir.  
 
Peki Rize'de neler yapılabilir?  
Babanem çay toplarken teleferik sistemiyle çayı birbirilerine taşırdı ve en 
büyük hayalim çaylarla birlikte o teleferiğin üstünde gezinmekti. Sizin de 
böyle yeşilliğin üstünde böceksiz ve yılansız uçma hayaliniz varsa zipline 
kesinlikle öneririm. Büyüleyici manzaranın üstünde süzülmek o kadar özgür 
hissettiriyor ki doyamayacağınız bir macera haline geliyor. 
 

Karadeniz turunuzun rotasına eklemeniz gereken yerlerden biri Fırtına 
Deresi. Rafting yapma fırsatı bulacağınız bu derede, bolca ıslanıp botta 
devrilme korkusu yaşayıp devrilmediğiniz için sevineceğiniz eğlenceli bir 
etkinlik. Kesinlikle deneyimleyemeyenlere önerebileceğim harika bir duygu.  
 
Hep gitmek isteyip de gidemediğim bir manzarayı sizinle paylaşmak 
isterim. Gito yaylasına eğer yolunuz düşerse benim yerime de manzaranın 
tadını çıkarın. Bulutlara baktıkça sizi dünyanın zirvesinde hissettiren bu 
mekana gidince hikayenizde bizi etiketlemeyi unutmayın. 

 
Rizede yapılabilecekleri araştırırken gözüme güzel bir 
extrem spor ilişti ‘’ ocak ve nisan aylarında kayakçılar 
Karadeniz’in Rize şehrine geliyor. Helikopterli kayak sporu 
olarak bilinen heliski 10 yıldır Kaçkar Dağları’nın Rize 
sınırları içinde kalan Çamlıhemşin dışında Rize’nin 
İkizdere ile Artvin’in Yusufeli ilçesinde de 
gerçekleştiriliyor.’’ . Bu değişik sporun ismi Heliski. 
Profesyonel kayakçıların deneyimleyebileceği bu yeni 
rotada şimdiden size kolay gelsin. Lütfen yaralanmadan 
tatilinizi geçirmeye dikkat edin. 
 
Yeni deneyim demişken kemence sesi duyar duymaz 
horon tepen insanların sizi zorla horona kaldırması 
kaçınılmazdır. Hazırlığınızı yapın ve bacaklarınızı kuvvetlendirmek için LifeOn Concep’te yaralanma risk analizinizi yaptırmayı 
unutmayın.  
 

Karadeniz'de bol şanslar, bu doğa harikası şehrin tadını çıkarın. Keyifli tatiller. 
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SOSYAL MEDYADA YOGA ALGISI 
 

Hacer ÇAKAN 
 
Yoga göründüğü kadar kolay mı, kolaysa neden ben yapamıyorum? 
 
Sen de bu cümleyi sıkça düşünüyorsan, bunun sebebinin sosyal medya olduğunun farkına 
varmalısın. 
 
Son zamanlarda popülaritesi gittikçe artan yoga, pandemiyle birlikte belkide en yüksek noktasına 
ulaştı. Yoga yaparken sosyal medyada video paylaşanlar ve çeşitli asanalara girip fotoğraflar 
paylaşanların sayısı günden güne artıyor. Hatta pandemi zamanı yogayla tanışıp, eğitmenlik 
almaya karar veren ve hayatını bu yönde şekillendiren insanlar da var.  
 
Peki yoga, sosyal medyada gördüğümüz gibi hep sorunsuz mu ilerler? 
 
Sosyal medya artık hayatımızın büyük bir kısmı. Hepimiz sıkça paylaşımda 
bulunuyoruz. Sosyal medya işimize ve sosyal ilişkilerimize önemli ölçüde fayda 
sağlıyor. Fakat çoğu zaman gerçekleri yansıtmadığının farkında olmalıyız. 
Birçok insan zor asanaları yapamasa bile ‘yapıyormuş’ gibi paylaşımda 
bulunuyor. Yoga kolay değil. Paylaşımlarda herkesin kolayca 
yapıyor olarak gördüğümüz akışlar, aslında işin arka planında 
bol bol deneme ve başarısızlık da içeriyor.  
 
 
Kendini sosyal medyada gördüğün insanlarla kıyaslaman motivasyonunda ciddi düşüşlere sebep olabilir. Bu yüzden yaratılan kolay yoga 
algısını hep birlikte yıkalım. 
 
 
 
 
 
Birçok profesyonel yogi, pincha mayurasana gibi ileri seviye duruşları yıllar süren pratikler sonucunda yapabiliyor. Esnemek ve güçlenmek 
vakit alan şeyler. Özellikle jimnastik geçmişi olan kişilerde esneme süreci oldukça hızlı olabildiği gibi, eklem hareket açıklığı daha dar 
olan kişilerde çok daha uzun sürebiliyor. Yeterince esnek olmaman yoga yapamayacağın anlamına gelmez. Yoga, herkes için. Emek 
vermeden başarılı olamazsın, bu yüzden vücuduna zaman ayır. 
 
Unutma,  önemli olan bir poza ulaşman değil, o yolda bedeninin ve zihninin tecrübe ettikleri. 
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GENES ETKİNLİK 
 
LifeOn Genes ekibi olarak bu ay neler yaptık hadi gelin inceleyelim . 
 
Plogging: Çevre Dostu Koşu 

Hem koşup bedeninizi sağlıklı tutarken  hem de çevrenizi temizlemek ister miydiniz? 
Plogging, koşma, yürüyüş veya yürümenin ana eylemine çömelme ve esneme 
ekleyerek vücut hareketlerine katkı sağlıyor. 
 
Biz de ekip olarak eldivenlerimizi ve çöp poşetlerimizi alıp yola koyulduk. Çevre 
dostu egzersiz olarak anılan hem bedeni hem de çevreyi koruyan plogging akımına 
katıldık ve koşarken çöp topladık. Koşunun en güzel yanlar ından biri ise insanların 
şaşkın bakışlarıydı. Merak uyandırdığımızı anlamıştık. Yarattığımız bu farkındalıkla 
etrafımızdaki insanlara da çöp poşeti dağıttık ve onlarıda etkinliğimizin bir parçası 
haline getirdik. 
Daha yaşanılabilir bir dünya için yürüdüğümüz yolları güzelleştirmek dileğiyle 
hoşçakalın :)  

Mezuniyet Yemeğimiz 
Yine yemek başlığı atmadan bu ayki etkinlik köşemiz tamamlanamazdı. Yazın sıcağında en güzel nasıl 
mezuniyet kutlanır dedik ve havuz kenarında, hoş müzikler ve güzel sohbetlerle mezuniyet yemeğimizi yedik. 
Biz genesler kısa sürede kocaman bir aile olduk. Farklı farklı okullardan gelip koca bir masada birleşip aynı anda 
mezuniyet pastamızı üfledik. Bu bizim için muhteşem bir andı. Bir başlangıcın sonuna geldik. Artık yeni 
başlangıçlar için hazırız. Topluma daha fazla fayda sağlayabileceğimiz özgür ortamın içinde, dünyanın en iyi 
fizyoterapistleri olma yolundayız. 
 

Premiere Pro Uygulaması:  
Edit Yapmayı Öğreniyoruz  
Ağustos ayının etkinliklerini edit yaparak 
kapattık. Kendimizi tanıtmak için başlattığımız 
podcast yolculuğumuza yeni projelerle devam 
ediyoruz. Bu hafta çekim ve kurgusunu 
kendimiz yaptığımız Youtube kanalımızda 
harika içerikler çıkarmak için bir araya geldik. 
Ekip olarak heyecanlı ve motive bir şekilde 
öğrenme ve üretme yolunda birlikteyiz. Çok 
yakında YouTube kanalımızda görüşmek üzere 
:)  
 
 
 

Şeyma AYDOS 
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MEDİPOL KAYAK                                   Furkan KURUCU 

 
Üniversite kulüpleri bölümümüzde bugün Medipolkayak var. 
 

İlk olarak kulüp tarihinden ve kuruluşundan bahsedelim. 
2019 yılında kurulan kulübümüz ben ve Medipol Diş 

hekimliği öğrencisi olan arkadaşım Cemaleddin 
tarafından kuruldu. Amacımız, okulumuz 
bünyesinde bir kayak kulübünün olmamasından 
ötürü bütün sınıflardan ve bölümlerden gelen 
öğrencilerin kayak sporu ile tanışması ve kulüp 
etkinlikleri kapsamında eğlenmesiydi. 
 

Kulüp İşleyişi ve Görev Dağılımı 
İşleyiş olarak mevsimsel bir spor olduğu için olanaklar 

değerlendirilir. Buna göre bir görev dağılımı düzenlenir. 
“Hangi bölgelerde ne gibi bir etkinlik yapılabilir?”, “Bölgelerdeki kar durumu nedir?” gibi 
ayarlamalar yapıldıktan sonra gerekli çalışmalara başlanır. 
Bununla beraber yapılan çalışmalardan sonra sosyal medya aracılığı ile kulüp üyelerimize 
belirli aralıklarla duyurulara yapılarak, yapılacak olan etkinlik, değerli kulup üyelerimiz ile 
paylaşılır. 
 
En Keyifli Kısım, yani ‘’Etkinlik Zamanı’’ 
Kulübümüzün açılışından sonra yapılan araştırmalar ve gerekli kaynakların 
toplanmasından sonra kulüp üyelerimiz ile beraber Kayseri-Erciyes bölgesine düzenlemiş 
olduğumuz bir etkinliğimiz var. Bu etkinlik çerçevesinde yapılan konaklama, gezi ve en 
güzeli ise  kayak sporu olmuştur. 
Üzülerek söylemeliyim ki pandeminin oluşu ile beraber etkinliklerimizin devamında 
sıkıntılar meydana gelmiştir. Konaklama imkanının olmaması ve geçen süre zarfında 
mevsimsel değişiklikler dolayısıyla etkinlik planları değişiklik göstermiştir. 
 
Amacımız 
Kayak sporu ile insanları tanıştırmak. Onlara bu sporun ne kadar keyifli ve eğlenceli olduğunu göstermek. Yaptığımız ve yapacağımız 
etkinlikler ile bu güzel anıları beraber yaşayacağımız bir topluluk oluşturmaktır. 
 
Önce sağlık, ardından da kayak diyelim… 
Sağlıcakla kalın… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÜNİVERSİTE KULÜPLERİ 
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Simgenur AYDAŞ 
 

 
Dergimizin yepyeni bölümü ile karşınızdayız. Eğer ‘’ Diziler, filmler bitti ne izlesem? ’’ diye düşünüyorsanız ya da arkadaşlarınıza ‘’ Ben 
sadece belgesel izliyorum :) ‘’ diyorsanız artık sürekli ısıtıp ısıtıp önümüze sunulan hayvan belgesellerini bir kenara bırakalım. Sizi bu ay 
mutlaka izlemeniz gereken 4 sürükleyici belgesel ile tanıştırmak isterim. Zihnimizin gerçek yüzünden evrendeki bir nokta olan insanın 
içindeki dünyaya,  Jordan Felsefesinden sadece kazananların değil kaybedenlerin de yanında yürüdüğümüz keyifli bir seyir zamanı 
başlıyor. Ben size önerilerilerimden  kısaca bahsederken siz de mısırları patlatmaya başlayabilirsiniz. 
 
EXPLAINED - THE MIND 

Netflix’ in her hafta yeni bölümü yayınlanan explained belgesel 
koleksiyonunun, konusu sadece zihin üzerine olan mini yan dizisi. Hafıza, 
rüyalar, anksiyete, farkındalık, psikedelik maddeler isimli izlemeye değer 5 
bölümün her biri 20 dakika sürüyor. Bilimsel terimlerle kafanızı bulandırmak 
yerine öğrenciye öğretir gibi örneklerle açıklayarak, zihnimizin bazen bizi 
nasıl yönettiğini, kontrol altına aldığımızda hayatımızın nasıl 
değişebileceğini sürükleyerek anlatıyor. Görseller ve animasyonlarla 
öğrenmenin muazzam zevkli olduğu 100 dakika size kendiniz hakkında yeni 
bilgiler verecek. 
 

HUMAN: THE WORLD WITHIN 
Biyolojiyi çok seven biri olarak açtığım bu dizi aslında biyoloji 

hakkında hiçbir şey bilmeyen birinin bile hem eğlenerek hem de 
öğrenerek izleyebileceği türden bir belgesel. Her bölümde farklı 

insanların hayatlarına tanık olarak vücudumuzun, her sistemi 
hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Özellikle ‘’yakıt’’ ve 

‘’duygular’’ bölümleri favorim diyebilirim. 6 bölümden oluşan ve 
her bölümün yaklaşık 52 dakika sürdüğü, insanın içindeki dünya 

gezisine mutlaka çıkmalısınız. 
 
 
 
 

Şimdiye kadar bilimin eğlenceli tarafından bahsettik. Biraz da spor efsanelerinden konuşalım: 
 
THE LAST DANCE 

 
2020 yılında basketbol ve spor severlerle buluşan,  o yıllara ait daha önce 
yayınlanmamış görüntüler ile izlenecekler listesine iddialı bir giriş yapan bu “son 
dansı” şimdiye kadar izlemediyseniz hemen şimdi oynat butonuna basın. Tarihin 
en iyi basketbolcusu olarak anılan Michael Jordan’ın lise yıllarından başlayarak 
özellikle 1997-98 sezonunun yoğun olarak işlendiği, muhteşem kariyerinin son 
yıllarına kadar olan hayatına tanık olacaksınız. Jordan’ ın ve takımının başarılı 
olma ya da olamama nedenleri ile kendinize de değerli bilgiler çıkaracağınız 
ortalama 51 dakikalık 10 bölümden oluşan  9.7/10 Imdb puanına sahip bu belgesel 
sizi basketbola, hırsa ve mücadeleye boğacak. 
 

THE LOSERS 
Her müsabakada kazanan için patlar flaş ışıkları, kazanmak her 
şeydir bizim için. Peki ya kaybedenler? Onların hikayelerini de 
hiç merak ettik mi? Podyumda olmayanların hikayelerini 
dinleyerek başarısızlığın ne olduğunu kavrayabileceğimiz, belki 
de kaybetmenin başka bir kazancın kapısını açmanın yolu 
olduğunu gerçek hikayelerle görebileceğimiz, ritmi bazen 
yüksek bazen de  yavaş olan şans verilebilecek bir belgesel. 
Kaybedenlerin hikayeleri 8 bölümden oluşmakla birlikte benim 
için en heyecanlı geçen ‘’çölde kaybolmuş’’ bölümü oldu.  
 
Siz de önerdiğimiz belgeseller hakkındaki yorumlarınızı LifeOn GENES instagram hesabı üzerinden bizimle paylaşabilir, yeni önerilerde 
bulunabilirsiniz. O zaman hangisini izleyeceğimize karar verdiysek ve mısırlar hala bitmemişse oynar tuşuna basalım mı? :) 
 

Simgenur Ne İzliyor 
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TEMMUZ HABERLERİ 
 
Türkiye 108 sporcuyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda. 
Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 108 sporcuyla temsil edilecek. 

 
UEFA Yönetim Kurulu, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarının UEFA gala etkinliğinin 
İstanbul'da yapılmasını kararlaştırdı.  
 
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü 
olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak" ifadeleri kullanıldı. 
 

Türkiye'yi olimpiyatlarda taşıyan branş: Güreş 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. 23 Temmuz-8 Ağustos'ta 
düzenlenecek olimpiyatlarla Türk sporcular, 23. kez sporun en büyük organizasyonunda 
sahne alacak. Türkiye'nin olimpiyat oyunlarındaki en başarılı branşı olarak güreş, dikkati 
çekiyor. Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı toplam 91 madalyanın 63'ü güreşte geldi. 
 

Oklar Tokyo'da ilk olimpiyat madalyası için 
atılacak. 

 
Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli yelkenci Alican Kaynar, Japonya'ya gitti. 

 
 
 
 

Fenerbahçe 2021/2022 sezonu öncesinde ilk hazırlık 
mücadelesine çıktı. Sarı lacivertliler, Romanya 2. Lig 
ekibi Csikszereda ile Topuk Yaylası'nda karşı karşıya 
geldi ve Romanya ekibini 2-0' lık skorla mağlup etti. 

 
 

 
 

U19 Yaş Hentbol Milli Takımımız, 19 Yaş 2. Klasman 
Avrupa Şampiyonası’nda grup son maçında 
Bulgaristan ile karşılaştı. Maç 40-40 berabere tamamlandı. 
 
 
 
 
 

U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 
yarı finalinde 

Avrupa 16 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli 
Takımı, 5'inci maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Türkiye, yarı finallerde 

mücadele etmeye hak kazandı. 
 
 

Dilara ALEMDAR 
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Sıla Nur BİLGİN 
 
 
 
 

 

 

 
Hem fizyoterapist hem de voleybolcu olan birinin ortak bir odası var mıdır? Varsa nasıldır, ne gibi sorumluluklar düşer? Haydi 
inceleyelim… 
 

Benim odam bazen rolüm farklı olsa da fileyle ayrılmış voleybol sahasının içi ve 
dışı. Oyuncular ısınırken, soğurken her yerdeyim, gözüm hep sporcularda yani 
takım arkadaşlarım da! Sporcular her antrenmana geldiğinde, yüz ifadelerinden 
konuşmalarından o gün nasıl olduklarını nasıl hissettiklerini anlayabiliyorsunuz. 
‘’Ee Sıla bugün nasıl hem eğlenip, şaşırtıp hem de bizi iyileştireceksin?’’  diyorlar. 
Ya da bir önceki müdahaleden sonra ‘’Bugün çok daha iyiyim, bak izle beni bugün 
antrenmanda’’ gibi motive edici bir o kadar da eğlenceli sohbetler geçiyor 
aramızda. Yapılan sohbetler seni bu mesleğe ve bu spora olan tutkunu devam 
ettiriyor. Müdahale sırasında sporcunun psikolojisini ayakta tutmak, onunla tüm 
müdahale süresince konuşmak sporcuyu hem rahatlatacak hem de psikolojik 
olarak ağrı hissini azaltacaktır. Sporcunun psikolojisini anlamak onun tedavi 
sürecinde bize yol gösterici olacaktır. Bu sporu hem yapıyor hem de bu branşın 

fizyoterapisti oluyor olmam aslında sorumluluğu arttırıyor. Bir yandan kendin de 
mücadele de yer almak isterken, diğer yandan şikâyeti, ağrısı olan ama oynamak 
için can atan oyuncularla maç öncesi ‘’Bu maça çıkayım sonra söz 
dinlendireceğim kendimi’’ pazarlığına girişiliyor, ona sadece şu an ki maçı 
düşünmemesini gelecek odaklı düşünmesini ve kendini riske atmaması 
gerektiğini onun da sindirebileceği bir psikolojiyle anlatıp; oluşabilecek daha 
büyük risklerden sporcuyu korumaya çalışırım. Özellikle ısınma ve soğuma 
sırasında sporcu bana gelip ağrı ya da çekme hissettiğini söylüyor ona göre 
ısınma ve soğumalar yapıyoruz.  
 
Geçirdiği bir rahatsızlık, ağrı varsa da ısınma ve soğumasına ekstra hareketler 
ekliyoruz. Antrenman ya da maç sonunda sporcuların bana daha önce bir 
şikayetle geldiği bölge için verdiğim egzersizler hakkında konuşuyor, gerekiyorsa programını revize ediyor, gelişimi hakkında sohbet 
ediyoruz.  Antrenman ya da maç sırasında herhangi beklenmedik bir olay olduğunda hemen koşup ilk müdahaleyi yapıyorum, devam 
edip etmeyeceğine karar verip antrenöre bildirip onu dinlenmeye kendimi tekrar sahaya atıp bu sefer takımın oyuncusu kimliğimle oyuna 
devam ediyorum. 
 
 Müsabakalar sırasında karşı takım oyuncusu olsun, farklı bir maç olsun beklenmedik bir durumla karşılaşınca bir anda kendini o 
sporcunun yanında buluyor, o an sporcu senin için tamamen rakipten çıkıyor ve koşarak onu nasıl iyi edebilirim düşüncesiyle yanına 
gidiyorsun. Müdahaleni yaptıktan sonra sporcunun minnetini kabul edip el sıkışıyorsun.  
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Bu oyun insana birlikteliğin neler getirebileceğini gözler önüne seriyor!  
Voleybol yaralanmalarının çoğunu kendimin de yaşamış olmanın bir avantajı da; sporcunun hem fiziksel hem zihinsel durumunu 
anlamakta çok avantaj sağlaması. Yaralanınca yaşadığı endişe, kaygı, korku hepsini sende yaşamış olduğun için ona psikolojik olarak da 
nasıl yaklaşman gerektiğini biliyor oluyorsun. Müdahaleler sırasında o günkü antrenman ya da maç hakkında hem takımın geneli 
hakkında konuşuyor aynı zamanda benim de oyunumu değerlendiriyoruz. Çoğu sporcu maçlara çıkmak ya da antrenmanlardan geri 
kalmamak için gerekli disiplini gösteriyorlar. Saha içindeki yardımcı ekipmanlar bu ısınma ve soğuma sırasında bize destek olup verimliliği 
arttırıyor. Her durumda da bana ‘’Aman sana bir şey olmasın, sana bir şey olursa biz sana müdahale yapamayız yani bizde biteriz’’ 
diyorlar.  
 
Kısacası benim odam aslında sahayla kısıtlı değil; kendi ilgilendiğin spor branşı olduğu için hem oyununla hem de fizyoterapist kimliğinle 
her şeyini vermen gerekiyor. Sadece sahada değil saha dışında da sporcularla iletişimde oluyorsun. Tüm bunlar müdahale ettiğin 
sporcular daha iyi hissedip daha iyi performans ortaya koyduklarında ve takım güzel bir oyun sergileyip omuz omuza o maçı kazanıp 
başarı elde edilip emeğinin karşılığını aldığında takımla mutluluktan ağladığın zaman tüm çabalarına değiyor.  
 
Benim fizyo odam, çok büyük ve çocukluktan gelen bir tutku… 
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B: Kadir hocam hoşgeldiniz biraz kendinizden bahseder misiniz? 
K: Hoşbuldum. Ben Kadir Aral. İstanbul Gedik Üniversitesi, Fizyoterapi ve 
rehabili tasyon bölümü öğrencisiyim. 4. Sınıfa geçtim. Yani koca bir hikayenin 
son sayfası diyebiliriz. Spor geçmişime bakarsak, profosyonel voleybolcuydum 
. Es voleybol alt yapısında yetişip, takımımızla güzel başarılara imza attık. Şu an 
profesyonel olarak bu sporu gerçekleştiremiyorum ama hayatımın hep içinde 
diyebilirim. Bunun yanında şu an LifeOn concept GENES ekibinin içinde yer 
alıyorum. Bu ekibin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor 
  
B: Lifeon GENES’ ten nasıl haberdar oldunuz, hangi aşamalardan geçtiniz? 
K: Aslında LifeOn Concept daha önce farklı isimlerde duymuştum fakat 
sistemlerini ve izledikleri yol hakkında fikrim yoktu.  Sonra ekip içinde 

çalışanlarını gördükten sonra nedense buranın iyi bir yer olacağını anladım ( çünkü ekip benim eski takımımın fizyoterapistleri idi ve onlar 
hakkında güzel duyumlar almıştım) Fakat yine bir adım atmadım yani bir kayıt olma durumu ya da eğitim verdiklerini bilmiyordum. En 
sonunda bir arkadaşım bana eğitim verdiklerine dair instagramdan mesaj yolladı bende içeriklerini ve amaçlarını göz gezdirdikten sonra 
“istediğim düşünce yapısı ve vizyona sahip bir ekip kesin kayıt olmalıyım” dedim. 
Mülakatlar, sınavlar, kabul formları derken şu an bu ekiple beraber güzel tecrübelere ortak oluyorum. 
  
B: GENES’ ten kabul aldıktan sonra eğitim süreciniz nasıl ilerledi? 

K: Aslında burada diğer kurumlara göre daha farklı ilerleyen bir staj 
evresi var. Hatta LifeOn Concept’te stajyer kelimesi kullanmak yasak 
diyebiliriz. Bunun için bizlere daha özel bir isim düşünülmüş “GElecek 
NESil (GENES)”. Bizlere özel bir isim düşünülmesi bile ilgi çekici bence. 
Buradaki eğitim sürecine gelirsek; LifeOn Concept’in bir kurum 
kültürü vardır. Amacı ise bildiğini paylaş ve öğret , bilmediğini de 
öğren. Burada eğitim aldığımız gibi ayrıca burada da eğitmeniz. 
Çünkü bütün GENES’ özel bir sınav ve mülakat aşamasından geçiyor 
ve her bir GENES’in hakim olduğu kendini geliştirdiği bir alan var. 
Amacımız bunları bir çatı altında birbirimize öğretip en sonunda 
topluma yön vermek - öğretmek olacaktır. Bu durum açıkçası beni çok 
mutlu etmekle beraber işimi daha da severek yapmamı sağlıyor. 
Eğitimlerimizde, bir yandan mesleğimizi gerçekleştirebilmek için 
teorik ve pratik eğitimler, diğer yandan toplum sağlığını nasıl 

geliştirebiliriz adına aldığımız eğitimler oluyor. Bunların hepsiyle beraber iş planı, ekip işi ve kişisel gelişimimizi ortaya çıkaracak eğitimler 
de alıyoruz. Kısacası LifeOn Concept çatısı altında kendimize geliştirmekle beraber topluma ve toplum sağlığına neler kazandırabiliriz  
diye büyük bir çaba harcıyoruz. 
  
B: Burada neler öğreniyorsunuz, eğitim ortamınız nasıl, yaptıklarınızdan bahsedebilir misiniz? 

K: Öncelikle çok güzel bir ofisimiz var. Pratik odalarımız ve teorik 
çalışmalarımızı gerçekleştireceğimiz bir alan bulunuyor. Hatta yeri 
geldiğinde danışanlarımız ile, yeri geldiğinde ise ekip arkadaşlarımız ile 
oturup dinlendiğimiz çok güzel bir teras alanımız var. Bazen fikirlerimizi 
ya da bilgi paylaşımlarımızı terasta kahve içerek de gerçekleştiriyoruz. 
Öğrendiğimiz çok şey var mesela pratik ve teorik dersler dışında, dergi 
çıkarmayı, edit yapmayı, blog yazmayı, sanat, spor hatta yakın zamanda 
linkedin kullanmayı bile öğrendik.   
  
B: Burası size ne gibi tecrübeler kazandırdı? 
K: Bana kattığı en önemli şeylerden biri birlikten kuvvet doğar ilkesinin 
güzel sonuçlar ortaya çıkardığı. Hepimiz bir düşünce ve eylemi ortak 
noktada birleştirdiğimizde güzel işler ortaya çıkıyor. Ekipçe karar almak 

ve ilerlemek  her bireyin yaşaması gereken bir tecrübedir. Çünkü iletişim bizim mesleğimizin en önemli parçasıdır. Danışanla kurulan 
sağlam bir iletişim onu rehabilitasyon sürecinin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar. Bunun dışında spor kültürünün içinde olmak ve bunu 
mesleğimizle entegre edip ilerlemek bana farklı tecrübeler kattı. 
  
 
 
 

Kadir ARAL 
Beyzanur ŞENVARICI 
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ÖN ÇAPRAZ BAĞ 
  

Ön çapraz bağ diz ekleminin sabitliğini sağlayan bağlardan biridir. Ayrıca arka çapraz bağ, 
iç ve dış yan bağlar buna katkıda bulunur. Ön çapraz bağ, özellikle spor aktiviteleri 

sırasında en fazla yaralanan bağdır. 
 

Ön çapraz bağ yırtığının bulguları nelerdir? 
Ön çapraz bağ yırtıldığı anda kanamaya bağlı olarak diz ekleminde kan 
birikmesi ve şişlik olur. Ağrı belirgindir ve diz hareketleri çok zordur. Genellikle 
üzerine yük vermek ağrılıdır. Yaralanmanın ilk döneminden sonra, birkaç hafta 

içinde şişliğin azalmasına bağlı olarak ağrı azalır ve hareketler kısmen 
kazanılmaya başlanır. İleri dönemde ise dizde boşluk hissi, hareket veya yürüme 

sırasında dizin kendiliğinden dönmesi görülebilir. Eşlik eden menisküs yırtığı 
varlığında ise takılma, kilitlenme gibi bulgular olabilir. 

 
Ön çapraz bağ yaralanmasından sonra ne yapılmalıdır? 
Diz bölgesindeki yaralanmalardan sonra ilk olarak buz uygulanması kanamanın miktarını ve dolayısıyla şişliği azaltır. Yaralanmanın 
olduğu gün veya hemen sonrasında hastaneye başvurulduğunda hastanın öyküsü alınır ve yapılabildiği kadar muayene ile ön çapraz bağ 
yırtığı tanısı konursa yine buz uygulamasına devam ettirilir. Bandaj veya dizlikle diz hareketleri sınırlandırılır ve bir süre istirahate alınması 
sağlanır. Yaralanmanın ilk dönemi geçtikten sonra (1-3 hafta) yeniden muayene edilerek tanı kesinleştirilir ve tedavi için karar verilir. 
 
Ön çapraz bağ yırtığında tedavi mutlaka ameliyat mıdır? 
Hastanın yaşı, işlevleri, şikayetleri ve beklentileri tedavi için önemlidir. Eşlik eden menisküs veya kıkırdak yaralanması varlığında cerrahi 
tedavi düşünülmelidir. Genç hastalar, daha aktif ve hareketli 
olduklarından bağ yırtığından daha olumsuz etkilenirler. Günlük 
işlevlerde dizde dönme ve boşluk hissi sık gerçekleşir. Ayrıca 
zaman geçtikçe ön çapraz bağın işlevsiz olması nedeniyle dizin 
sabitliğinde azalmaya bağlı olarak kıkırdak aşınması (kireçlenme) 
gelişme olasılığı artar. Dolayısıyla genç hastalarda ameliyatla 
tedavi öncelikle düşünülmelidir. 
İleri yaşlardaki hastalarda ise yine beklentiler ve hastanın 
aktivitesi göz önüne alınarak tedaviye karar verilir. Örneğin 50 
yaşında, her gün düzenli yürüyüş yapan, aralıklı spor yapan, aktif 
çalışan ve dizindeki sabitliğin azalması günlük hayatını olumsuz 
etkileyen bir hastada da cerrahi tedavi yapılabilir. Aynı yaşlarda 
olup da daha sakin bir yaşantısı olan, daha az hareket eden, spor 
yapmayan ve günlük işlevlerinde bağın yokluğundan olumsuz 
etkilenmeyen bir hastada egzersiz ve fizik tedavi ile diz bölgesinin 
güçlendirilmesi ile sorunsuz yaşamaya devam edilebilir. 
 
Ön çapraz bağın ameliyatı nasıldır? 
Bağ yırtığı uç uca dikilebilecek bir yırtık şeklinde değildir. 
Dolayısıyla cerrahi tedavide bağın yeniden yapılarak onarılması 
söz konusudur. Bunun için hastanın kendisinden veya kadavra 
dokularından steril edilerek özel şartlarda alınan bağlar 
kullanılabilir. Daha çok hastanın kendisinden alınan bağlar 
kullanılmaktadır. Günümüzde ön çapraz bağ onarımı ameliyatı 
artroskopik (kapalı) yöntemle yapılmaktadır. Uygun kalınlık ve 
uzunlukta alınan bağ diz eklemini oluşturan iki kemiğin içinde 
açılan tünellerden geçirilerek kemiklere çeşitli metal ve metal 
olmayan materyallerle tespit edilir. 
 
Ameliyattan sonra neler yapılmalıdır? 
Genellikle hastanın ameliyattan 4-6 hafta sonra koltuk değneğini 
bırakarak yürümesi, işine gitmesi mümkün olur. Ancak koşma, 
ağır sporları yapma gibi aktiviteler ancak 6-9 ay sonra mümkün 
olabilir. Profesyonel sporcularda uygulanan rehabilitasyon ve 
sahaya dönme zamanı farklılıklar gösterir. 
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LIFEON AKADEMİK 
 
Patellofemoral ağrı sendromu nedir? 
Patella diz kapağı kemiği anlamına gelir. Ön diz ağrısı patellofemoral eklemden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Uzun süreli oturma, 
koşma, çömelme ve merdiven inip çıkma gibi aktivitelerin tetiklediği bir ağrı çeşididir. Patellofemoral ağrı sendromu, koşucu dizi olarak 
da bilinir. 
 
Patellofemoral ağrı sendromu (PFA) yaygın bir hastalıktır. Yılda 22 / 1.000 kişide saptanmaktadır ve  kadınlar erkeklerden yaklaşık iki kat 
daha sık etkilenir. Ön diz ağrısının pek çok nedeni vardır. Bunlar ekstansörlerin aşırı kullanım yaralanmaları, patellar instabilite, eklemde 
önemli patolojik değişiklikler, artan Q-açısı gösterilebilir. PFA ‘da krepitus (sürtünme sesi ) ve fonksiyonel eksiklik bir tanıdır. PFA 
semptomları birçok sporcunun spor aktivitelerini sınırlar. 
 

• Bu özetin amacı PFA'ların altta yatan patolojisini ve bu durumu tedavi etmenin  yolunu özetlemektir. 
  
PFA hastalarında " Patella takibi’ 

• Patellafemoral Ağrı Sendromu’nun (PFAS) ortaya çıkmasında patellanın yanlış konumlanmasının rolü uzun zamandır tartışmalı 
bir konu olmuştur. Örneğin çalışmalar PFAS'lı hastaların çömeldiğinde patellanın artmış lateralizasyonu(yana doğru yer 
değiştirme) ve artmış lateral eğimi görülmüştür. Hipermobil (hareketli) patellanın ise patellofemoral ağrı düzeyi ile anlamlı bir 
etkisi olduğunu göstermiştir. 

• Bu şematik çizim deneysel bir çalışmanın sonuçlarını göstermektedir. PFAS'lı hastalarda lateral kayma ( a ), lateral spin ( b ) ve 
artan lateral tilt eğilimi ( c ) belirgin şekilde arttı. 

  
Tedavi 
Cerrahiye karşı konservatif tedavi 
Artroskopi ortopedi cerrahlarının eklem içindeki sorunlara bakmak, teşhis etmek ve 
tedavi etmek için kullandıkları cerrahi bir işlemdir. PFAS hastalarıyla yapılan bir 
çalışmada, fizyoterapi ile kombinasyon halinde bir artroskopinin, tek başına 
fizyoterapiye kıyasla olumlu bir etkisi olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, PFAS'nin 
tedavisi öncelikle konservatif tedavidir. 
 
Bant 

Klasik bantlamanın amacı, deriye yapışkan bant şeritleri 
uygulayarak patella konumunu değiştirmektir. Bant, lateral 
patella maltrackingine karşı koymak için medial olarak 
yönlendirilmiş bir kuvvet uygulamalıdır. Klinik çalışmalar 
geleneksel medial olarak yönlendirilmiş bandın PFAS 
semptomları üzerine olumlu etkisini göstermiştir. 

 
Patella desteği 
Patella desteği ise laterale giden patellaya karşı koyabilecek, medial olarak yönlendirilmiş bir dış kuvvet 
uygulayan, yapışkan olmayan cihazlardır. Yapılan çalışmalara göre patellaya medial olarak yönlendirilmiş bir 
kuvvet uygulayan bir diz desteği, PFAS'lı kadınlarda patellanın lateralizasyonunu önemli ölçüde azaltmıştır. 
 
Fiziksel Rehabilitasyon 

PFAS için en sık çalışılan tedavi şekli fizyoterapidir. Yapılan tüm çalışmalar, egzersizin ağrı azaltma üzerinde 
olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Özellikle aktif germe egzersizleri, squat, er gometre, statik kuadriseps 
egzersizleri, aktif bacak kaldırma, leg press, yükseltme ve alçaltma, tırmanma egzersizleri ile olumlu sonuçlar 
tanımlanmıştır. Egzersiz programında kalça güçlendirmeye yönelik egzersizler de yer almıştır. Bir çalışmada, 
rectus abdominis dahil olmak üzere gövdeyi stabilize edici egzersizler analiz edilmiş. Egzersizler 6 hafta 
boyunca günde iki ila dört kez 10 tekrar ile yapıldı.  Özetle, literatürde PFAS tedavisinde egzersiz için güçlü 
kanıtlar bulunmaktadır. Bu egzersizler kalça kaslarını, gövde stabilitesini, kuadrisepsleri, hamstringleri ve 
iliotibial yolu ele almalıdır. 

Sonuçlar 
Bu klinik tablonun altında yatan nedenler Quadriceps dengesizliği, hamstring gerginliği veya iliotibial band gerginliği ile ilişkilidir.  
Literatür, NSAID'lerin kısa süreli kullanımı, medial olarak yönlendirilmiş bir bandın kısa süreli kullanımı, alt ekstremite ile kalça ve gövde 
kaslarının dahil edildiği karmaşık egzersiz programlarını içeren ameliyatsız tedavi konsepti için kanıt sağlar. 
Petersen, W., Ellermann, A., Gösele-Koppenburg, A., Best, R., Rembitzki, I. V., Brüggemann, G. P., & Liebau, C. (2014). Patellofemoral pain syndrome. Knee 
surgery, sports traumatology, arthroscopy, 22(10), 2264-2274. 
 
 
 
 

Belinay TOKATLI                                                                                                                                         Celal EKENEL 

Diz Stabilizatör Kuvvetler                                                                                                         
Patellayı laterale çeken kuvvetler:                           
  
·         İliotibial bant                                                         
·         Lateral Retinakulum 
·         Lateral patellofemoral ligamanlar 
Patellayı mediale çeken kuvvetler: 
·         Vastus medialis obliquus 
·         Medial Retinaculum 
·         Medial Patellofemoral Ligamanlar 
Patellayı üste çeken kuvvetler:  
·         Quadriceps Tendon 
Patellayı alta çeken kuvvetler: 
·         Patellar Tendon 
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1.Yoga yapmak için esnek olmak gerekiyor. 
‘’Hiç esnek değilim yoga yapamam. ’’Bu düşünce sıkça karşımıza çıkan büyük bir yanlıştır. Yoga yapanların 
hepsi atletik ya da fit kişiler değillerdir. Yoga zamanla insanların bedenini düzenler ve istenilen sağlık ve 

formu kazandırır. Kaç yaşında ve nasıl bir bedene sahip olursanız olun en kısa zamanda yogaya 
başlayabilirsiniz. Ne kadar erken başlarsanız omurganızı ve adelelerinizi o kadar kısa zamanda 

esnek hale getirebilir, ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.. 
 

2. Fizik Tedavi masajdır. 
Fizik tedavi ve rehabilitasyon, biliminde literatüre geçmiş 20.000’den fazla 
teknik vardır. “Tıbbi masaj” bunlardan sadece biridir. Manipülasyon, 
mobilizasyon, traksiyon gibi teknikler masaj değildir. Biyomekanik düzeltme 
amacıyla yapılan ciddi anatomik bilgi, deneyim ve eğitim gerektiren tekniklerdir. 
Yapılan uygulamalarda yapılan her tutuşun, pozisyonun manevranın anlamı 
vardır. Eğitimli ellerden çıkmayan tedaviler hastaya kalıcı zararlar verebilir. 
 
3. Fizik Tedavi büyük ve pahalı makinelerle yapılırsa çok faydalı olur. 
Robotik yürüme, traksiyon vb. bir çok cihazı çeşitli hastalıklarda 
kullanabilmekteyiz. Ama literatür bilgilerine bakıldığında hemen hemen tüm 
hastalıklarda birincil tedavi fizyoterapistlerin manuel uygulamaları ve 
egzersizdir. Bu büyük ve pahalı makineler tedavinin bir parçasıdır, aslı değildir. 
 

4.Yaşın artması ile metabolizma yavaşlar. 
Bu söylem kısmen doğru ama metabolizmayı 
yavaşlatan en önemli unsur aslında yaşın artmasına 
bağlı olarak kişinin fiziksel aktivitesinin ve bunun 
sonucunda da kas kütlesinin azalmasıdır. Dolayısı 
ile yaşı bir kenara koyup hareketliliği, özellikle 
kuvvet egzersizleri ile kas kuvvetini artırmak; bir 
taraftan yaşlanmaya karşı durmaya, diğer taraftan 
metabolizmayı artırmaya olanak sağlar. 

 
5.Yoga tek çeşittir, tüm hareketler birbirine benzer. 
Yoganın neredeyse 14 farklı çeşidi var. Yogayı pratik etmekten hoşlanmıyorum 
diyorsanız, belki de size uygun olan çeşidini henüz denememiş olabilirsiniz. Yogayla ilgili bir adım atmak istiyorsanız, yapacağınız en 
sağlıklı şey derin bir araştırma yaparak veya stüdyolara giderek, uzman kişilerden bilgi almak ve kendi vücudunuza uygun olan türü 
bulmaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR          Begüm GÜNAY 
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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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: Gökhan AKIN 

 

  
Herkese merhabalar bugün röportaj kısmının 
ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Bugünkü 
konuğumuz Gökhan Akın. 
 
Öncelikli olarak Gökhan Akın kimdir? 
Sizleri tanıyalım. 
19.05.1978, Mardin doğumluyum. Ama dört 
yaşından beri ilkokul, ortaokul, lise ve 
gençliğim Göztepe’de geçti. Göztepe’de 
oturmaktan çok mutluyum halen daha 
Göztepe’de oturuyorum.  
 
Peki, Gökhan Akının çevresindekilerden 
ne gibi farklılıkları vardır? 
Gökhan Akın aslında çok deli dolu bir 
arkadaştır. Hesaplı iş yapmaz yani her an her 
şeyi yapabilir. Örneklerini her daim yaşarım. 
İnsancıl bir insandır; ancak sevmediği kişilerle 

çok fazla iletişim halinde bulunmak istemez. 
 
Gökhan Akın hedeflerine ulaşmak için neler yapar? 
Öncelikli olarak gözlem yapmayı çok sever, güzel bir gözlemden sonra yapacağı işe karar verir. Bilgi almayı, bilgi paylaşımı yapmayı çok 
severim. Konu hakkındaki yorumlarını alırım ve düşünceleri ona göre şekillendirebilirim. Böylelikle hedeflere ulaşma doğrultusunda 
mantıklı ve düşünülmüş kararlarla ilerlemeye çalışırım. 
 
StudioCamp macerası nasıl başladı? 
2018 yılında başladı. Proje geldiğinde işverenlerle beraber, konsept ABD’de görülmüş, beğenilmiş. Türkiye’de de yapabilir miyiz diye 
düşündük. Konsept hakkında düşünüldü. Ayrıca sporu da çok sevdiğim için ilgimi çok çekti ve böylelikle 2018 yılında başlamış olduk. 
 
StudioCamp de ki en sevdiğiniz özellik nedir ? 
Sporun olması, BootCamp'in olması. Sporla işletmenin bir arada olmasını çok seviyorum. 
 
İşletmeden bahsetmişken, sizin yerinizde olan birinin iş ahlakı ve çevresiyle olan ilişkisi nasıl olmalıdır? 
Senelerdir işletmecilik yapıyorum. Öncelikli olarak iş arkadaşlarıma çok saygı duyarım. Saygı ve sevgi çok önemlidir. Bazı durumlarda 
kendinizden ödün vermeniz gerekir.Bu, belli problemlerin çözülmesi için gereklidir. İşletmecilik sanıldığından daha zordur. Çünkü hem iş 
veren durumunda oluyorsun hem de iş arkadaşlarınla denge kurmalısın. Bu dengeyi çok iyi şekilde kurman gerekir tabiki saygı 
çerçevesinde. 
 
İleriye dönük hedefleriniz nelerdir? 
İleriye dönük hedeflerimizden önceliğimiz StudioCamp’ in büyümesidir. Covidden önce Maslak’ da bir şubemiz açılacaktı. Projesi, 
çizimleri her şeyi yapıldı ama kısmet olmadı. İlerleyen günlerde StudioCamp’ in 2. şubesini açmayı planlıyoruz. 
 
Pandemi süreci sizleri nasıl etkiledi? 
Benden de ziyade bildiğimiz üzere dünyayı etkiledi. Bütün iş gruplarını etkiledi. Bununla beraber sporu da etkiledi. Sporu etkilemesi de 
şöyle,  stüdyomuz butik bir stüdyo idİ.  26 kişi spor yapıyordu. Covidden dolayı 13 kişiye düşürmemiz gerekti kurallar dahilinde. Maddi ve 
manevi olarak bazı değerlerimizi kaybettik. Üyelerimizi çok özlüyorum, pandemi dolayısıyla bazı üyelerimizi uzun süredir göremiyoruz. 
 
Pandemi sizi kişisel olarak nasıl etkiledi? 
Bu süre zarfında ben kafamı dinledim. Kendi başıma yaşıyorum zaten ama biraz daha kendimle beraber kalmış oldum. Bazı konularda 
kendimin kendime yetebileceğini anladım. Yemek yapmaya başladım. Ama ben böyle ekmek, pizza gibi şeyler yapmadım :) Daha ufak 
şeyler yaptım.  Bununla beraber dostluğun, arkadaşlığın kıymetini öğrendim. 
 
Pandemi sürecinde kendinizde bir değişiklik yapmak isteseydiniz bu ne olurdu ? 
Kendime gerekli zamanı ayırdığımı düşünüyorum ancak istediğim kadar kitap okuyamadığımı fark ettim. Bazı durumlarda boş şeylere 
zaman ayırdım, kendime dönük eleştiri de bazı zamanları verimli geçirmedim. Biraz tembel oldum diyebilirim. Bunu 
değiştirmek isterdim. 

Furkan KURUCU 
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BALE                                                                                                     Belinay TOKATLI 

 
 
 
 

Bale vücudun bütün ağırlığının parmak uçlarına verildiği; müzik, duygu, hikaye, 
koreografi, dekor gibi sahne faktörlerini de içine alan geniş bir dans çeşididir. 
Dünyanın en eski danslarından biri olarak kabul edilen bale disiplinli bir 
çalışmadan aynı zamanda sabırlı olmaktan geçer. Klasik diyebileceğimiz müzikler 
eşliğinde yapılır. Bale,  İtalyanca “dans” anlamı olan “balletto” kelimesinden 
geliyor. Buradan anlayacağımız üzere bale İtalya’da doğmuştur. Tarihi boyunca 
zenginlik ve asalet göstergesi olarak kullanılmıştır. 
 
Bale’nin yaşı olur mu? 
Görüşler ne kadar erken yaşta başlanılırsa balenin öğrenilmesinin o kadar çabuk 
olacağı yönünde. Önerilen 3-11 yaş arası ama bu bir sınırlama değil. Bu yaşlar 
sonrasında da baleye başlayan bireylerde ilerleme kat etmek mümkün. Siz de geç 
kaldığını düşünenlerdenseniz bu doğru değil çünkü yetişkinlere özel eğitimlere 
katılabilirsiniz. 
 
Peki bize ne kazandırır? 
Omurilik yapısına oldukça faydası var. Bale yapan kişiler duruşlarını günlük 
yaşantılarına yansıtır. Bu da esnek bir vücut yapısını oluşturur, yanlış duruşu 
düzeltir ve kişinin dik durmasını sağlar. Vücudumuzu daha iyi tanımamıza 
yardımcı olur. Müzikle uyum içinde yapılması müzik kulağının gelişmesine katkıda 
bulunur.  Adımlarının belirli bir düzen ve ölçü içerisinde öğrenilmesi denge ve 
koordinasyonunu geliştirir. 
 
Klasik bale  
15. yüzyılda İtalya’da doğmuş ve soyluların eğlence aracı olarak kabul edilmiştir. 
Bale çeşitleri arasında en önemlisidir. Kraliyete ait bir dans türü olarak kabul edilir. 
 
Modern Bale 
Bale çeşitleri arasında yer alan modern bale için klasik baleye karşı olarak ortaya 
çıkan modern dansın kökenidir diyebiliriz. Modern balede amaç duygusal ya da 
düşünsel düzeyde iletişim kurmaktır. Beğenilmek için değil anlaşılmak için 
yapılmıştır. 
  
Rus Balesi 
Rusya şüphesiz ki balenin en çok 
geliştirildiği ülkedir. Balenin büyük bir 
sanat olması ve tüm dünyada 
yayılması bale çeşitleri içinde Rus 

balesi sayesinde olmuştur. 
 
Türkiye’de Bale ve Geleceği 
Maalesef ülkemizde henüz yeteri kadar gelişmeme sebeplerinden biri olarak toplumda diğer 
branşlara duyulan ilginin daha fazla olmasını gösterebiliriz. Yapılması gereken çocukları ilgi 
duyduğu alanda desteklemek ya da kendi alanını bulmasına yardım etmektir.  Yaptığımız 
yanlış ise onları popülerliği daha fazla olan ya da kendi sevdiğimiz branşlara yönlendirmek. 
Bir diğer sebeplerinden birinin ise yakıştıramamak olduğunu düşünüyorum. Pek çok kişi yeteri 
kadar zarif ya da zayıf olmadığı kanısına varıyor. Bana sorarsanız dışarıdan nasıl 
göründüğüne değil içeriden nasıl göründüğüne ve yaşattığı hisse odaklanmalıyız.Bu sayede 
bale ve diğer geri planda kalmış alanlara da şans tanıyabiliriz. 
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BİR KÜÇÜK HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI MESELESİ 
 
 
 
 
Nedir bu hindistan cevizi yağı meselesi ? 
Birileri zararlı olabileceğini söylemiş... 
 
Bu yazımı anlamanız için öncelikle size 
MCT'nin ne olduğundan biraz bahsedeceğim. 
MCT (orta zincirli trigliseritler) hindistan cevizi 
yağı gibi yiyeceklerde bulunan yağlardır. MCT 
sindirilmeden, ince bağırsaktan emilerek 
karaciğere gider ve karaciğerde iyileştirici 
etkisi olan keton cisimlerine dönüşürler. 
Ketonlar daha sonra kas tarafından yakıt 
olarak kullanılır. 
 
MCT diğer yağlara kıyasla daha kısa zincirli 
olduklarından daha hızlı metabolize edilirler. 
Bu nedenle karaciğerde parçalanarak hızla 
enerjiye dönüştürülür. Yani diğer doymuş 
yağlar gibi vücutta yağ olarak depolanma 
eğiliminde değildir. 
 
Faydaları Nelerdir? 

1) Hindistan cevizi yağı, organlar ve 
karın bölgesindeki yağlar üzerinde 
oldukça etkilidir. Yapılan 
araştırmalarda doğru miktarda 
tüketildiğinde bel çevresinde 
incelme görülmüştür. 

2) Bağırsak yapısını iyileştirici etkisi 
vardır. 

3) MCT yağ asitleri hızlıca sindirilir, size 
anlık mental ve fiziksel iyi bir enerji 
sağlayabilir.Bu nedenle spor 
performansınızı artırabilir. 

4) MCT ve kafeinin birlikte tüketimi 
metabolizmayı hızlandırır. 

5) MCT sindirildiğinde iştahı 
baskılayabilir. 

6) Ketojenik diyette ketozise girmeyi 
kolaylas ̧tırarak kilo kaybını destekler. 

 
Ne Kadar Tüketebiliriz? 
Hızlıca enerjiye dönüştüğü için spordan önce 
tüketilebilir.Günde 30 ml yaklaşık 2 yemek 
kaşığı hindistan cevizi yağını yemeklerinize 
tatlılarınıza ya da kahvenizin içine katarak 
tüketebilirsiniz. 
 
Hindistan cevizi yağı sağlıklı fakat doymuş bir yağdır bu yüzden fazla kullanıldığında kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.Miktarı doğru 
alındığında vücudumuza faydaları vardır.Günlük 30 ml den fazla olmamasına dikkat etmelisiniz.Yüksek dozda tüketimi gastrointestinal  
problemlere yol açabilir. 
 
Unutmayın, zehri zehir yapan dozudur! 
 

Şeyma AYDOS 
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BEDENLERİMİZİ VE BİZİ DİJİTALLİK Mİ 
YÖNETİYOR?                                                       Sıla Nur BİLGİN 

 
 
 

Dijital dünyanın en sık kullanılan iletişim araçlarından olan sosyal medya artık çok daha içimizde bir yere sahip olmuş durumda.  Sosyal 
medyanın bizim için hem olumlu hem olumsuz getirileri mevcuttur. Artık insanları paylaşımları, beğenileri, takipçileriyle şekillendirir 
olduk. İnsanların hayatlarında yaşadıklarını sosyal medyada paylaştıklarından ibaret olduğunu düşünmeye başladık. Kişi yaptığı sporu 
paylaşmayınca acaba spor yapmıyor mu? Spora önem vermiyor mu? Sadece profesyonel sporcular mı sporunu paylaşabilir? gibi sorular 
aklımıza gelebilir. 
 
 Bununla beraber artık sosyal medya bir saldırı platformuna da dönmüş durumda. Kimi insanlar hesaplarını gizleyerek kusursuz 
buldukları, ulaşamayacak olarak gördükleri insanlara yorumlar yapıp kişinin kendini kötü hissetmesine, psikolojik olarak yıpranmasına 
sebep olmaktalar. Sosyal medyada da kadın istismarlarına maalesef ki çok fazla maruz kalmaktayız. Özellikle kadınlara hem de 
hemcinsleri tarafından yapılan şahsa yönelik yorumlar oldukça üzücü.  
 
Sosyal medya kullanımı gün geçtikçe kullanıcı artışına gidiyor. Bir çok gerçek olmayan, birden fazla açılmış hesaplar oluyor. Biraz da 
sosyal medyadaki spor ve spor gündemini incelersek:   
 
Sosyal  medyada bir müsabaka için izleyiciler ve takipçiler tarafından oyuncuya, takıma ya da kulübe yönelik onure ya da rencide edici 
yorumlarını tüm dünyaya açık platformlarda hemen paylaşabiliyorlar. Oyuncular hakkında yapılan yorumların yayılma hızı inanılmaz! 
Öte yandan artık instagram sporu pazarlamanın bir diğer yolu oldu. Birçok fitness fenomeni çektikleri çok da doğru olmayan spor 
videoları, beslenme ve diyet önerileriyle kendi hazırladıkları programları  kimisi ücretli kimisi ücretsiz şekilde paylaşıyorlar. Oysa bizim 
her zaman ‘’EGZERSİZ KİŞİYE ÖZELDİR’’ kuralıyla ilerlememiz gerekir. Her egzersiz herkese uygun olmayabiliyor. 
 
‘’Amerika’da yapılan bir araştırma, bir Instagram fenomeninin bir ürünü tavsiye etmesi üzerine, o ürünü alabileceğini söyleyen 
kullanıcıların oranının yüzde 82 olduğunu gösteriyor. İnsanların tercih ettiği ürünler kimi zaman yol gösterici olurken kimi zaman da 
kişinin kendi bireyselliğinin önünde bir engel oluşturma riski de taşıyor. Kişi sosyal medya da sürekli gördüğü güzel ve kusursuz bedenleri 
gördükçe kendini beğenmemeye, beklentilerinin artmasına sebep olup kişinin kendine yabancılaşmasına sebep oluyor." bu durum 
insanları sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medyadan kaynaklı depresyon gibi sorunlarda artış, toksik düşüncelerle kişinin kendini 
zehirlemesine neden olmaktadır. 
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Peki sosyal medyanın bize hiç mi olumlu etkisi yok ? 
Elbette sosyal medyanın olumlu yanları da var. İnsanlar güncel olayları 
kitle iletişim araçları sayesinde öğrenip takip etmektir. Günümüzde 
artık spora duyulan ilgi oldukça artmış durumda ve bu durumu sağlama 
da kitle iletişim araçları, dijital platformların katkıları büyük. Sosyal 
medya sayesinde artık çoğu kimseler aktif ya da pasif olsun sporun 
içindeler ya da bunun için çaba gösteriyorlar. Sosyal medya sadece ülke 
bazında değil tüm dünya genelinde de insanları spordan haberdar 
etmek, etkinlikler düzenlemek, sporu tanıtmak; sporun bütünleştirici, 
öğretici, eğlendirici, birleştirici yönlerini aktarmamıza yardım ediyor. 
Spor olaylarını halka duyurma, spor bilinci yaratma ve spor kültürünü 
yayma işlevlerinde medyayı kullanıyoruz. 

 
Yapılan araştırmalara göre instagram kullanıcılarının beden algısı ve ruh sağlığında olumsuz etkileri olduğu ancak aynı zamanda spor 
yapmak için kullanıcılara motivasyon kaynağı olarak da görülmektedir. ‘’Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (NTNU) araştırmasına 
göre, instagram üzerinden motivasyon mesajları ve videolarını düzenli takip eden kullanıcılar daha aktif olmaya ve spordan daha çok 
keyif almaya daha yatkın.’’ 
 
‘’Spor yapan kullanıcıların motivasyonlarını ölçmek için yola çıkan NTNU araştırmacıları, katılımcıları iki gruba ayırdı. İlk grup 
instagramdan motivasyon mesajları ve videoları paylaşan hesapları takip ederken diğer grup instagramda ek olarak herhangi hesabı 
takip etmedi. Bir aylık araştırma sonucunda motivasyon içerikleri paylaşan hesapları takip eden katılımcıların, yaptıkları sportif 
aktiviteleri daha olumlu duygularla bağdaştırdığı gözlendi. Diğer grupta ise herhangi bir değişim gözlenmedi.’’ 
 
En son ne zaman bir maçın sonucunu sosyal medyadan öğrendiniz? En son ne zaman bir müsabakayı izlemeden fotoğraf ve videolarını 
izlediniz? 
 
Cevaplarımız çok da uzak bir zamanı ifade etmiyor değil mi? Çünkü medya değiştikçe bizim sporu izleme, takip etme şeklimizde değişti. 
Sosyal medya o kadar derin ve hızlı bir platform ki çevremizin paylaşımlarından ya da kulüp çıktılarından tüm olup bitene izlemesek de 
hakim olabiliyoruz. O kadar fazla ve detaylı paylaşımlar yapılıyor ki müsabakayı izlemiş gibi yorum yapabilecek hale gelebiliyorsunuz. 
Müsabaka sonrası yorumlara, antrenman fotoğraflarına, hatta takım toplantılarında konuşulan önemli başlıklara, fotoğraflara erişiminiz 
mümkün olabiliyor. Aynı zamanda sosyal medya sayesinde sevdiğimiz takip ettiğimiz sporcularla da iletişim kurabiliyoruz. Bazen 
sevdiğimiz sporcunun fotoğrafının altına yaptığımız bir yorum onunla iletişime geçmemizi sağlayabiliyor. 
 
Kısacası sosyal medya;  sporu, sporcuyu, spor takipçisini, spor gündemini hızlı ve aktif bir şekilde değiştirip yönlendirebiliyor. Sosyal 
medyanın tehlikelerinden kendimizi olabildiğince korumalı, sağladığı avantajlardan faydalanmalıyız. Dijital dünyanın bu kadar 
içindeyken ileri de neler olacağına, teknolojinin sosyal medyaya neler sağlayacağına hep birlikte şahit olacağız. Yarınlar için heyecanlı ve 
meraklıyız! 
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DANS VE FİZYOTERAPİ 
                                                                            Begüm GÜNAY 

 
 
 
Dans insanların ruhuna dokunan başlı başına bir terapi yöntemidir. Şunu bilmeliyiz ki tedavi olmak insanın beyninde başlar ve bir süreç 
gerektirir. Çalışmalar gösteriyor ki dans eden insanların özgüvenleri artıyor, serotonin (mutluluk hormonu) seviyeleri daha yüksek ve bu 
insanlar mutlular. Mutlu ve özgüvenli bir birey hayatta birçok şeyi başarabilir. 
 
 
 
Nedir? Nasıl yapılır? 
Dansçılar sıklıkla kendi branşlarına özgü yaralanmaları sürdürürler. En yaygın olarak ayak, ayak bileği, genellikle vücudumuzun alt tarafı, 
kalça ve sırt bölgelerinde yaralanmalar olmaktadır. Bu yaralanmaların ardından ağrıyı hafifletmek, hareketliliği yeniden kazanmak ve 
gücü geri kazanmak için yumuşak doku gevşetme ve eklem mobilizasyonları ve bireye uygun egzersiz reçetesi oluşturulur. Dans 
fizyoterapisi, öncelikle dans dünyasına hitap eden bir fizik tedavi alanıdır. Fizyoterapist dansçıya özel ihtiyaçlarına göre uyum 
göstermesini ve böylece iyileşmesini hızlandırması için yardımcı olacak özel bir ilgi göstermektedir. Akrobatlar, jimnastikçiler ve normal 
bireylerde dans fizyoterapisinden faydalanabilir. Fizyoterapist; performans artışına, esnekliğe ve uygun ısınma tekniklerine çalışmanın 
yanı sıra daha fazla yaralanmanın önüne geçebilmek adına Koruyucu Fizyoterapi dediğimiz alan adı altında da dansçılarla çalışabilir ve 
sakatlıkların önüne geçilebilir. 
 
 
 
 
Bir Dans Fizyoterapisi Seansında Neler Yapılır? 
Dans fizyoterapi seansı sırasında fizyoterapist, dansçıları dans etmeden önce yaralanma potansiyeli açısından değerlendirir. Tüm vücut 
değerlendirmesinin bir kısmı ayak kontrolünü, bacak katılımını ve dansçının pointe dans etme yeteneğine sahip olup olmadığını içerir. 
Bu, dansçı ayak parmaklarının uçlarında özel dans ayakkabısı giydiğinde gerçekleşir. Bu değerlendirme süreci açıkça sadece bir adım 
ötede olabilecek yaralanmaları önleme potansiyeline sahiptir. Yarışmalardan ve showlardan önce ve sonrasında da dansçılar 
fizyoterapistleriyle birliktedirler. Yarışmalardan sonra eğer bir sakatlıkları varsa buna yönelik çalışmalar olurken genellikle recovery 
çalışmaları yapılmaktadır. Yarışlardan önce ise dansçının bir sakatlığı varsa bunu önlemek ve tekrar etmemesi adına tedavi yöntemi 
belirlenir. 
 
 
 
Bize Yararları Nelerdir? 
Dans ve fizyoterapi; bireyin duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal bütünlüğünü arttırmaya yönelik dans ve hareketin tedavi edici kullanımı 
olarak tanımlanmaktadır ve en önemli bileşenleri ise beden, dans ve yaratıcılıktır. 
 
 
 
 
Psikolojik Olarak Dans Ve Fizyoterapi Bağlantısı 
Dans terapisinin psikolojik açıdan da çok fazla etkisi vardır. Dansın insanlar için iyileştirici gücü yirminci yüzyılın başlarında modern dans 
ve psikiyatrinin gelişmesiyle başlamıştır. Dans terapisinin temellerini şu şekilde ifade edebiliriz; hareket bir dildir. Fizyoterapistler ve 
psikologlar sözsüz dilin sözlü dil kadar önemli olduğuna inanmakta ve bu süreçte her iki iletişim biçimini de kullanmaktadır. 
 
 
 
Son olarak şöyle özetleyebiliriz ki dans başlı başına bir değerlendirme ve tedavi yöntemidir. Bireylerin; kişisel farkındalıklarını, 
özgüvenlerini, sağlıklarını arttıran ve en önemlisi düşünce, duygu ve hareket arasında bağlar kurabilmelerini sağlayan bir tedavi şeklidir. 
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FİBROMİYALJİ’DE EN ETKİLİ YÖNTEM: 
EGZERSİZ                                                            Melda ÇETİN 

 
 
 
Fibromiyalji mi? O da ne demek dediğinizi duyar gibiyim. 
Fibromiyalji, vücutta yaygın ağrı ve yorgunluk ile karakterize, 
sebebi tam olarak bilinmeyen bir sendromdur. Kadınlarda 
erkeklere nazaran 10 kat daha fazla görülür. Sendromun 
nedenleri arasında depresyon, stres, beslenme ve uyku 
bozukluklarının etkisi halen araştırılıyor. Tanı kriterlerinde ise 
vücutta bulunan 18 noktadan en az 11’i hassas nokta olarak 
belirlenmelidir.  
 
Sık görülen semptomları; 

• Yaygın ağrı 
• Sabahları belirgin olan yorgunluk 
• Uyku bozukluğu 
• Kas ağrıları 
• Migren 
• Depresyon 

 
 
Çok ağrım var ve yorgun hissediyorum. Tedavisi nasıl 
olacak? 

• İlk olarak yapmanız gereken şey, bu sendrom 
hakkında doğru bilgilere sahip olmak. Sonrasında 
ağrılarınıza, yorgunluğunuza sebep olan şeyin ne 
olabileceğini bulmaya çalışmak. Daha stresli 
zamanlarınızda ağrınızın arttığını mı 
hissediyorsunuz? Uykusuz kaldıkça da ağrınız artıyor 
olabilir mi? Ya da ağrınızdan dolayı verimli bir 
şekilde uyuyamıyorsunuz ve böyle bir kısır döngüye 
giriyorsunuz. Gerekirse bir psikolog ile çalışarak, 
tedaviniz için ilk adımı atabilirsiniz. Bundan hiç 
çekinmeyin :) 
 

• İkinci ve en önemli adım EGZERSİZ. Bu başlığın 
altında neler neler yatıyor tahmin bile edemezsiniz :) 
Solunum egzersizleri, gevşeme egzersizleri, postür 
egzersizleri, esneme egzersizleri, aerobik egzersizler, 
kuvvetlendirme egzersizleri… Önemli olan en çok 
hangilerini yaparken zevk aldığınız. Bilimsel 
araştırmalarda orta düzeyde yapılan egzersizlerin, 
ağrı ve yorgunluk gibi semptomları azalttığı 
bulunmuş. Fizyoterapistiniz tarafından kişiye özel 
hazırlanan egzersiz reçeteniz ile depresyon, 
anksiyete, yaygın vücut ağrısı ve psikolojik durumun 
daha iyileşebileceği ortaya konmuş. 

 
 
Egzersiz ile neler sağlamış oluyoruz? 
Yapılan çalışmalarda düşük- orta yoğunlukta yapılan aerobik egzersizle, ağrı toleransını arttırarak fiziksel durumu iyileştirdiğini 
gösterilmiş. Yapılan egzersizler vücut adaptasyonu sağlayarak hissedilen yorgunluğun azalmasına neden olur. Fiziksel olarak aktif olmak, 
stres ve anksiyete durumunun da azalmasını sağlar. Böylece psikolojik olarak da bir kazanç sağlamış oluruz. 
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İLHAM İHTİYACI                                               Merve ÇELİK 

 
 
 
 
Yetenek ve yeteneği ölçmeye takıntılı bir kültürde, ilhamın önemli rolünü genellikle gözden kaçırırız. İlham, sıradan deneyimlerimizi ve 
sınırlarımızı aşmamıza izin vererek bizi yeni olasılıklara uyandırır. İlham, kişiyi yeni olasılıklara iter ve kendi yeteneklerimizi algılama 
biçimimizi değiştirir . Bireyin yeni bir fikir veya vizyonu ifade etmek için çabaladığı şeye olan motivasyonunu gösterir. O yüzden gerçekten 
bir başarı yakalamak istiyorsak mutlaka bir ilham kaynağımız olmalı. Bu bir kişi, bir yazı belki bir inanç...  
 
Ne olduğu farketmez sadece bize iyi hissettiren, bizi kırmızı çizgilerimizin ötesine geçiren bir yardıma ihtiyacımız var. Bir ilham 
kaynağınız varsa düşündüğünüz ya da hissettiğinizden fazlasını yapabilirsiniz. 
 
Peki bir ilham kaynağını nasıl bulabiliriz, gelin adım adım ilerleyelim. 
 
Çevreni gözlemle!   
 
Gözünü aç ve çevrene bak. Olan biten her şey senin dünyanla ilgili. Diğer insanları izle ve keşfet.  
 
Duygularınıza dokunun! 
 
Duygularını hissetmekten kaçma. Sana iyi hissettiriyor ve motivasyonunu yükseltiyorsa senin kaynağın bu duygu olabilir. 
 
Harekete geç! 
 
İlham kaynağını bulduğun an hemen harekete geç. Başlamak için bir dakika, gün veya hafta bekleme. Ne yapmak istiyorsan o an yap.  
 
Küçük başla! 
 
İlham kaynağını bulduysan ve harekete geçtiysen küçük başla. Gandhi dünyayı bir günde değiştirmedi. Küçük değişikliklerin üzerine inşa 
ederek git. 
 
Pencere açıldı ve içeriye bir rüzgar esti! 
 
Bu adımları uyguladıktan sonra aslında kendini az çok tanımış oluyorsun. Kaynağını bul ve bu kaynağı nerede kullanmak istediğini seç. 
Bu bir güç. Nerede kullanmak istediğin senin elinde. 
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KANIMIZDAN GELEN YÖNTEM PRP          Celal EKENEL 

 
 
 
 

 
Spor yaralanmalarında sıklıkla kullanılan PRP tedavisi yani 
orijinal adı ile platelet rich plasma gittikçe popüler olmaya 
devam ediyor. Bir sporcu ve fizyoterapist olarak, adını sıkça 
duyduğumuz bu tedavi yöntemini tecrübe ettim ve bu durum 
beni PRP hakkında araştırma yapmaya itti.  
 
Eğer bu konu sizin de ilginizi çekiyorsa, okumaya devam edin! 
 
PRP TEDAVİSİ NEDİR? NASIL YAPILIR? 
Bilimsel anlamda popüler bir yöntem olan PRP, herkesin 
dikkatini çeken ve büyük bir talep gören tıbbi tedavi 
yöntemidir. PRP (platelet rich plasma), kişinin kendi kanından 
elde edilen platelet(trombosit) hücrelerinden zengin kan 
demektir. Alınan bu kan özel tüplerle yüksek hızda dönen 
santrifüj* cihazına konulur.  Santrifüj cihazı, trombosit 
hücrelerinden zengin plazma elde edebilmek için belli bir hızda 
ve sürede dönmelidir. Trombositlerin temel görevi damar 
bütünlüğü bozulduğunda kanamayı durdurmak ve iyileşmeyi 
başlatmaktır. Bu özelliği sayesinde tendon, ligament, kıkırdak 
ve kas yaralanmalarında iyileşme sürecini hızlandırıcı etkisi de 
deneylerle gösterilmiştir. En sık uygulama şekli, bir iğne 
yardımıyla hedef dokuya enjekte edilmesidir ama iğne sizi 
korkutmasın enjekte edilmeden önce lokal anestezi yapılır. 
 
PRP GENELDE HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR? 
Günümüzde PRP enjeksiyonları ortopedik, kardiyovasküler 
cerrahi, kozmetik ve ürolojiyi içeren çeşitli uygulamalarda 
kullanılmaktadır. 
 
KİMLERDE KULLANILMAZ? 
PRP tamamen doğal bir yöntem olsa da bazı kişilere yapılması 
sakıncalıdır. Ailesinde kanser öyküsü bulunanlara, kan 
sulandırıcı ilaç kullananlara, kan hastalığı olanlara, uygulama 
yapılacak bölgede enfeksiyon ve iltihap olanlara, hamilelere ve 

emzirenlere uygulama yapılmaz.  
 
PRP SONRASINDA NELER YAPILMALI EGZERSİZ SEÇİMİ NASIL OLMALI? 
Enjeksiyon sonrası 24-48 saat süre ile ağrı olursa enjeksiyon bölgesine buz uygulaması, elevasyon yapması sağlanmalı. İki gün istirahat 
sonrası tolerans sınırında eklem hareket açıklığı egzersizleri başlanmalı. Takiben germe egzersizleri  ve 3-7 gün içinde yürüme, yüzme 
gibi hafif aerobik egzersizlere başlanmalıdır. iki ile üçüncü hafta içerisinde eksentrik  (kasın boyunu uzatarak yapılan kas güçlendirici 
egzersiz) güçlendirme egzersizleri programa dahil edilmelidir ve 4-6 haftalık egzersiz programı sonrası hastanın yapılacak kontrol 
muayenesinde ihtiyaç halinde ek enjeksiyonlar önerilebilmektedir. 
 
SPORA GERİ DÖNÜŞ 
Spora ortalama 4 hafta sonra ( 2 hafta- 3 ay) dönüş önerilmektedir. Sporcularda PRP tedavisiyle spora dönüş diğer tedavilere kıyasla 2-
3 hafta erken olmaktadır. PRP enjeksiyonu sonrası ortalama 6 hafta içinde doku iyileşmesi gerçekleşmektedir. Şikayetlerde ve ağrıda 
azalma ise birkaç gün içinde gerçekleşmektedir. 
 
 *Santrifüj, ağırlıkları önemli derecede farklı olan maddelerin yer çekimine bağlı olarak ayırımını hızlandıran bir araçtır. 
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KİNEZYO BANT NEDİR?                             İrem Nur BALTACI 

 
 
 
 

Renk renk, desen desen olan bu bantlar nedir ve ne için kullanılır hiç merak ettin mi? 
Evet dediğini duyar gibiyim.  O halde kısa bir yazıyla bu merakını giderelim. 
 
Kinezyolojik bantlama tekniği, ülkemizde son 10 yılda popüler olsa da temeli çok 
daha eskilere dayanıyor. 1970’li yıllarda Japon şiropiraksi ve moksibusyon uzmanı 
Dr. Kase tarafından bulunmuş. Olimpiyat sporcularının tercihi nedeniyle tüm 
dünyada popüler olan kinezyolojik bantlama tekniği günümüzde sıklıkla başvurulan 
bir yöntemdir. 
 
Bantların tarihçesini öğrendin. Ancak, bu bantlar hakkında gerçekten sorulacak çok 
soru var, haklısın. Haydi şimdi bu soruları cevaplayalım! 
 
Kinezyo bant ne işe yarar? 
Kinezyo bantlar, dolaşım ve sinir sistemini aktive ederek iyileşmesini hızlandırır. 
Kasları ve eklemleri etkiler, kan ve lenfatik akışı düzenleyerek dokuları rahatlatır, 
enflamasyonu azaltır ve eklem problemlerini rahatlatır. 
 
Hangi durumlarda kullanılır? 
Yumuşak doku ağrıları, boyun, sırt, bel ağrısına neden olan mekanik sorunlar, 
yumuşak doku travmaları, spor yaralanmaları, eklem burkulma ve zorlanmaları, 
postür bozuklukları, skolyoz, tendinit, bursit gibi daha pek çok kullanım alanı 
mevcuttur. 
 

z Bant sadece ağrı için mi kullanılır? 
Ağrı tedavisinde etkilidir, fakat sadece ağrı için kullanılmaz. 
 
Bantların içinde ilaç var mı? 
Kinezyo bantlarda ilaç yoktur, sadece tedavi amaçlı, problemin durumuna göre, uygun şekilde, uygun bölgeye uygulanır. 
 
Renkler ya da desenler bantların etkisinde bir fark yaratıyor mu? 
Hayır, yaratmıyor. Bantların hepsi aynı özelliktedir. Desenli olması ya da farklı renklerde olması, bantların etkisinde herhangi bir fark 
oluşturmaz. Yani bandını zevkine göre seçebilirsin. 
 
Yan etkisi var mı? 
Şu ana kadar görülen ciddi bir yan etki bulunmamaktadır. 
 
Bantlama sonrası nelere dikkat etmeliyim? 
Bantlama sonrası duş alabilir hatta yüzebilirsin, bunlar bandın çıkmasına sebep olmaz, etkisini 
de azaltmaz. Bandın ıslandığında da havluyla fazla suyu alman yeterlidir, ovalamamalı, kendi 
kendine kurumasına izin vermelisin. 
 
Bantlama tek başına yeterli bir yöntem midir? 
Bantlama tek başına yeterli bir tedavi yöntemi değildir. Ancak tedavi programına ek olarak 
uygulanan, etkili bir yöntemdir. 
 
Bantlamayı evde kendi kendime yapabilir miyim? 
Aslında yapabilirsin ancak bunun etkisi sadece psikolojik olarak olacaktır. Yani iyileşmene 
yönelik bir etkisi olmaz. Gerçek bir etki için özel tekniklerle uygulanmalıdır. 
 
Bu bant vücudumda kaç güne kadar kalabilir? 
Bantlar elastik özelliklerini 7 güne kadar koruyabilirler. 
 
Umarım bantlar hakkında biraz da olsa bilgi sahibi olmuşsundur. O zaman ne diyelim? Fizyoterapistinizden ısrarla isteyiniz! 
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PSEUDOSCIENCE (SÖZDE BİLİM)             Furkan KURUCU 

 
 
 
 

 
Sözde bilim olarak da bahsedilen pseudoscience, bilimsel argümanları kullanılarak ileri sürülen ancak herhangi bir bilimsel çalışmanın 
gerektirdiği materyal,metod,yapılması gereken testlerin yanında araştırmalar için gerekli olan şartların standartları taşımayan ve yeterli 
bir bilimsel araştırma ile desteklenmeyen bilgilerin bütününe verilen addır. 
 
Sözde bilim genelde yeterli araştırmalar yapılması için belirsiz,çelişkili ve genellikle eleştiriye açık metinlerdir.Bu sözde bilim yapılması 
genellikle sosyal,maddi-manevi kazanç sağlayabilecek konular üzerinde yazılmaya çalışılarak yazan kişiye artı etki yaratılmaya 
çalışılmaktadır. 
 
Bilgi birikimi ve yöntem koşulları yeterli olmadığı zamanlarda doğa olgu ve olaylarına getirilen bazı yaklaşımlar, daha isabetli 
tanımlamalar karşısında sahte bilim olarak adlandırılmaya başlanmıştır. 
 
Örnek verecek olursak, Shahl’ın yanma olayının zamanında  bilimsel dönütlerle desteklenmediği ve bu dönem itibari ile oksitlenme 
olayını dikkate almaması sonucunda Lavoisier oksijen ile yanma kavramını açıkladığı zaman diğer teorem böylelikle sözde bilim olarak 
adlandırılacaktır. 
 
Sözde bilimin ortak özellikleri: 
Sorgulaması zor ve ulaşılmaz olması, 
Hedef kitlenin algısının üzerinde olup herhangi bir şekilde yorum yapılamaması, 
Argümanların dolaylı anlatımına bağlı olarak anlaşılmayı zorlaştırmış olmaları, 
Doğrudan medya aracılığı ile kişilere inandırmaya çalışılması gibi ortak yönleri vardır.  
 
Sözde bilimi tanımlayan nitelikler: 
İddianın yanlış veya alakasız olma durumu ve kanıtlansa bile bilimsel bir şekilde yapılmış gibi öne sürülmesi, 
Teorinin araştırılmadan ortaya atılması ve herhangi bir sonuç ile sonuçlandırılamaması, 
Bilim camiasında bu bilgilerin bilindiği ancak çevredeki kişilerin sahte bilime inanması için komplo teorilerin üretilmesi, 
Yanlış olduğu takdirde zorunlu olarak doğruymuş gibi savunulmasının yapılması. 
 
Sözde bilim uygulamaları: 
Naturopati,ay etkisi,el falı,simya,yalan makinesi… 
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RENKLER ve İNSAN                                     Şafak ÖZSÖNMEZ 

 
 
 
 

 
Kimi zaman aşkın, kimi zaman mutluluğun, kimi zaman ise korkunun içerisinde barındığı renkler, size çok şey ifade edebilirler. Renkleri 
insan gözüyle algılamaktan ve çağrışımlarından biraz bahsedelim.  
 
İlginçtir ki renklerin algılanması, psikolojimiz üzerinde oldukça etkili olabilmesine rağmen aynı tonlara baktığını ve  algıladığını 
düşündüğümüz bir hayvan için hiçbir şey ifade etmeyebilirler. Çünkü renkleri düşündüğümüz kadarıyla “aynı” algılamak için, öncelikle 
bir ışık kaynağından çıkan ışığın/ışınların bir nesne üzerine çarparak yansıması ve bu yansıyan ışıkların farklı dalga boyuna göre gözde 
oluşturduğu etkinin beyin tarafından kavranması gerekir. Yani renkler gözle görmekle kalamaz, bilinç yoluyla hayat bulurlar.  
 
Renkler ana, ara ve nötr renkler olmak üzere üç gruba ayrılırlar.  

• Ana renkler; kırmızı, sarı ve maviden oluşur. Ana renklerin özelliği, saf halde bulunmaları ve başka renklerin karışımı ile elde 
edilememeleridir.  

• Ara renkler ise Ana renklerin ikili olarak birleşmeleri ile meydana gelen yeni renklerdir. Bu grup; turuncu, yeşil ve mordan oluşur. 
Bu renkler başka renklerin birleşimi sonucunda oluşmalarına rağmen saflıklarını korurlar. 

• Nötr renkler ise siyah, beyaz ve gridir. Nötr renkler gerçekte renk olmamaları sebebiyle insan psikolojisi üzerinde de kesin etkiler 
meydana getirememektedir. Buna rağmen nötr renkler; dinlendirici, doyurucu, manalı ve olgun etkiler yansıtır.  

 
Renkleri sıcak ve soğuk olarak da iki gruba ayırabiliriz.  
 

• Sıcak renkler; kırmızı, sarı, turuncu renkleridir. Bunlar harekete geçiren, ateş rengi oldukları için bu şekilde adlandırılmıştır. 
• Soğuk renkler ise mavi, yeşil, mordur ve suyu çağrıştırdıkları için söndüren, soğuk etkiye sahiptirler. 

 
Sıkıcı kısmı geçtiğimize göre  renklerin çağrışımlarına gelebiliriz. 
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Kırmızı 
Kırmızı sıcak renk grubunda yer alan ana renklerden biridir. Hareketli, coşkun, heyecanlandırıcı ve tahrik edici bir renktir. Büyük bir 
enerjiye sahip olmaktan kaynaklı karşı konulmaz bir güç etkisi yaratmaktadır. Kendisini zorla kabul ettirir ve huzursuzluk verir. Güçlü 
etkisinden dolayı ilgi odağı olur ve istesek de istemesek de bakışlarımızı üzerine çeker. 
  
Sarı 
Ana renk grubunda bulunan ikinci renktir. Uçarı bir renk olması bakımından çok sevilir. Çılgınca duyguların simgesi olarak nitelenebilir. 
Renkler içinde en neşelisidir diyebiliriz. Sarının yansıttığı gençlik ve canlılık ifadesi çok güçlüdür. Açık tonlarda olan sarı rengin bu 
özellikleri daha çok belirgin hale gelir. Sarı renk kendisini seven insanlara bilgi ve bilgeliği ulaştırır. 
 
Mavi 
Ana renk grubunda bulunan tek soğuk renk mavidir. Mavinin tonları açıldıkça uzaklığı ve sonsuzluğu temsil eder. Koyulaştıkça da çekici 
etkiler gösterir. Mavi, insanlar üzerinde, temizlik, rahatlık, sükûnet ve dinlendirici etki yaratır. Mavi korumayı sembolize eder, beyaz ile 
karıştırılarak kullanıldığında yatıştırıcı ve güven veren bir his verir. 
 
Mor 
Mor, ara renkler içinde mat, soğuk bir görünüme sahiptir. Mor; asilliği, kendine güvenmeyi, özerkliği, tek vücut olmayı simgeler.  
 
Turuncu 
Turuncu rengi meydana getiren sıcak kırmızı ve sıcak sarı renklerdir. İnsanı ısıtan bir enerjiye sahiptir. Yoğun enerji ve sıcaklığa sahip 
olan kırmızı renge sarının ilavesi ile bu enerji daha da kuvvetlenerek yansımıştır. Sıcak renkler grubunda olan bu renk, kırmızı kadar 
dinamik ve yüksek titreşime sahip değildir. Güneşi, parlaklığı ve rahatlığı duyumsatır. Kırmızı renk gibi uzun süre seyredilemeyen bir 
renktir. 
 
Yeşil 
Yeşil, kendisini oluşturan mavi ve sarının etkilerini taşımaz. Yeşil; temiz bir doğayı, kırları ve ferahlığın çağrışımlarını uyandırır. Tüm 
renklerin en sakin, sessiz ve hareketsizidir. 
Doğada sıkça bulunan bir renk olması nedeniyle insanlarda huzur ve sakinlik etkisi yaratır.   
 
Siyah 
İnsanoğlu üzerinde her zaman korku yaratan bilinmezlik ve karanlık, sonu belli olmayan karanlıkların verdiği çelişki, siyahta da görünür. 
Bu nedenle siyahta korku, panik ve fenalıkların izleri hissedilebilir. Siyahta sonu olmayan bir yolculuğun etkisi ve ölümün çağrışımı her 
zaman duyumsanır. Bu sebeple keder, matem, sıkıntı ve üzüntü rengidir. Ölülerin ardından en çok giyilen renk, ölümün verdiği acıyı en 
iyi şekilde yansıtan, kendine özgü ciddiyet ve ağırbaşlılık kazandıran siyahtır. 
 
Beyaz 
Geniş beyaz yüzeyler serin ve soğuk etkiler verir. Bu nedenle beyaz soğuk renkler grubundan sayılır. Beyaz renkte neşe ve sevinç öncesi 
sessizlik bulunur. Toplum görüşünde ise beyaz; masumiyet, temizlik, asaleti temsil eder. Beyazın olumsuz etkileri; parlak olması sebebiyle 
gözü çok çabuk rahatsız eder, teslimiyet ve yenilginin sembolüdür. İnsanlık tarihinde ve günümüzde dahil savaş alanlarında beyaz bayrak 
teslim olma ve pes etme ifadesidir.  
 
Gri 
Gri; ne yukarıda ne aşağıdadır. Kendisini oluşturan renkler olan siyah ve beyazın özelliklerini pek taşımamaktadır. Siyahın huzursuz edici 
koyuluğunu taşımadığı gibi, beyazın göz kamaştırıcı parlaklığını da taşımaz. Ama bu iki özelliğinde orta yolunu bularak tatlı bir orta ton 
oluşturur. Gri renk; olgun, dikkatli, huzurlu bir karakteri temsil eder. Bu nedenle hareketsiz, tarafsız, durgun bir renk olarak kabul görür. 
Aynı zamanda gride, saf bir masumiyet ve gizli bir ümitsizlik hissedilir. 
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SAĞLIKLI HAMİLELİK                               Aleyna KARAHASAN 

 
 
 
 
Obstetrik fizyoterapi nedir? 
Hayatın bize getirileri arasında belli aşamalar vardır. Bebeklik dönemiyle 
başlayıp yaşlılık dönemine kadar vücudumuzda her yıl farklı deneyimler 
yaşıyoruz. İnsanın doğasında şüphesiz ki yeni bir canlı dünyaya getirmek var. 
Gebelikle birlikte kadınların vücudunda eşsiz biyomekanik farklılıklar 
gelişmekte. Başkalaşma evresini takiben oluşan toparlanma evresiyle birlikte, 
bazen vücudumuzda istemediğimiz hasarlar kendini gösterebiliyor. Obstetrik 
fizyoterapi ise vücudun bu süreçlerini yakından takip edip oluşabilecek 
hasarları minimuma indirmeyi hedefler. Gebeliğin 16. Haftasından itibaren 
başladığımız bu süreç, doğum sonrasında da oluşturduğumuz kişiye özel 
egzersiz eğitimlerinden oluşmaktadır. 
 

Egzersiz gebelik sürecine zarar verir mi? 
Bilinen en büyük yanlışlardan biri de egzersizin doğum sürecine zarar verdiğidir. Gebelikte yapılan gevşeme, solunum 
ve gebeye uygun oluşturulan kuvvetlendirme reçetesi, doğuma katkısının olmasının yanında doğum sonrası oluşan 
komplikasyonları minimuma düşürüp gebelik öncesi yapılan bir spor branşı varsa toparlanmayı daha iyi 
sağlamaktadır. Yapılan güncel klinik çalışmalarda spor geçmişi olan kadınların doğum sürecini daha kolay 
atlatabildiği aynı zamanda gebelik sürecinde ve sonrasında oluşabilecek idrar kaçırma problemlerine olumlu yönde 
etkisi olduğu gösterilmiştir. Grup içi yapılan pilates, reformer ve yoga gibi egzersiz konseptleri ise depresyonu olumlu 
yönde etkileyerek sosyalliği arttırıp bu sürece katkı sağlamaktadır. Vücutta relaksasyon sağlayıp solunuma olumlu 
yönde etki gösterip, gerekli kaslarda kuvvetlendirme sağlayabiliriz. 

 
Her gebe egzersiz programına alınır mı? 
İlk 3 ayda görülebilecek tıbbi problemlerden dolayı 16. haftaya kadar beklemek gerekir. Bir çok medikal durum egzersize engel olabilir: 
hipertansiyon, doğum öncesi membran rüptürü, intrauterin büyüme geriliği,devamlı kanama, düşük tehditi, devamlı kasılmalar... 
 
Egzersizin bize getirileri neler olabilir? 

• Egzersiz; strese, oluşabilecek depresyona, anksiyeteye, bel ağrılarına, kabızlığa iyi gelirken iyi bir posture sahip olmanızı 
sağlayıp aynı zamanda kilonuzu da kontrol altına almış olur. Oluşabilecek kalp ve damar sağlığı problemlerine de iyi gelir. 

• Yazımın kalanında gebelik sürecinde karşımıza çıkabilecek problemlere dikkat çekmek istedim, neler yapabileceğimize bir göz 
atalım. 

• Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde döl yatağının büyümesi ve sırtüstü yatar pozisyonun damarlara yaptığı bası nedeniyle 
tansiyonda düşmeler görülebilir. Yan yatar pozisyonda yatmak kardiyovasküler sisteminiz için daha sağlıklı olabilir. Büyüyen 
döl yatağı hamileliğin 5. ayından sonra damarlara yaptığı basınçtan kaynaklı ayak ve bacaklarda varis ve ödeme sebebiyet 
verebilir. Varisi önlemek için yapabileceğiniz önlemler basit. Uzun süre ayakta kalmamaya çalışın, otururken bacak bacak 
üstüne atmak yerine onları yükseltebilirsiniz. Duştan çıkmadan önce şöyle soğuk bir su tutmak da varise iyi gelen çözüm 
önerilerinden biridir. Tabi ki size bir fizyoterapistin verebileceği en güzel öneri ise her türlü probleme iyi gelebilecek mini ayak 
bileği ve bacak egzersizleridir. 

• Gebelerde bel ağrısının görülme olasılığı %40-60 arasındadır. Gebelerde bel ağrısının sebeplerine bakacak olursak artmış bel 
çukurluğu, döl yatağının ağırlığı, bel fıtığına bağlı sinir basıları, karın kasları ile sırt kasları arasında dengesizlik görülmektedir. 

• Her üç annenin 2 sinde elde oluşan uyuşma ve ağrı bize karpal tünel sendromuna çıkarabilir. Özellikle gebeliğin son aylarında 
ve lohusalık döneminde sıklıkla karşılaşılan bu durum uzun vadede de etkisini gösterebilen bir sendrom olarak karşımıza 
çıkabiliyor. Kuvvetlendirme, belirli kaslara yapılan germe hareketi ve sinirlere yapılan mobilizasyon teknikleriyle bu durumun 
da önüne geçilebilmekte. 

• Diastasis recti hamilelik döneminde gebenin karın kaslarının gerilime dayanamayıp karın kaslarının ortadan ayrılmasına denir. 
Alt karın ağrısına ve bel ağrısına sebebiyet olabilir. Egzersizle kasları kuvvetlendirip sorunu ortadan kaldırabiliriz. 

• Gebelik sırasında ve sonrasında oluşabilen idrar kaçırma problemleri gözlemleyebiliriz. Böyle bir durumda pelvik fizyoterapisti 
ile iletişime geçebilirsiniz. 

• Hamilelik döneminde salgılanan hormonlardan kaynaklı eklemlerde ve bağlarda yumuşama meydana gelebilir. Bu durum 
gebelerde bel ağrısı, kasık ağrıları, bacaklara vuran ağrılar gösterebilir. Aynı zamanda kalça eklemlerinde ağrı ve yürümede 
güçlüğe neden olabilir. Kuvvetlendirme egzersizleri ile birlikte mobilite ve strechingle semptomları minimuma indirebiliriz. 
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SAĞLIKTA İNOVASYON                          Mehmet Kadir ARAL 

 
 
 
 
Günümüze baktığımızda teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bunda 20 yıl önce çekilen “YAPAY ZEKA”(Artificial İntelligence) filminde yaşanılan 
olaylar bize, çok değil 5-10 yıl önce  garip gelirken şimdi insanı ameliyat eden robotlar karşımıza çıkıyor. Özellikle sağlık sisteminde bu 
inovatif süreç çok daha farklı ve hızlı ilerliyor. Peki bu kadar hızlı ilerlemesinin sebebi nedir ? Bunun insan sağlığına ne tür bir katkısı var ? 
Ve nasıl üretimler ortaya çıkıyor ? Hadi gelin bu konu hakkında konuşalım  
 
İnovasyon Nedir?  
İnovasyon hayatımızı kolaylaştıran, işinizi daha kolay kılan ve sizi hedefe götüren yeni 
bir yol, yöntem veya araç denilebilir. Hayatımıza giren veya bizi kuşatan her şey için 
inovatif düşünceden bahsedilebilir. Bu durum, bir içgüdüsel bir realite olarak her 
zaman vardır. Ancak ne kadar farkında olduğumuz ise kültürel birikimimizle ilişkilidir. 
İnovasyon denince ilk akla gelenler; ürün, hizmet, süreç, organizasyon, pazarlama ve 
toplumsal içerikli pek çok alanda yenilikçi düşünceyi kapsar.  
 
İnovasyonun Sağlıktaki Yeri  
Sağlık hizmetinin her aşamasında modern teknolojiye, deneyimlere ve ye nilikçi fikirlere ihtiyaç duymaktayız. Üretilen her düşünce 
topluma sunulan hizmetin kalitesini arttırdığı gibi, sağlık çalışanlarının da enerjisini arttırıp, iş yükünü azaltmayı hedefler.  
 
COVİD-19 pandemisinde inovatif fikirlerin önemini bir kez daha anladık. Çok minimal bir örnek verirsek “Maske”.  
Pandemiden önce maskeleri daha sık sağlık çalışanları kullanıyordu. Fakat, pandemi ile birlikte toplumun tamamı maske takmak zorunda 
kaldı. Maske virüsün bulaşabilirliğini azaltmada önemli bir rol oynasa da malesef  sağlıklı soluk alıp vermede kısıtlama da ortaya 
çıkarmıyor değil. Ayrıca ağız ve burun çevresinde havasız bir ortam yarattığı için yaşam kalitesini de azalttığını söyleyebiliriz. Ve tabi 
ekonomik yönden de ekstra bir masraf çıkarıyor. Peki ne yapmamız gerek ? Maskeyi bir kenara atıp takmamazlık yapamayız. Fakat maske 
takmanın da yaşam şartlarını kısıtlayan durumu var. İşte inovatif fikir burada ortaya çıkıyor. Burada yapılması gereken nemlendirmeyen 
ve soluk alıp vermeyi sağlayan bir nano-kumaş. Ayrıca bu kumaşın tekrar kullanabilme özelliği ve üzerinde virüs barındırma oranı 
azaltılırsa hem salgını  hem de yaşam şartlarını kısıtlamayı önleyebiliriz. Aslında basit bir fikir fakat topluma büyük yararı olan bir süreç. 
 
 İnovatif sürecin nasıl ilerlediğini küçük bir örnekle anladıysak hadi gelin son zamanlarda ne tür gelişmeler olmuş onlara bakalım. 
 

Google Glass  
Üzerinde optik bir ekran bulunan gözlük şeklinde giyilebilir bir bilgisayardır. Google firmasının Project 
Glass (Gözlük Projesi) isimli bir araştırma ve geliştirme projesidir. Bu teknolojik özellik yurtdışında 
gelişmiş ülkelerde hasta değerlendirmede ve ameliyatlarda verileri incelemede kullanılabiliyor 
 
 

Footbalance  
Finli bir marka olan FOOTBALANCE giyilebilir kişiye özel ortopedik ekipmanlar konusunda çok farklı 
inovatif ürünler ortaya çıkardı. Eşsiz patentli ısı teknolojisi ile sağlık uzmanı 10 dakika i ̇çinde ayak analizi 
yaparak ayağınızdaki ortopedik asimetrileri saptar ve buna özel bir tabanlık oluşturur. Bunun yanında özel 
geliştirilen giyilebilir özel koruyucu  ekipmanları ile sakatlanmaları da önleyebilir 

 
VaguStim Cihazı  
Açıkçası son zamanlarda en çok ilgimi çeken projelerden biri bu 
olmuştur. VaguStim Cihazı kulaktan güvenli elektrik darbeleri 
göndererek N. Vagus siniri uyarır. Bu uyarıyla birlikte  otonom 
sinir sistemi aktivitesi  yeniden dengelenir ve vücutta bu 
sistemin bozukluğundan dolayı ortaya çıkan hastalıkları kaldırıp 
tedavi edebilir. Bu cihaz giyilebilir bir teknoloji olduğu içinde 

kullanımı da gayet pratiktir. Cihaz kullanımı uzman sağlık çalışanları tarafından yapılmalıdır 
           
Örnek çalışmalardan da gördüğümüz gibi sağlık ve teknoloji hız kesmeden gelişiyor. Bizlerin de yapacağı 
tek şey birlikteliğimizi ve inovatif düşünceyi hayatımızın her alanına bir kültür olarak yerleşmesini 
sağlamaktan geçiyor. 
Sağlıcakla kalın, inovasyondan ayrılmayın. 
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SCHROTH NEDİR?                                        Dilara ALEMDAR 

 
 
 
 

Bu ayki blogumuzda skolyoz tedavisinde kullanılan bir rehabilitasyon programından bahsedeceğim. Tabi biraz 
da bu konuyla ilgili deneyimlerimden. 
 
Katharina Schroth tarafından geliştirilen bu yöntem 3 boyutlu, bozulmuş vücut kompozisyonunu her açıdan 
düzeltmeyi hedeflemektedir.Fizyoterapist bu uygulamada hem sözel hem işitsel hem de eliyle uyarılar vererek 
kişiyi destekler.  
  
Peki diğer skolyoz tedavilerinde farkı nedir? 
Diğer skolyoz tedavilerinin aksine solunuma büyük önem veren ve kişiye özgü egzersiz programına solunum 
tekniklerinin de kullanıldığı egzersizler ekleyen bir program aslında schroth. 
 

Ekipmana ihtiyaç var mıdır? 
Skolyozun 3 boyutlu bir deformite 
olduğunu düşünürsek 3 boyutlu 
düzeltmelere ihtiyacımız var demektir. 
Egzersiz barları, aynalar, ağırlık aktarımını 
destekleyecek yükseltiler daha kaliteli ve 
kontrollü egzersizler için yardımcımız 
olmaktadır.  
 
Skolyoz tedavisindeki hatalar nelerdir? 
En çok yapılan hata vücudu bütünüyle 
düşünüp kompansasyonları önlemek yerine 
direkt eğriliğin tam tersi yönünde 
yapılanların tam bir düzeltme sağlayacağını 
düşünmektir.  
 
Vücudumuzun ipe dizili boncuklardan 
oluştuğunu düşünürsek boncukların düz bir 
hatta olması için ne yapmamız gerekir? 
Tabiki iki ucundan çekmek. Schroth 
egzersizi yaparken de mantık böyledir . 
Eğriliğin konkav tarafına nefes alırken ayak 
tabanlarımız yere tam temas halinde olmalı 
ve sanki başımızın üstünden bir ip 
çekiyormuşcasına omurgamızı uzatmalıyız. 
Basitçe anlatmak gerekirse tedavi temeli 
buna dayanmaktadır.  
 
Bu teknik her yaştaki bireylere 
uygulanabilir, eğriliğin yönüne göre 
asimetrik duruşu düzeltecek oturma 
yöntemleri kişiye öğretilir. Daha kolay anlaşılması için fotoğraflar veya videolar 
üzerinden anlatılabilir. 
 
 
 
Herkese keyifli okumalar ve düzgün postürler! 
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SKAPULAR KANATLANMA NEDİR?             Erdem BULUT 

 
 
 
 
Skapular kanat hastalığının semptomları, altta yatan nedene, kaslara ve sinirlere bağlı olarak kişiden kişiye değişir. Skapular kanatlı çoğu 
insanın dışarı çıkan bir omuz bıçağı vardır. Scapular kanata sahipseniz; sandalyede otururken veya bir sırt çantası taktığınızda bile 
rahatsız olabilirsiniz. Kanatlı skapula sinir hasarının bir sonucuysa, boyun, omuz ve kol kaslarında zayıflığa neden olabilir. Bu zayıflık, ağır 
nesneleri kaldırma, çekme ve itmeyi zorlaştırabilir. 
 
Omuz eklemimiz; scapula(kürek) , clavicula (köprücük), humerus ( kol ) kemiği ve kalın ligamentlerden ( bağlar) oluşur. Omuz eklemine 
arkadan baktığımızda thorax bölgesi dediğimiz kaburgalarımız scapula iç yüzeyine yapışır ve negatif basınç dediğimiz bir basınç ile sabit 
formda kalmaktadır. Bu thorax yapısı omuz eklemimizle hareket eder, kanat scapula ise thoraxın bu hareketleri artık sağlayamaması ve 
negatif basıncı kaybetmesi ile ortaya çıkan bir hareket bozukluğudur. Negatif basıncı kaybeden scapula dışarıya doğru , omuz başı ise 
öne doğru hareket gösterir. 
 
SEBEPLERİ NELERDİR ? 

o Kas iskelet sistemi ( kas zayıflıkları, yanlış ve tekrarlayan hareket vs). 
o Scapula çevresi yapısal ve anatomik bozukluklar. 
o Omurgada gelişen rotasyon, omurganın döndüğü tarafta görülmesi yüksek ihtimaldir. 
o Doğuştan kalıtsal olabilir. 
o Günlük yaşamda sporcularda yanlış çalışma veya tek taraflı düzensiz çalışma, araba yıkamak, bahçe işleri ile uğraşırken (sürekli 

bir tarafla azma - kürek tutma ), her uzandığımızda kollarını kullanarak başını kaldırmak gibi tekrarlayan hareketler. 
o Grip, çocuk felci, bademcik iltihabı gibi hastalıklar.  
o İlaca alerjik reaksiyonlar. 
o Aşırı dozda ilaç kullanma. 
o Boyun, üst sırt ve omuz kaslarını kontrol eden sinirlerde yaralanmalar. 

 
NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ ? 

o Mümkünse tekrarlayan omuz veya kol hareketlerinden kaçınmak, 
o Doğru duruşu korumak, 
o Ergonomik bir sandalye veya yastık kullanma, 
o Omuz dostu ergonomik çanta ve sırt çantaları kullanma, 
o Omuzlarımıza çok fazla ağırlık taşımaktan kaçınmak, 
o Boyun, omuz ve kol kaslarına yönelik strechinglerle iyice esnemesi ve güçlendirilmesi gerekir. 

 
EGZERSİZLER: 
Scapular Punch                                                                                                                                                                                                        Serratus Push Up 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serratus Wall Slide 
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SKOLYOZ TARAMA PROGRAMINA PRATİK 
YAKLAŞIM                                                  Nermin Dilruba TİTİZ 

 
 

 
Günlük aktivitelerimizde; çanta taşırken, masa başı çalışırken, televizyon izlerken sizce de doğru pozisyonda ve hareket ekseninde miyiz? 
Aslında farkında olmadan duruş bozukluklarına, vücudun herhangi bir yerindeki probleme, genetik, metabolik veya hormonal faktörlere 
bağlı olarak omurga eğrilikleri oluşabilmektedir. Kimi zaman bu durum fark edilebilirken kimi zaman fark edilememektedir. Bu oluşan 
omurga eğriliklerine “skolyoz” denilmektedir. Skolyoz aslında bir hastalık değil bir bulgudur. Omurgadaki üç boyutlu şekil bozukluğudur. 
 
Skolyozum Var Mı? 
Skolyozun varlığını anlayabilmek için birçok tarama yöntemleri mevcut iken, skolyoz taraması dünya genelinde geniş çapta tartışılan bir 
konudur. Bununla birlikte skolyoz taramasının kullanımı da tartışmalıdır. Bu taramaların düşük prediktif değerlere sebebiyet vermeleri, 
uzmanlara yönlendirilen danışan sayısında ciddi rakamlara neden olmaktadır.  
 
Bu tartışmalara neden olan başlıca nedenler sebep oldukları dezavantajlarıdır. Danışanlarda artan miktarda röntgen görüntülemeler 
sonucu radyasyonun olumsuz etkisine maruz kalınması, az miktarda oluşan skolyozun hangisinin ilerleyeceği, hangisinin tedavi 
gerektireceği konusunda kesin olamamak, maliyet sorunu, muayene ile indüklenen stres taramaların beraberinde getirdiği 
dezavantajlardır. 
 
Tüm bu dezavantajlara ragmen tarama, omurgada şekil bozuklukların ilerlemesini önleyen en önemli faktördür. Unutmayın ki: 
Erken skolyoz saptanması demek erken tedavi ile daha iyi sonuç alınması demektir. 
 
Durumun ciddiyetini belirlemek, skolyozun ilerleme riskinin ve tedavi edilmesinin güvenli olup olmadığını anlamak için; Adam’s Eğilme 
Testi, Düz Bacak Testi, Güç Testi, yüzey topografisi, nötral pozisyonda eğrinin sınıflandırılması şeklinde birçok değerlendirmeler 
yapılmaktadır. 
 
Bu yazımızda da tüm bu testelere farklı bir bakış açısı kazandıracak, birçok özelliği ile pratiklik kazandıracak uygulamayı yakından 
inceleyecek ve tartışacağız. 
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Tarama Testleri 
Doğruluk, tekrarlanabilirlik, duyarlılık ve 
özgünlük kriterlerine ek olarak hızlı, uygulanması 
kolay ve güvenli olması en önemli kriterlerdir. Peki 
neden ayırıcı tanı gerekli? Farklı prognoz 
ilerlemesi ve tedavi seçenekleri görebilmek, 
durumların altında yatan daha ciddi problemleri 
belirlemek, yanlış tanı ve yanlış uygulamalardan 
ve yanlış tedaviden kaçınmak için ayırıcı tanıya 
ihtiyaç vardır. Güncel tasarlanan ve 2021 yılında 
piyasaya sunulması beklenen bahsi geçen 
uygulama da, esas olarak bu gerekliliklerden 
doğarak tasarlanmıştır. 
Pratik uygulama, telefon uygulaması! 
 
Bahsettiğimiz uygulama basit kullanımı olan bir 
telefon uygulamasıdır.Uygulamada pelvik 
torsiyon, yüzeysel rotasyon sol/sağ, maksimum 
kifoz, maksimum lordoz, pelvisin eğim açısı, 
servikal kıvrım, lomber kıvrım, sağ ve sol 
deviasyonlar şeklinde birçok değerlendirme 
parametreleri yer almaktadır. X -ray ışınlarının 
yerine infrared ışınların kullanılması, mobil ve 
taşıması kolay olması, yüksek tekrarlanabilirlik 
gibi birçok özelliği mevcuttur. 
 
Uygulamanın en önemli özelliği objektif olması ve 
verilerin otomatik olarak işlenmesidir. Nedeni de, 
danışanlardan elde edilen sonuçlar anlık ve 
günlük olarak tutulmaz ise tedavi sürecinde ciddi 
sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu nedenle 
ölçümleri kaydetmek önemlidir. Verilerin anlık ve 
objektif olması da tedavi sürecinde fizik tedavinin 
efektif olmasını sağlamaktadır.  
 
Uygulamanın diğer bir önemli özelliği ise 
maliyetinin az olmasıdır. Maliyetin az olması 
özellikle okullarda, okul tabanlı skolyoz tarama 
programlarında, öğrencilerin muayenesi için 
büyük bir bütçe gerekeceğinden, birçok yönden 
üstün avantaj sağlamaktadır. 
 
Her şeyden önemlisi normal testler 45 dakika 
sürerken bu telefon uygulaması ile süreç 10 
dakikadan daha az bir süreye inmektedir. 10 
dakikadan az bir süre içerisinde vücut postürü 
analiz edilir ve işlenen verilere göre tedavi 
programı yine uygulama tarafından çizilir. 

Fizyoterapist dilediği yerlerde müdahaleler yapabilir. Böylece yapılacak hataların minimuma indirgenmesini sağlanır. 
 
Uygulama İşlemi Nasıl? 
Çekim yapılacak danışan hareketsiz durur. Etrafında vücudun her yerinin taranmış olmasına dikkat edilerek fizyoterapist tarafından 
vücudun 360 derece etrafı taranır ve veriler işlenir. Vücudun bellirli kısımlarındaki noktalar  ve dış hatları çizilerek 3 boyutlu bir görüntü 
alır. Uygulamada bu noktalar sistem tarafından hesaplanarak otomatik olarak belirlenir. Dolayısıyla da kalemlerle danışanın üzerine 
çizim yapılmasına gerek yoktur. Bu noktalar arası uzaklık uygulama tarafından hesaplanır ve devamında bu belirli noktalar arası eğrilikler 
açılar belirlenerek veriler işlenir. 
 
Görüntüleme infrared ışınlar ile yapılır. Mobil cihazların infrared kameraları olmalarına rağmen APPLE şirketi ipadlere IR özelliği 
vermemiştir. Ancak 2013 yılı itibariyle, donanım aksesuarlarıyla iPad gibi aygıtlarınıza kızılötesi özellikler ekleyebilirsiniz. 
 
Güvenirlik 
12 kamera ile çekilen görüntüler 49 farklı postür şekli ile öncesinde programa yüklenmiş ve denenmiştir. 6 farklı postürde hassasiyet 
kıyaslaması yapılmış ve farklılıklar belirgin olarak görülmüştür. Uygulamanın girdi verilerinin doğru ve güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. 
Fizyoterapistler olarak da skolyoz taramasında pratik bir anlayış getirecek bu uygulamayı merakla beklemekteyiz. 
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SAĞLIK VE
PERFORMANS ÜRÜNLERİ

GİYİLEBİLİR ÜRÜNLER İLE SAĞLIKLI KAL
PERFORMANSINI YÜKSELT
footbalance.com.tr
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SPORCULARDA COVID-19 VE FİZYOTERAPİ 
İLİŞKİSİ                                                               Hacer ÇAKAN 

 
 
 

 
Covid-19 geçirdiniz mi? Peki spor yaparken hastalık öncesi performansınıza erişemediğinizi fark ediyor musunuz?  Bu sorulara 
cevaplarınız ‘Evet’ ise okumaya devam edin. 
 
Corona virüs, tüm dünyayı aynı anda etkileyen ve gündelik yaşamımızı büyük ölçüde değiştiren bir virüs ve şu ana kadar milyonlarca 
kişiye bulaştı. Artık birbirimizin yüzünü maskesizken tanımakta zorlanıyoruz. Bizi mental ve fiziksel olarak negatif etkileyen bu süreçte 
hepimizin önceliği virüsten korunmak. Fakat virüse bir kez yakalandığımızda birçok komplikasyonla karşılaşabiliyoruz. Araştırmalar 
gösteriyor ki, hastalıktan etkilenen insanlar hastalığın ciddiyeti ve hastanede kalış süresi fark etmeksizin uzun vadeli yan etkilere sahip 
olabiliyor. Hareketsiz geçirilen her 24 saat, performansta yaklaşık %10’a kadar bir düşüşe sebep olur. Özellikle sporcularda, düşen oksijen 
kapasitesinin geri kazanılması büyük önem sarf ediyor. Bu aşamada fizyoterapistler kaybedilen vücut fonksiyonlarının ve performansın 
geri kazanılması için çalışır. 
 
Peki Covid-19 geçirdikten sonra performans düşüklüğü yaşayan sporcularda rehabilitasyon süreci nasıl olmalı? 
 
Fizyoterapistler, hastalık sonrası görülen nefes darlığı, anksiyete ve depresyon gibi komplikasyonların çözülmesi ve kişilerin normal 
hayatlarına dönmeleri için diğer sağlık çalışanlarıyla beraber multidisipliner olarak çalışır. Bu komplikasyonlar, branşa özel mobilite 
egzersizleri ve nefes egzersizlerinin kombinasyonları ile çözülebilir. Spora geri dönüş aşamasında fizyoterapistler, kişiye ve branşa  özel 
çalışmalar yapar. Rehabilitasyon sürecinde öncelik pulmoner rehabilitasyona verilir. Pulmoner rehabilitasyon, akciğerlerin eski 
kapasitesine kavuşması için oluşturulan bir dizi protokolü kapsar. Kaybedilen oksijen kapasitesinin geri kazanılması bu yol ile sağlanabilir. 
Bunun yanında, eğer öksürük ve nefes darlığı gibi bir problem yoksa covid öncesi sahip 
olunan performansın yaklaşık %50-%60’ı ile spora geri dönüş yapılmalı. Daha sonra 
performansın kademeli olarak arttırılması ve nefes egzersizleriyle desteklenmesi 
sonucunda tam performansa erişim sağlanabilir. 
            
Unutma, egzersiz sadece bir rehabilitasyon yöntemi değil, aynı zamanda bir korunma 
yöntemi. Makaleler günlük hayatta fiziksel aktivite yapan kişilerde üst solunum yolu 
enfeksiyon riskinin %20-30 azaldığını gösteriyor.  
 
Eğer bu açıdan bakarsak, egzersiz yapmak ya da yapmamak asıl mesele değil mi? 
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UYKU VE RECOVERY                                   Simgenur AYDAŞ 

 
 
 
 

Yorucu geçen bir iş gününün ya da antrenmanın sonrasında 
vücudumuzda bazı fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Vücut 
kullandığı enerjiyi geri kazanmak ve biriken yorgunluk 
faktörlerini dolaşıma katıp kaslarımızdan uzaklaştırmak ister. 
Yani organizma normale dönmeye çalışır. Gerçekleşen bu 
iyileşme, toparlanma, eski haline dönme sürecine RECOVERY 
denir. 
 
Recovery sürecini aktif veya pasif olarak yönetebiliriz. Aktif 
recovery sağlamak için bisiklet, jogging, yüzme gibi aerobik 
aktiviteler gerçekleştirirken başına eklediğimiz gibi 
antrenmanın sonuna da mobilite ve esneklik egzersizlerini 
kombine ederek sürece pozitif katkı sağlayabiliriz. Biz 
fizyoterapistlerin çokça kullandığı manuel teknikler, 
elektroterapi, buz masajı veya buz banyoları gibi soğuk 
uygulamalar, sporcunun giydiği kompresyon giysilerini de pasif 
recovery süresini kısaltabilecek diğer yardımcı uygulamalar 
olarak sayabiliyorken sporcunun beslenmesinin ve uyku 
kalitesinin pasif toparlanmada önemi oldukça büyüktür. 

 
UYKU BİR ANTRENMAN ÇEŞİDİDİR. 
Uyku insanın en temel biyolojik 
ihtiyaçlarından biridir. Vücut dokularının 
tüm gün boyunca aktif olan metabolik 
faaliyetlerden kurtulduğu, bir sonraki gün 
için fizyolojik olarak hazırladığı muazzam 
değerli bir süreçtir. Fizyolojik olduğu kadar 
psikolojik düzeyde de sağlık için kaliteli uyku 
önemli bir faktördür ki insan hayatının ⅓’ lük 
kısmı uyku ile geçer. 
 
Kaliteli bir uyku ile bağışıklık sisteminden 
sinir sistemine, hormon dengenmizden stres 
seviyemize kadar tüm döngümüzün ana 
anahtarı sayılır. Bu yüzden profesyonel 
sporcular için en iyi toparlanma stratejisinin 
Kaliteli Uyku olabileceği bildirilmiştir. 
Normal bir insan için önerilen 6-9 saat uyku 
süresi sporcular için daha fazla olması 
gerektiği yönünde görüşler vardır. Eksik 
kalmış gece uykusu ise gün içinde yapılan 30 
dakikalık şekerlemeler ile tamamlanabilir.  
 
Sporcular önemli bir maç, yarış öncesi genelde kaliteli uyku uyuyamazlar ve bu  eksikliğin performansta düşüşe yol açması kaçınılmazdır. 
Kaliteli uykumuzu tamamladığımızda psikolojik toparlanmanın yanında fizyolojik olarak da vücut kendini yeniler. Bu sayede, kişi denge 
ve koordinasyonunu, reaksiyon hızını, aerobik kapasitesini, vb. parametrelerini geliştirebilir. Sporcunun sakatlık riski düşerken dolaylı 
olarak sporcu yenilenmiş kas iskelet sistemi, kardiyopulmoner sistem ile de performansının üzerine her antrenmanda daha fazla 
koyabilir. 
 
Evet, vücudumuz hareket etmek için yaratılmıştır ancak yakıtı olmayan bir araba nasıl gidemiyorsa insan bedeninin yakıtından biri de 
uykudur ve onsuz ilerleyemez. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmak altın standart ise uyku ile toparlamak da performans gelişimi için 
önemli bir yere sahip. Uykuyu es geçip antrenmana yoğunlaşmak sizi daha başarılı yapmayacaktır. Unutmayın dinlenmek de bir 
antrenman ve bunların en keyiflisi de uyku. 
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