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KISALTMALARIN LİSTESİ 
 
DXA 
 

Dual-Enerji X-Ray Absorbsiyometri Yöntemi 

BMD Kemik mineral yoğunluğu (KMY) 
 

PAS 
 
FRAX 
 

Fiziksel çalıştırma sistemleri 
 
Cinsiyet, kilo, boy, önceki bir kırığın veya ailede varlığı, sigara, 
kortikosteroidler, romatoid artrit, alkol alımı ve densitometrik 
değerlendirme gibi risk faktörlerini dikkate alarak mutlak kırılma riskini 
belirlemek için hesaplama aracıdır. 

 
VO2MAX 
 

 
Maksimum oksijen tüketimi 

WHO  
 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
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Bu çalışma, AB vatandaşları arasında osteoporozun etkilerini önlemek, hafifletmek ve 

hatta ortadan kaldırmak için teorik, metodik ve uygulamalı bir platform olarak öne çıkan 

bir kılavuzdur. Bu kılavuz, üç temel bilgi kaynağını açıklamayı hedefleyen kompakt bir 

bilgi paketidir.  

 

İlk bilgi paketi, fiziksel egzersiz yoluyla osteoporoz tedavisinde geleceğin uzmanlarına, 

konu ile ilgili uluslararası profesyonel forumlar tarafından uygun görülen ve kabul edilen, 

bilimsel sonuçları içeren, osteoporoz konusunda bir dizi güncel teorik sınırlamalar 

oluşturmaktadır.  

 

İkinci bilgi paketi, kemik sisteminin anatomisini ve biyomekaniğini içermektedir.  

 

Üçüncü bölüm, fiziksel egzersiz yoluyla katı bir kemik mimarisinin önlenmesi, 

azaltılması ve yeniden yapılandırılmasında kapsamlı ve ayrıntılı bir fiziksel çalıştırma 

sistemleri (PAS) portföyünü içermektedir. Aynı zamanda belirli Beden Eğitimi sınıfının 

yönetimi hakkında bilgi içermektedir. 

 

Dördüncü bölüm, fiziksel egzersiz, osteoporoz ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiye 

odaklanmaktadır. 
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OSTEOPOROZUN KAVRAMSAL SINIRLANDIRILMASI 

Osteoporoz, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından dünya çapında 75 milyondan 

fazla insanı etkileyen, yılda 8,9 milyondan fazla kırığa neden olan yerleşik ve iyi bir 

şekilde tanımlanmış bir hastalık olarak kabul edilmiştir. Osteoporoz sadece kırıkların 

önemli bir nedeni değildir; aynı zamanda insanların ciddi komplikasyonlarla yatalak hale 

gelmesine neden olan hastalıklar arasında da üst sıralarda yer almaktadır. Bu 

komplikasyonlar yaşlılarda hayatı tehdit edici olabilmektedir. 

Osteoporoz küresel bir zorluktur ve yaklaşık 200 milyon insanın osteoporotik1 olduğu 

tahmin edilmektedir. Günlük yaşam aktivitelerini sınırlayan ve aslında fiziksel 

hareketsizliğin nedenlerinden biri olan osteoporotik kırığa sahip olma riski taşıyan her üç 

kadından birini etkilemektedir (Uluslararası Osteoporotik Vakfı, 2015)2. 

2015 yılında Kanada Osteoporoz Vakfı tarafından sağlanan osteoporotik gerçeklere ve 

istatistiksel analizlere göre, osteoporotik kırıklar kalp krizi, felç ve meme kanserinden 

daha yaygındır ve yılda yaklaşık 2,3 milyar Kanada doları tutarında tahmini bir 

ekonomik yük oluşturmaktadır3. Wade ve ark. tarafından yapılan çalışmada osteoporotik 

kırıkların 10 yıllık olasılıklarına ilişkin verilere göre, osteoporoz nedeniyle daha önce 

herhangi bir kırık geçirmiş olan yaşlı popülasyon, gelecekte meydana gelebilecek 

kırıklara karşı %50 oranında artmış risk altındadır. Ayrıca, önceki bir bilek kırığının, 

sırasıyla yaklaşık 1,9 ve 4,4 tahmini rölatif riskle kalça ve vertebra kırığı riskini 

artırabileceği de tahmin edilmektedir 4 . Osteoporoz, dünya çapında kırıkların 8,9 

milyondan fazlasına neden olmaktadır ve bu da saatte yaklaşık 1000 vaka demektir5. 

Çin nüfusu üzerinde yapılan bir başka araştırmaya göre, 2011 yılında bildirilen yıllık 

osteoporotik kırık vakalarının, kadınlar arasında meme, endometri ve yumurtalık kanseri 

için bildirilen vakaların toplamından %40 daha fazla olduğu tahmin edilmektedir6. 

Osteoporoz, kemik mineral yoğunluğu (BMD) değerlendirmesi temelinde tanımlanmıştır. 

DSÖ kriterlerine göre, osteoporoz, genç sağlıklı kadınlar için ortalama değerin 2.5 

standart sapma veya daha altında olan bir BMD olarak tanımlanmaktadır (T-skoru <-2.5 

SS). Bu kriter yaygın olarak kabul görmüştür ve hem tanı hem de müdahale sınırını 

                                                 
1
 Hernlund E, Svedbom A, Ivergård M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, et al.Osteoporosis in the European 

union: Medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the 
international osteoporosis foundation (IOF) and the European federation of pharmaceutical industry associations 
(EFPIA). Arch Osteoporos 2013;8: 136 
2
 Compston J. Osteoporosis: Social and economic impact. Radiol Clin North Am 2010; 48:477-82. 

3
 Baucom K, Pizzorno L, Pizzorno J. Osteoporosis: The need for prevention and treatment. J Rest Med 2014; 3:2-9. 

4
 Wade SW, Strader C, Fitzpatrick LA, Anthony MS, O’Malley CD. Estimating prevalence of osteoporosis: Examples 

from industrialized countries. Arch Osteoporos 2014; 9:182. 
5
 Borgström F, Lekander I, Ivergård M, Ström O, Svedbom A, Alekna V, et al. The international costs and utilities 

related to osteoporotic fractures study (ICUROS) – quality of life during the first 4 months after fracture. Osteoporos 
Int 2013; 24:811-23 
6
 Dhanwal DK, Dennison EM, Harvey NC, Cooper C. Epidemiology of hip fracture: Worldwide geographic variation. 

Indian J Orthop 2011; 45: 15-22 
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belirlemektedir. BMD'yi ölçmek için en yaygın olarak doğrulanan teknik, çift enerjili X-

ışını absorpsiyometrisidir (DXA) ve BMD için T-skoruna dayanan tanı kriterleri, 

osteoporozda farmasötik müdahalelerin geliştirilmesi için önerilen bir giriş kriteridir. 

Osteoporozdaki terapötik denemeler genellikle bir giriş kriteri olarak düşük bir BMD 

değeri gerektirdiğinden, ilaçlar belirli bir BMD eşiğinin altındaki hastalarda kullanım için 

onaylanmıştır. 

En son Kılavuzlar, kalsiyum, D vitamini ve kemik emilimini yavaşlatan ilaçlarla tedaviye 

ek olarak, yapılandırılmış bir fiziksel aktivitenin kemik yoğunluğunun azalmasını 

yavaşlatma, düşme ve ardından kırık riskini azaltma yeteneğine sahip harika bir araç 

olduğunu doğrulamaktadır. Primer osteoporoz tipik olarak yaşlıları ve özellikle 

doğurganlık çağının sonundaki kadınları (menopoz öncesi, menopoz, menopoz sonrası) 

etkilemektedir. 

Osteoporoz uzun zamandır yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak kabul 

edilmektedir7. “Gizli hastalık” olarak da bilinir, çünkü genellikle ikincil sağlık sorunları 

hatta ölümle ilişkili olan kırılmalar (kemik dokusunda meydana gelen bu durumunun 

neden olduğu) gerçekleşene kadar herhangi bir ağrıya neden olmaz 8 . Osteoporoz, 

kırılgan, kırılmaya eğilimli bir yapı oluşturan kemik mimarisinin ayrışması ile düşük bir 

kemik kütle seviyesi ile karakterizedir. 

Osteoporoz, bir kişinin 50 yaşından sonra (özellikle menopoz sonrası dönemdeki 

kadınlar) FRAX yoluyla kırık geçirme riskini ifade eder9. 

DSÖ10'ye göre osteoporozu, 20-29 yaş arası normal Kafkas kadınlarının ortalamasının 

2.5 SD (standart sapma) veya daha düşük bir skorla belirli bölgelerin (kalça, omurga ve 

el bileği) kemik mineral yoğunluğunun (BMD) ölçümleriyle tanımlayabiliriz. Osteoporoz 

risk kırığı için uluslararası standart değer, kalça kırığı tahmini için femur boynunda DXA 

aracılığıyla belirlenir ve risk gradyanı yaklaşık 2.6/SS'dir. Kalça kırığı için Kemik Kütle 

Yoğunluğu, felç için ise en az kan basıncı kadar iyidir11. 

Osteoporoz, çift enerjili x-ışını absorpsiyometrisi (DXA) değerlendirmesinden elde edilen 

kemik mineral yoğunluğu (BMD) belirlemelerine dayanarak radyografik olarak teşhis 

edilir12 . Bu yöntem, taranan kemiğin santimetrekaresi başına düşen mutlak mineral 

                                                 
7
 Khosla, Sundeep,  Shane, Elizabeth. A Crisis in the Treatment of Osteoporosis. Journal of Bone and Mineral 

Research, Vol. 31, No. 8, August 2016, pp 1485–1487. DOI: 10.1002/jbmr.2888 
8
 Cosman F, de Beur SJ, LeBoff MS, Lewiecki EM, Tanner B, Randall S, et al. Clinician's guide to prevention and 

treatment of osteoporosis. Osteoporos Int 2014; 25: 2359-81. 
9
 NOGG. (2017). Clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. p. 3 

(https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%2029071
9.pdf) accessed in January 2020 
10

 World Health Organization. WHO Scientific Group on the assessment of osteoporosis at primary health care level: 
summary meeting report. May 5–7, 2004. Available at: www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf. p. 8 (accessed 
January, 26

th
 2020) 

11
 NOGG. (2017). Clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. p. 8 

(https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%2029071
9.pdf) accessed in January 2020 
12

 World Health Organization. WHO scientific group on the assessment of osteoporosis at the primary health care 
level: summary meeting report. Brussels, Belgium; May 5-7, 2004. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 
2007. 

https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Khosla%2C+Sundeep
https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shane%2C+Elizabeth
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
http://www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
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gramının cinsinden belirlenmesinden oluşur (öncelikle g/cm2 kalsiyum) 13 . Çocuklar, 

premenopozal kadınlar ve 50 yaşından küçük erkekler gibi diğer kategoriler için DSÖ 

kriterleri uygulanmamalıdır. Bu kategoriler için Uluslararası Klinik Densitometri Derneği, 

z skorunun (yaş ve cinsiyet normları) kullanılmasını önermektedir14.  

 

Avrupa'da osteoporoz 

Genç sağlıklı popülasyonda BMD düzeyi normal olarak dağıldığından ve kemik kaybı 

ileri yaşla birlikte ortaya çıktığından, osteoporoz prevalansı yaşla birlikte artmaktadır. 

50-84 yaş arası kadınların yaklaşık %21'inin osteoporoz olduğu düşünülmektedir, bu da 

Avrupa'da (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere) 12 milyondan fazla kadın 

nüfusunu temsil etmektedir. Farklı Avrupa ülkelerinde ve ülkeler içinde yaş ve cinsiyete 

özgü BMD'de küçük farklılıklar olabilir. Eğer öyleyse, BMD dağılımındaki bu farklılıklar 

nispeten küçüktür ve kırık oranlarında gözlenen farklılıkları açıklamak için yetersizdir15. 

2000 yılında, Avrupa'da, kalçada 620.000, önkolda 574.000, proksimal humerusta 

250.000 ve 50 yaş ve üstü erkek ve kadınlarda 620.000 klinik omurga kırığı olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu kırıklar dünya çapındaki bu tür kırıkların %34,8'ini 

oluşturmuştur16. Osteoporotik kırıklar ayrıca pelvis, kaburgalar ve distal femur ve tibia 

dahil olmak üzere diğer birçok bölgede de görülür. Toplu olarak, tüm osteoporotik 

kırıklar, Avrupa'daki erkek ve kadınlarda 36 milyar €'luk doğrudan bir maliyetle (2006) 

2,7 milyon kırıktan sorumludur17. Daha yeni bir tahmin (2010 için) doğrudan maliyetleri 

en büyük beş AB ülkesinde (Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere)18 29 milyar € 

ve 27 AB ülkesinde 38,7 milyar € olarak değerlendirilmiştir 19 . Osteoporotik kırıklar, 

popülasyonda önemli bir morbidite nedenidir. Kalça kırıkları akut ağrıya ve fonksiyon 

kaybına neden olur ve hastaneye yatışa neden olabilir. İyileşme süresi yavaştır ve 

rehabilitasyon çoğu zaman eksiktir ve birçok hasta bakım evlerinde kalıcı olarak 

tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Omurga kırıkları, akut ağrıya ve fonksiyonel hareketlerin 

kaybına neden olabilir, ancak ciddi semptomlar olmadan da ortaya çıkabilir. Vertebral 

kırıklar sıklıkla tekrarlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan sakatlık kırık sayısıyla birlikte 

artar. Distal radyal kırıklar da akut ağrıya ve fonksiyon kaybına yol açar, ancak 

                                                 
13

 Sozen, T., Ozisik, L., & Calik Basaran, N. (2017). An overview and management of osteoporosis. European Journal 
of Rheumatology, 4(1), 46–56. doi:10.5152/eurjrheum.2016.048  
14

 Jeremiah, Michael & Unwin, Brian & Greenawald, Mark & Casiano, Vincent. (2015). Diagnosis and Management of 
Osteoporosis. American Family Physician. 92. 261-8. 
15

 Kanis JA et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. 
Osteoporos Int. (2013)  
16

Johnell O, Kanis JA (2006) An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic 
fractures. Osteoporos Int 17:1726–1733  
17

 Kanis JA, Borgstrom F, De Laet C, Johansson H, Johnell O, Jonsson B, Oden A, Zethraeus N, Pfleger B, Khaltaev 
N (2005) Assessment of fracture risk. Osteoporos Int 16:581–589  
18

 Strom O, Borgstrom F, Kanis JA, Compston JE, Cooper C, McCloskey E, Jonsson B (2011) Osteoporosis: burden, 
health care provision and opportunities in the EU. A report prepared in collaboration with the International 
Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch 
Osteoporos doi:10.1007/s11657- 011-0060-1  
19

 Kanis JA, Compston J, Cooper C et al (2012) The burden of fractures in the European Union in 2010. Osteoporos 
Int 23 (Suppl 2): S57  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23079689
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fonksiyonel iyileşme genellikle iyi veya mükemmeldir. Önkol kırıkları dışında, 

osteoporoz ve buna bağlı kırıkların artan mortalite ile ilişkili olduğu yaygın olarak kabul 

edilmektedir20. Kalça kırığı durumunda, ölüm çoğu zaman olayı takip eden ilk 3-6 ay 

içinde meydana gelmektedir ve bunların %20-30'u nedensel olarak kırık olayı ile 

doğrudan ilişkilidir21. İsveç'te, kalça kırığına bağlı ölümlerin sayısı, pankreas kanserinin 

sebep olduğu ölümlerden daha yüksek ve meme kanserinin sebep olduğu ölümlerden 

daha düşük olduğu ve tüm ölümlerin %1'inden fazlasını oluşturduğu bildirilmiştir (Kanis 

JA, Oden A, Johnell O, De Laet C, Jonsson B, Oglesby AK, 2003). 2010 yılında, Avrupa 

Birliği'nde osteoporotik kırıklara nedensel olarak bağlı ölümlerin sayısının 43.000 olduğu 

tahmin edilmektedir (Kanis JA, Compston J, Cooper C ve ark., 2012). Kadınlarda 

kırıklara bağlı ölümlerin yaklaşık %50'si kalça kırıklarına, %28'i klinik vertebral kırıklara 

ve %22'si diğer kırıklara bağlı olduğu görülmüştür. Avrupa'da, osteoporoz, romatoid 

artritten daha fazla (osteoartritten daha az) sakatlık ve yaşam yılı kaybına neden oluyor 

gibi görünüyor. Neoplastik hastalık kanıtlarına göre, osteoporozun yükü, akciğer 

kanserleri hariç, tüm kanser bölgelerinden daha yüksek olduğu görülmüştür (Johnell, O, 

Kanis JA, 2006). 

Kalsiyum ve D vitamini takviyesi, düşme önleme kılavuzu ve spesifik fiziksel 

egzersizlerin uygulanması gibi genel önleme ve tedavi önlemleri, hastalığın ortaya 

çıkmasından önce başlatılabilir ve diğer sağlık yararlarını teşvik edebilir22. 

Kemik dokusu sürekli olarak yeniden şekillendirilir ve dinamik bir doku olarak, 

fiziksel egzersiz gibi çeşitli uyaranlara uyum sağlar ve yanıt verir. Fiziksel aktivite 

sırasında mekanik kuvvetler, yer reaksiyon kuvvetleri ve kasların kasılma aktivitesi 

yoluyla kemiklere uygulanabilir, bu da kemik kütlesinin korunmasına veya 

kazanılmasına neden olur. Çalışmalar, yer egzersizleri olarak bazı fiziksel aktiviteler de 

dahil olmak üzere kemik dokusuna faydalı olan mekanik uyaranların çoğuna işaret 

etmiştir23. 

İmmobilizasyon kemik yoğunluğu kaybının önemli bir nedenidir. Hareketsiz hastalar, 

yatağa bağlı olduklarında bir haftada, normalde bir yıl içinde kaybedeceklerinden daha 

fazla kemik yoğunluğu kaybı ile karşılaşabilirler. Bu nedenle, mümkün olan her yerde ve 

zamanda hareketsizlikten kaçınılmalıdır (AB). AB düzeyinde, osteoporoz riski olan 

kişilerde sağlığın iyileştirilmesi ve kemik kütlesinin korunması için kuvvet egzersizi 

geliştirme ihtiyacı, "postmenopozal kadınlarda osteoporozun teşhisi ve yönetimi için 

Avrupa kılavuzu"’nda (ref) kesin olarak belirtilmiştir. Osteoporozlu hastalarda iskelet 

sağlığı için en uygun olan ağırlık kaldırma egzersiz miktarı tam olarak bilinmemekle 

                                                 
20

 Cooper C, Atkinson EJ, Jacobsen SJ, O'Fallon WM, Melton LJ 3rd (1993) Population-based study of 
survival after osteoporotic fractures. Am J Epidemiol 137:1001–1005  
21

 Kanis JA, Oden A, Johnell O, De Laet C, Jonsson B, Oglesby AK (2003) The components of excess 
mortality after hip fracture. Bone 32:468–473  
22

 Kelley GA, Kelley KS, Kohrt WM. Exercise and bone mineral density in premenopausal women: a 
meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Endocrinol. 2013; 2013: 741639 
23

 Vieira S. Different land-based exercise training programs to improve bone health in postmenopausal 
women. Med Sci Tech. 2013; 54:158-63 
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birlikte, Avrupa kılavuzu egzersizin osteoporoz yönetiminin ayrılmaz bir bileşenini 

oluşturduğunu belirtmektedir24,25. Her zaman, artan güç, kemik oluşumunu uyararak 

ve kemik yıkımını azaltarak ve kas gücünü koruyarak güven ve koordinasyonu artırarak 

düşmeleri önleyebilir (Kanis, JA ve ark., 2013). 

Osteopeni, kemik mineral yoğunluğunun normal değerin altına düşmesini temsil 

eder ve osteoporozun başlangıcından önceki aşamadır. Osteopeni yaşla birlikte 

veya bazı predispozan (zemin hazırlayan) durumlarla ilişkili olarak ortaya çıkar. 

Osteoporoz ve sarkopeni yaşlılar arasında yaygındır; önemli morbidite ve 

mortalite ile ilişkilidirler. Sonuç olarak, her iki koşul da büyük bir sosyoekonomik 

yük getirmektedir26. Dolayısıyla kemik oluşumu ile ilişkili olarak kemik yıkımı daha hızlı 

gerçekleştiğinde, kemik yoğunluğu azalır, kemik yapısı değişir, osteopeni ortaya çıkar 

ve nihayetinde osteoporoz oluşur. 

Osteoporozu öngören bir başka durum da yaşlılar arasında yaygın olan sarkopenidir, 

ancak başlangıcı gençleri de etkileyebilir. Terim, yaşlanma ile ilişkili kas kütlesi ve 

performans kaybını belirtmek için ifade edilmiştir. Günümüzde, sarkopeninin bilinen 

nedenleri arasında kronik hastalıklar, hareketsiz yaşam tarzı, hareketlilik kaybı ve 

yetersiz beslenme de bulunmaktadır. Sarkopeni kaşeksiden -beden zayıflığı- ayırt 

edilmelidir (azalmış kas kütlesi, aynı zamanda kilo kaybı ve anoreksiya ile tanımlanır). 

Bu nedenle sarkopeni, yaşlanma, fiziksel hareketsizlik, nöromüsküler sorunlar ve 

inflamasyonu içeren kompleks ve birbirine bağımlı fizyopatolojik mekanizmaların 

sonucudur27.  

Bu bağlamda sarkopeni, iskelet kaslarının ağrı/yaralanma, kırıklar, fiziksel sakatlık ve 

hatta ölüm riskini artıran patolojik bir durumudur. Osteopeniyi sarkopeniden ayıran ayırt 

edici unsur, prognostik değeri yaygın olarak bilinen kas gücüdür. 2018'de sağlanan 

tanım (EWGSOP - Yaşlı İnsanlarda Sarkopeni Üzerine Avrupa Çalışma Grubu) 

sarkopeninin ortaya çıkışının/ilk tezahürünün ilk göstergesi olarak daha düşük kavrama 

gücünü kullanır. 

Isaacson ve Brotto28 (2014) kemikler ve kaslar arasındaki ayrılmaz ilişkiyi vurgulayan 

yeni ortaya çıkan araştırmalar hakkında konuşmaktadır. Bu korelasyonlar, yazarlar 

tarafından, bariz mekanik etkileşimin ek görünümünden başlayarak kas ve kemik 

sistemi tarafından temsil edilen iki boyutu uyumlu hale getirerek açıklanmış, kemikler ve 

kaslar arasında biyokimyasal bir iletişim kanalı olduğunu düşündürmüştür. Revizyonları, 

bu dokular arasındaki parakrin ve endokrin iletişime dayanır. Kemiklerin ve kasların 

                                                 
24

 Howe TE, Rochester L, Neil F, Skelton DA, Ballinger C (2011) Exercise for improving balance in older people. 
Cochrane Data- base Syst Rev 11:CD004963  
25

 Howe TE, Shea B, Dawson LJ, Downie F, Murray A, Ross C, Harbour RT, Caldwell LM, Creed G (2011) Exercise 
for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev CD000333 
26

 Edwards, MH, Dennison, EM, A Aihie Sayer, Fielding, R., (2015). Osteoporosis and Sarcopenia in Older Age, 
Bone, S8756-3282(15)00129-5 DOI: doi: 10.1016/j.bone.2015.04.016 Reference: BON 10683 
27

 Tournadre, A Vial, G. Capel, F., Soubrier, M.,Boirie, Y., Sarcopenia, Joint Bone Spine, Vol. 86 (3): 309-314. 
10.1016/j.jbspin.2018.08.001 
28

 Isaacson J, Brotto M. Physiology of mechanotransduction: how do muscle and bone ‘talk’ to one another? Clin Rev 
Bone Miner Metab 2014; 12:77– 85. 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/393467
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5429676
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29082029
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41012
https://www.webofscience.com/wos/author/record/88479
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biyokimyasal vericiler olarak rollerini sıraladıktan sonra, yazarlar bu dokularda gözlenen 

endokrin özelliklerin fizyolojik alaka düzeyini vurgulamaktadır. Şüphesiz, her iki sistem 

de birbirine güvenir: biri başarısız olduğunda, diğeri işlevsizlik belirtileri gösterir. Bu, 

osteopeni ve sarkopeni bağlamında bir tür osteoporoz röntgenidir.  

Menopoz, östrojen seviyelerinde doğal bir düşüşle ilişkili yaşa bağlı fizyolojik bir 

durumdur. Kadınlar hayatlarının önemli bir bölümünü menopoz sonrası durumda 

geçirirler ve menopoz yaklaşan düşüşün bir işareti olarak görülmemelidir. Menopoz, 

fizyolojik değişikliklerin geçici bir dönemini temsil eder, bu sayede kadınlar düşük bir 

metabolik hastalık risk profilinden daha yüksek bir metabolik hastalık risk profiline 

geçerler. Ayrıca, menopozdaki kadınların depresyonda olma veya diğer ilişkili 

hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Özellikle, östrojen seviyesindeki düşüş, kas kütlesi ve gücü ile kemik yoğunluğunun 

ilerleyici bir şekilde azalmasına neden olur. Sarkopeni ve osteoporoz sıklıkla yaşlı 

insanlarda bir arada bulunur ve yaşlı kadınlarda ikincisinin prevalansı vardır. Kas ve 

kemik arasındaki derin etkileşim, postmenopozal dönemde yaşam kalitesini kötüleştiren 

bu bozukluklardan etkilenen iki doku arasında negatif bir rezonansa neden olur. 50 

yaşın üzerindeki 3 kadından en az 1'inin, genellikle hastaneye yatış ve uzun süreli 

bakım gerektiren osteoporotik kırıklar yaşayacağı ve sağlık sigortası sistemlerine büyük 

bir mali yüke neden olacağı tahmin edilmektedir. Hormonal replasman (yerine koyma) 

tedavisi osteoporozun önlenmesinde etkilidir, ancak güvenliği konusunda çeşitli 

endişeler olduğu ifade edilmiştir.  

Genel olarak, postmenopozal kadınlar için yaşam beklentisindeki artışın yanı sıra 

yaşam kalitelerini iyileştirme ihtiyacı hem sarkopeni hem de osteoporoz progresyonunu 

hedef alan hormonal replasman tedavisine alternatif spesifik ve güvenli terapötik 

stratejiler geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. 

 

OSTEOPOROZUN ETKİLERİ 

Tıbbi etkiler: 

- Yaşam kalitesinde azalma; 

- Azalan çalışma kapasitesi ve profesyonel destek alma; 

- Daha düşük yaşam beklentisi. 

 

Osteoporozun makrososyal etkileri: 

- Çeşitli etkinliklere katılımın azalması ve hatta bunlara katılmanın imkansızlığı 

(Her 3 kadından biri, günlük aktiviteleri sınırlayan ve fiziksel hareketsizliğe neden 

olan osteoporotik kırıklara eğilimlidir (Uluslararası Osteoporotik Vakfı, 2015); 

- Kırıkların başlıca nedeni; 

- Yaşlılarda yatalaklığa neden olan ve yaşamı tehdit edebilecek ciddi 

komplikasyonlara yol açan başlıca hastalıklardan biri; 

- Osteoporotik kırıklar kalp krizi, felç ve meme kanserinden daha sık görülür; 
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- Osteoporoz nedeniyle önceden kırığı olan yaşlılar, gelecekteki meydana 

gelebilecek kırıklara %50 daha yatkındır; 

- Osteoporoz, dünya çapındaki kırıkların birincil nedenidir ve saatte gerçekleşen 

yaklaşık vaka sayısı 1000’dir. 

 

Osteoporozun yarattığı finansal etkiler (WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 

sağlanan istatistikler) 

- 200 milyondan fazla insan osteoporozdan muzdariptir; 

- Kanada'da osteoporotik kırıkların sağlık bakımı ve tedavisi yıllık 2,3 milyar $'a 

mal olmaktadır; 

- Hastaneye yatış hastalar için rahatsız edici ve devlet için pahalıdır; 

- Uzun süreli sağlık hizmeti, hastanın konforunu azaltan ve sağlık bakım 

maliyetlerini artıran bir süreçtir. 

 

OSTEOPOROZUN PATOLOJİSİ 

Osteoporoza bağlı kırıkların patogenezi 

Kemik, osteoid matriks ve hidroksiapatit kristalinin bir kombinasyonudur ve ayrıca su, 

kollajenöz olmayan proteinler, lipitler ve özel kemik hücresi içerir29,30. 

Kemik kütlesi, yetişkinler arasında 18-25 yaşlarında kaydedilen maksimum kemik 

yoğunluğu/kütlesi seviyesinden, kemik dokusunun kayıp miktarının çıkarılmasıyla 

belirlenip değerlendirilebilir31. Maksimum seviye, büyüme ve gelişme sürecinde genetik 

faktörler, beslenme alışkanlıkları, endokrin durum, fiziksel aktivitelere aktif katılım düzeyi 

ve sağlık dinamiğinden önemli ölçüde etkilenir. 

Kemik kütlesi, kişinin yaşamı boyunca kalıcı olarak yenilenen canlı bir dokudan oluşur.  

Kemik kütlesinin rejeneratif durumu, eski, bozulmuş hücrelerin yenileriyle kalıcı olarak 

değiştirilmesi için düzenli bir süreci temsil eden kemik yenilenmesi ile açıklanmaktadır32. 

Bu tür bir yenilenme, tüm vücudun kemik dokusunun tam bir yenilenmeden geçtiği 

yaklaşık 10 yıllık döngülerde kemik hücrelerinin emilimi ve yenilenmesi arasında bir 

denge gerektirir. Bu eşitliğin bütünlüğü, iskeletin %10'u yıllık olarak yenilendiği süreç en 

uygun olduğu ifade edilmiştir33.  

                                                 
29

 Clarke B. (2008). Normal bone anatomy and physiology. Clinical journal of the American Society of Nephrology: 
CJASN.; 3 Suppl 3: S131-9. 
30

 Boskey AL and Robey PG. (2013). The Composition of Bone. Primer on the Metabolic Bone Diseases and 
Disorders of Mineral Metabolism. John Wiley & Sons, Inc., p. 49-58. 
31

 Cosman, F., de Beur, S. J., LeBoff, M. S., Lewiecki, E. M., Tanner, B., Randall, S., & Lindsay, R. (2014). Clinician’s 
Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Osteoporosis International, 25(10), 2359–2381. p. 2361 
doi:10.1007/s00198-014-2794-2  
32

 Kenkre, J., & Bassett, J. (2018). The bone remodelling cycle. Annals of Clinical Biochemistry: International Journal 
of Laboratory Medicine, 55(3), 308–327. doi:10.1177/0004563218759371 apud Frost HM. Skeletal structural 
adaptations to mechanical usage (SATMU): 2. Redefining Wolff's law: the remodeling problem. The Anatomical 
record. 1990; 226: 414-22. 
33

 Manolagas SC. (2000). Birth and death of bone cells: basic regulatory mechanisms and implications for the 
pathogenesis and treatment of osteoporosis. Endocr Rev.; 21: 115-37. 
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Osteoporoz belirgin semptomlar olmadan gelişir. Bazı durumlarda, sırt ağrısı mevcuttur, 

ancak başka bir kaynağa sahip olarak yorumlanabilir; diğer ağrılar kalça ve uzun kemik 

ağrısını içerir. Bu ağrılı semptomlar sürekli değildir; çoğu zaman herhangi bir müdahale 

olmadan gelip geçerler; osteopeni veya osteoporozun belirgin belirtileri olarak kabul 

edilmezler. 

Semptomlardan birisi, çoğunlukla 50 yaşından sonra boy kısalması, kamburluk eğilimi 

ve göğüs kafesinin vertebral çökmesi olabilir. Tırnak kırılganlığında kalsiyum eksikliğinin 

bir göstergesi görülebilir, ancak bu sadece durumun karmaşıklığını gösteren dolaylı bir 

göstergedir.  

Şüphesiz, literatür taramasına göre34, hastalık açık bir belirti olmadan ilerlemektedir. Ne 

yazık ki, bu nedenle, çoğu zaman, ilk kırıklar meydana geldiğinde hastalık teşhis 

edilmektedir. 

                                                 
34

Reginster, J.Y. , Beaudart, C. , Fanny Buckinx, F., Bruye`re, O. (2015). Osteoporosis and sarcopenia: two diseases 
or one?, 1363-1950, Wolters Kluwer Health, Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2016, 19:31–36 
DOI:10.1097/MCO.0000000000000230 
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Osteoporozun belirtileri 

Osteoporoz hayatın birçok yönünü 
olumsuz etkileyebilir. Daha önce de 
belirtildiği gibi, birincil sorun; semptomların 
ve etkilerin belirgin olmaması, ilerleyene 
kadar veya sosyal yaşamda kişinin konforu 
büyük olumsuz biri etkiyle karşılaşılana 
kadar görünür olmamasıdır.  

- Kırılgan kemikler; 
- Kemik kaybı veya kambur postür 

nedeniyle boy kaybı; 
- Hafif kırık omur ve omurganın 

eğriliği ve hareket kabiliyetinin 
azalmasından kaynaklanan sırt 
ağrısı. 
 

Omurganın olumsuz etkilenmesi, 
aşağıdaki bir dizi ikincil semptomlara 
sebep olabilir: 
- Dispne - nefes alma güçlükleri; 
- Gastroözofageal reflü semptomları; 
- Karın bölgesinde fıtıklar. 

Osteoporozda ortaya çıkan klasik kırıklar, 
önkol ve uyluk kemikleri (uzun kemikler) 
seviyesinde yaygındır. 
Romatolojik kırıklar omurga ve kalça (kısa 
veya geniş kemikler) düzeyinde ortaya 
çıkar. 
Bu bölgelerdeki kırıklar, özellikle düşük 
seviyede bir efor veya travmaya bağlı 
olarak meydana gelirken, uzmanlara 
danışmalı veya doktor randevusu 
alınmalıdır.  
Bu hastalığın diğer genel belirtileri: 

- İlerleyici sakatlık; 
- Endişe; 
- Yaşam kalitesini değiştirmek. 

 

Osteoporozun nedenleri 

1. Menopoz, osteoporoz gelişiminin 
ana riskini oluşturur ve 
postmenopozal kadınlar bu 
kırılganlık durumunu ve yüksek 
yaralanma riskini yaşayabilir. 
Ovaryumların aktivitesini durduran 

bu fizyolojik olay, aynı zamanda 
vücut tarafından üretilen 
hormonlarda da azalmaya neden 
olarak kemik yoğunluğunda bir 
azalmaya sebep olur. Bazı kadınlar 
menopozun başlamasını takip eden 
on yılda kemik yoğunluğunun 
neredeyse yarısını kaybeder.  

2. Kanser, kemik sistemini kemoterapi, 
kemik kaybını inhibe edebilecek 
steroidler yoluyla etkiler. 
Osteoporozun olumsuz etkisi olan 
bazı kanser türleri meme ve prostat 
kanserleridir.  

3. Düşük kalsiyum seviyesi,  
Kalsiyum, iskeleti güçlü ve esnek 
tutmak için kemiklerin içinde sürekli 
olarak yenilenir.  Bu nedenle, düşük 
kalsiyum seviyesi daha zayıf ve 
daha kırılgan kemiklere yol açabilir. 
Düşük kalsiyum seviyeleri 
şunlardan kaynaklanabilir: vitamin 
ve minerallerde bir miktar düşük 
olma durumu; besin maddelerinin 
emilimini etkileyebilecek 
gastrointestinal ameliyatlar; 
hipokalsemi. 

4. Otoimmün hastalıklar. bazı 
otoimmün durumlar, eğer mevcutsa, 
hem vücut hem de ilaç üzerindeki 
doğrudan etkileri nedeniyle 
osteoporoz riskini artırabilir: 
romatoid poliartrit; lupus; çölyak 
lupus.  

5. Tedavilerin yan etkileri olan 
ilaçlar: kanser, kalp yetmezliği, 
şeker hastalığı, epilepsi, menopoz 
sırasında hormon terapi tedavisi, 
menopoz sonrası. 

6. Yaşam tarzına göre belirlenen 
nedenler: Düşük fiziksel aktivite ve 
düşük vitaminli diyet, dejeneratif 
sürecin hızlanmasına katkıda 
bulunur.
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Osteoporotik kırık riski taşıyan bölgeler: 

Birincil 

 Kalça 

 Femur boynu 

 Ön kol 

 Humerus  

 Omurga 

İkincil 

 Pelvis 

 Kaburga 

 Femur 

 Tibia. 

 

Menopozdaki kadınlarda kemik demineralizasyonu ve kemik yoğunluğu kaybının daha 

yüksek insidansı çoğunlukla trabeküler kemiklerde (omurlar, geniş kemikler, epifizler) 

daha hızlı gerçekleşir. 

 

 
Şekil 1. Osteoporoza bağlı kırıkların patogenezi 
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ve menapoz 

Klinik risk 
faktörleri 

Yüksek kemik 
döngüsü 

Yetersiz 
doruk kemik 
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OSTEOPOROTIK KIRIK TIPLERI 
Ezilme/sıkıştırma kırığı, kama kırığı ve bikonkav kırığı 
Kesin bir teşhis ve doğru bir sınıflandırma olmadan, komplikasyonları önlemek için etkili 

bir tedavi yönteminin seçilmesine izin verecek etkili bir prognoz mümkün değildir. Spinal 

osteoporotik kırıkların sınıflandırılması için en yaygın araştırma röntgendir. Kırık 

sınıflandırma sistemi, tedavileri için bir tür kılavuzdur. Literatürde yaygın olarak 

kullanılan, bu ilerlemenin doğru bir prognozunun oluşturulmasına izin vermek için 

omurga kırıklarının erken radyolojik belirtilerini tespit etmeye çalışan Kyoto Üniversitesi 

(2005) tarafından yapılan sınıflandırmadan bahsedilmektedir. 

Bu nedenle, spesifik X-ışınları kullanılarak, vertebral cisimlerin kompresyon kırıkları, 

omurların ön duvarında bir kırık çizgisinin varlığı ile beş tipe ayrılmaktadır:  

1. Şişmiş ön tip- bu tipte, vertebral gövdenin ön kenarının %50'sinden fazlası 

şişmiştir;  

2. Yay şeklindeki tip- bu tipte, omurların üst kısmı ön kenar olarak çökmüş veya 

çatlamıştır;  

3. Çıkıntı tipi – daha belirgin bir ön duvarın %50'sinden fazlasının kırık çizgisi 

olmadan şişlik olarak göründüğü yer;  

4. İç bükey tip – hem vertebral platoların çöktüğü hem de ön duvarın sağlam olduğu; 

(kırık çizgisi olmadan);  

5. Ezilmiş tip- bu tipte, ön vertebral duvarın merkezi, diş görünümünde bir kırık 

çizgisine sahiptir.  

 

 

Kalça kırıkları 

Bu tür kırıklar yaşlılarda mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir.  İnsidansı yaşa 

göre katlanarak artar; menopozun başlamasıyla biraz artar, ancak 70 yaş civarında 

sağlık durumu üzerinde büyük bir etkisi vardır. Dünya çapında kalça kırıklarının 

sayısının 2050 yılına kadar 6,26 milyona ulaşması beklenmektedir (Cummings & Melton, 

2002), böylece 1990'dan itibaren kalça kırıklarında dört kat artış yaşanmıştır. 2000 

yılında, kalça kırığı sayısının sadece Avrupa'da 890.000 olduğu tahmin edilmektedir 

(Kanis & Johnell, 2005). 

 

Diğer kırık türleri 

Osteoporotik olarak adlandırılan en yaygın kırık tipi kol, önkol ve el bileği kırığıdır. 

Vertebral ve kalça kırıklarının aksine, menopozu takip eden ilk yıllarda bu tip kırıkların 

görülme sıklığı biraz artar, ancak plato daha sonra sabit hale gelir. Bu açıklama, genç 

kadının, daha yavaş yürüme eğiliminde olan ve daha zayıf bir nöromüsküler 

koordinasyona sahip olan yaşlı kadınlara kıyasla düştükten sonra kollarını kırmaya daha 

yatkın olduğunu ve düşmenin kalçaya inerek yan veya arkada gerçekleşeceğini 

kanıtlayan kanıtlara dayanmaktadır (Nevitt & Cummings, 1993). 
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Osteoporozla ilişkili diğer alanlardaki kırıkların belirlenmesi daha zordur. Bununla birlikte, 

kadınlar arasında diğer kırıkların görülme sıklığı (yüz, kafatası ve kaburga kırıkları hariç) 

55 ila 80 yaşları arasında iki katına çıkmıştır (De Laet & Pols, 2000), bu da bu tür 

kırıkların en azından bazılarının osteoporozdan kaynaklandığını daha fazla 

düşündürmektedir.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Osteoporotik kırık tipleri (Netter’s Illustrated Human Pathology second edition, 2014, Philadelphia, USA, P. 
381) 
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OSTEOPOROZUN ÖNLENMESI VE TEDAVİSİ 

Farmakolojik tedavi 

 Kırık riski düşük ise herhangi bir ilaç tedavisi tercih edilmez ve hasta düzenli 

kontrollerle müşahede altında tutulur. DXA sonucuna bağlı olarak kırık riski 

varlığında ana tedavi yöntemi bifosfonatlar verilir. Bifosfonatlar, pirofosfatın 

yapısal benzerleridir; etki mekanizmaları, kemik kaybını önlemektir (örneğin, 

alendronat, risedronat, pamidronat, zolendronat). 

 Menopoza giren kadınlarda, hormon tedavisi kemik yoğunluğunun korunmasında 

yardımcı olabilir. Hormonal tedavi, kemik dokusu, lipid profili (normal kolesterol 

seviyelerini koruyan) ve kardiyovasküler sistem (koruyucu rolü olan) üzerinde 

etkili olan östrojen benzerlerini içerir. 

  

Farmakolojik olmayan tedavi 

 Yeterli düzeyce vitamin D ve Ca alımı (besleme ile); 

 Vitamin, mineral, özellikle vitamin C, çinko, bakır, manganez alımı (besleme ile); 

 Kemikler ve kaslar için besin takviyesi alımı; 

 Yaşa ve sağlığa uyarlanmış fiziksel aktivite ve spor; 

 Yaşam tarzı değişimi. 

 

 Diet supplement intake for bones and muscles; 

 Physical exercise and sport adapted to age and health;Lifestyle change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müdahale ilkeleri ve yöntemleri 

 Hekimlerin tavsiyelerine göre, bireylerin yaşına, fiziksel aktivitesine ve tıbbi 
durumuna göre yeterli kalsiyum alımı olan uygun diyetleri; 

 Alkol alımını azaltmak ve sigaradan uzak durmak, kafein fazlalığından kaçınmak;  

 Dolaylı güneş ışınlarıyla dozlanmış güneş ışığına maruz kalma (günde 15 dakikaya 
kadar);  

 Vücut kitle bozukluğu olan kişiler, özellikle osteoporozlu hastaların bulunduğu 
ailelerde hipostatürü olan bireyler, vücut ağırlıklarını boy ve vücut kütlesi arasındaki 
orana göre normalleştirmelidir;  

 Yaşlılar için fiziksel rutinlere katılım, böylece vücut fonksiyonlarını iyileştirmek için 
fiziksel egzersiz sayısını arttırır. Yüzmeyi, kuvvet egzersizlerini, düzenli yürüyüşleri 
öneririz. Tonlama (müzik) aktiviteleri, dinlenme dönemleriyle ayakkabılı yürüyüşler, 
sabah duşları ve mikrosirkülasyonu ve kas metabolizmasını iyileştiren masaj gibi 
sosyal etkiyi sağlığa yönlendirmede önemlidir ve sağlıkla ilgili durumu korumak 
gerekir. 

 FRAX skoruna göre osteoporotik kırık risklerinin yıllık hesaplanması; 

 DXA testi (Çift Enerjili X-ışını Absorpsiyometrisi);  

 Yaşlılar arasında düşmelerin önlenmesi için önlemlerin uygulanması - baston, görme 
düzeltmeleri, özel destekler. 
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Güvenlik yönetimi ve önleme 
Düşme kontrolü: 
Günlük rutinlerinizi gerçekleştirdiğiniz koşullara ve ortama uyum sağlamak ve hatta 
kontrol etmek, sağlık durumundan bağımsız olarak herhangi bir kişi için zor olabilir. 
Osteopeni ve hatta en kötü osteoporoz gibi kemik bozuklukları olan kişiler için bu 
görevler çok önemlidir. Dört tür büyük düşme riski tanımlayabiliriz: 
 
Tablo 1. Düşmeler için başlıca risk faktörleri 

Çevresel risk faktörleri 

Tıbbi risk faktörleri 

Nörolojik ve kas-iskelet sistemi risk faktörleri 

Düşme korkusu 

 
Düşme yönetimine ilişkin bilgiler: 

 Miyotipoloji stabilitede önemli bir rol oynar, yani gastroknemiusta tip I kas lifleri 
tip II-a ve II-b kas liflerinden daha stabildir (Enoka ve ark. 2003). 

 Plantar fleksörler dorsal fleksörlerden daha fazla güce sahiptir bu nedenle Brown 
ve ark. (2010), fleksörlerin daha da fazla stabiliteye sahip olması mantıklıdır. 
Risk faktörleri tablosunu tamamlamak için, osteoporoz ve kırıklara neden olan 
veya artıran ana durumların, hastalıkların ve ilaçların listesini kısaca aşağıda 
verilmektedir: 

 
Tablo 2 Osteoporoz ve kırıklara neden olan veya katkıda bulunan durumlar, hastalıklar ve ilaçlar 
 

Yaşam tarzı faktörleri 

Genetik hastalıklar 
Hipo gonadal durumlar 
Endokrin bozuklukları 
Gastrointestinal bozukluklar 
Hematolojik bozukluklar 
Romatolojik ve otoimmün hastalıklar 
Nörolojik ve kas-iskelet sistemi risk faktörleri 
Çeşitli durumlar ve hastalıklar 
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KEMİK DOKULARININ ANATOMİSİ      
Kemik dokusu (iskelet), eklemlerle birbirine bağlanmış 206 kemikten oluşur. Başlıca rolü 

vücut ağırlığını desteklemek, hareketliliğine izin vermek ve iç organları korumaktır. 

Kemik Dokusu (Tablo 3): 

Kemikler kemik dokusundan, osteositler, osteoblastlar ve osteoklastlardan (hücre tipleri) 

oluşan kemik matrisinden oluşur. Kemik dokusu oldukça vaskülarize olur ve yoğun bir 

metabolik aktiviteye sahiptir. Kemik dokusu, kalsiyum fosfat ve diğer birçok iyonun 

rezervuarıdır. 

 
Tablo 3. Yapısal kemik türleri 

TÜR ÖZELLİKLER 

Kortikal (kompakt) - Güçlü, yoğun kemik, iskeletin % 80'ini oluşturur. 
- İnterstisyel lamellere sahip çok sayıda osteondan 

oluşur.  
- Osteonlar, osteoblastlar (yeni kemik oluşumu) içeren 

merkezi bir kanal ve osteonu besleyen bir arteriyol ile 
eşmerkezli kemik lamellerinden oluşur. Lameller 
kanaliküllerle birbirine bağlanır. Cement çizgileri 
osteonun dış sınırını işaretler (kemik yapılanması 
sona erer) 

- Uzun kemiklerin diyafizinde kalın kortikal kemik 
bulunur. 

Süngerimsi 
(süngerimsi/trabeküler) 

- Çapraz kafes yapısı, iskeletin %20'sini oluşturur. 
- Yüksek kemik devir hızı. Kemik, Howship 

boşluklarındaki osteoklastlar tarafından emilir ve 
trabeküllerin karşı tarafında osteoblastlar tarafından 
oluşturulur. 

- Osteoporoz süngerimsi kemikte yaygındır ve onu 
kırıklara karşı duyarlı hale getirir (örneğin vertebra 
gövdeleri, femur boynu, distal radius, tibial plato). 

- Genellikle uzun kemiklerin metafizinde ve epifizinde 
bulunur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEMİK DOKULARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ    
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Şekil 3. Kortikal kemiğin yapısı 
(Netter’s concise orthopedic 
anatomy/Jon c. Thompson; illustrations 
by Frank H. Netter; contributing 
illustrators, Carlos AG Machado, John 
A. Craig. —2nd ed, p. 3, 2010) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. Süngerimsi Kemik Yapısı (Netter’s 
concise orthopedic anatomy/Jon C. 
Thompson; illustrations by Frank H. Netter; 
contributing illustrators, Carlos A.G. 
Machado, John A. Craig. —2nd ed, p. 2, 
2010) 
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Kemik dokusu, osteogenez adı verilen süreçle üretilir. Bu süreç karmaşık eylemler 
yoluyla gerçekleşir. 

1. (Endoconjunctive) membran kemikleşmesi- bu, geniş kemiklerin oluşumuna yol 
açar; 

2. Endokondral (endocartilaginous) kemikleşme – bu tür kemikleşme yoluyla çoğu 
uzun/kısa kemik oluşur. 

Kemik büyümesi, halihazırda oluşmuş dokunun kısmen yeniden emilmesiyle ilişkilidir. 
Bu, büyüme sırasında kemik morfolojisinin korunmasını kolaylaştırır. Kemiğin yeniden 
şekillenmesi, küçük çocuklarda çok daha yoğundur, ancak yetişkinlerde, kemik 
büyümesinden bağımsız olarak, iskeletin çeşitli alanlarında eşzamanlı olarak meydana 
gelir. 
 
 
Tablo 4. Kemik hücre türleri 

TÜR ÖZELLİKLER 

Osteoblastlar - İşlev: kemik matrisi üretmek. Tip 1 kollajen ve diğer matriks 
proteinleri yapar 

- Yeni kemik yüzeylerini hizalar ve konileri keserken osteoklastları 
takip eder 

- Reseptörler: PTH (paratiroid hormonu), D vitamini, 
glukosteroidler, östrojen, PG'ler, IL'ler. 

Osteositler - Kemik matriksi osteoblastlar ile çevrilidir. Tüm kemik 
hücrelerinin %90'ını oluşturur.  

- İşlev: kemiği korur ve muhafaza eder. Uzun hücre süreçleri 
kanalcıklar aracılığıyla iletişim kurar. 

- Reseptörler: PTH (kalsiyum salımı), kalsitonin (kalsiyum salmaz) 

Osteoklastler - L Büyük, çok çekirdekli hücreler, monosit ve makrofajlarla aynı 
hücre dizisinden türetilir. 

- İşlev: aktifken kemiği rezorbe etmek için "kırışık kenarlık" 
kullanır. 

- Reseptörler: kalsitonin, östrojen, IL-1, RANK L. Bifosfonatlar 
tarafından inhibe edilir. 
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Şekil 5. İntramembranöz kemikleşme (Netter’s concise orthopedic anatomy/Jon C. Thompson; illustrations by Frank 
H. Netter; contributing illustrators, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. —2nd ed, p. 6, 2010) 
 
 
 

 
Şekil 6. İntramembranöz kemikleşme (Netter’s concise orthopedic anatomy/Jon C. Thompson; illustrations by Frank 
H. Netter; contributing illustrators, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. —2nd ed, p. 6, 2010) 
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Tablo 5.  Kemik oluşumu 

KEMİKLEŞME ÖZELLİKLER 

Kemik oluşumu (Kemikleşme) 3 farklı yolla meydana gelir: enkondral, 
intramembranöz, appozisyonel 

Enkondral - Kemik, bir kıkırdak anlagenin (şablon) yerini alır. 
Osteoklastlar kıkırdağı çıkarır ve osteoblastlar daha sonra 
mineralize olan yeni kemik matrisini oluşturur. 

- Primer kemikleşme merkezleri tipik olarak doğum öncesi 
dönemde gelişir. 

- İkincil kemikleşme merkezleri doğumdan sonra çeşitli 
zamanlarda, genellikle epifizde meydana gelir. 

- Fiziste uzunlamasına büyüme de enkondral kemikleşme ile 
gerçekleşir. 

- Kalus kırıklarında da bulunur. 

Intramembranöz - Kemik, kıkırdak dokusu olmaksızın doğrudan mezenkimal 
hücrelerden gelişir. 

- Mezenkimal hücreler kemik üreten osteoblastlara ayrışır. 
- Örnekler: yassı kemikler (örneğin, kafatası) ve köprücük 

kemiği 

Appozisyonel - - Osteoblastlar mevcut kemiğin üzerine yeni matris/kemik 
oluşturur. 

- - Örnek: uzun kemiklerde periost aracılı kemik çapı 
(genişliği) büyümesi 

 
KEMİK DOKU FİZYOLOJİSİ 
İskelet vücuttaki en yüksek kalsiyum miktarını içermektedir; kanla değiş tokuş yapar ve 

bu sayede kandaki ve dokulardaki kalsiyum konsantrasyonu çok stabil olmaktadır. 

Kemiklerden kana bu tür kalsiyum transferi iki yol kullanır: Hızlı ve yavaş (parathormon 

tarafından kontrol edilir). 

 
Tablo 6. Kemik oluşumunun regülasyonu 
HORMON 
TÜRLERİ 

ÖZELLİKLER 

Paratiroid 
hormon 
(PTH) 

1. Düşük serum kalsiyumu, PTH salınımını tetikler. PTH, 1. 
osteoblastları (osteoklastları uyaran (kemiği rezorbe eden) 
bağlar), 

2. Osteositler (Ca'yı serbest bırakmak için), 
3. Böbrek (Ca geri emilimini arttırır)) 

Vitamin D 
1,25 (OH) 

1. Deriden (UV ışığı) veya diyetten alınan D vitamini iki kez 
hidroksillenir. 

2. Düşük serum Ca tarafından tetiklenen 1,25 D Vitamini bağırsakta 
alımı ve kemik erimesini uyarmaktadır. 

Kalsitonin 1. Serum Kalsiyum yükseldiğinde salınır. Osteoklastları (kemik 
rezorpsiyonunu) doğrudan inhibe eder ve böbreklerden idrarla 
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atılımı arttırır, böylece serum seviyelerini düşürür. 

Diğer 
hormonlar 

2. Östrojen, kortikosteroidler, tiroid hormonu, insülin, büyüme 
hormonu 

 
Kemiklerin Destekleyici Rolü (Kas):  

A. Kemiklerin destekleyici bir rolü vardır (kasları stabil olmasını destekleme) 

B. Vücut ağırlığını desteklerler 

C. Korur (örneğin kafatasını, korteksi korurlar) 

D. Kırmızı ilikte kırmızı ve beyaz hücre oluşumunda rolü vardır. 

E. Kalsiyum depolaması, yukarıda açıklandığı gibi  

 
 
 

 
 
 
Şekil 7. İntramembranöz kemikleşme (Netter’s concise 
orthopedic anatomy/Jon C. Thompson; illustrations by 
Frank H. Netter; contributing illustrators, Carlos A.G. 
Machado, John A. Craig. 2nd ed, p. 8 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 7. Kemik metabolizması

MİNERAL 
TÜRLERİ 

ÖZELLİKLER 

Kemik, uygun serum kalsiyum ve fosfat seviyelerinin korunmasında kritik bir rol 
oynar. 

Kalsiyum - Kalsiyum (Ca) kalp, iskelet kası ve sinir fonksiyonlarında kritik bir rol 
oynar. 

- Normal diyet gereksinimi 500-1300mg. Hamilelik, emzirme ve kırıklar 
sırasında daha fazla gereklidir. 

- Vücudun depoladığı kalsiyumun %99'u kemiktedir. 
- Kalsiyum seviyeleri doğrudan PTH ve Vitamin D tarafından 

düzenlenir. 

Fosfat - Kemik mineralinin (hidroksiapatit) önemli bileşeni ve vücut metabolik 
fonksiyonlarında önemli görevleri olan, Vücutta depolanan 
fosfatın %85'i kemiktedir. 
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Şekil 8. Kalsiyum ve fosfat metabolizmasının düzenlenmesi (Netter’s concise orthopaedic anatomy/Jon C. Thompson; 
illustrations by Frank H. Netter; contributing illustrators, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. 2nd ed, p. 9, 2010)   
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Patoloji ile ilişkisi 
1. Kemik kırıkları (çoğunlukla yaralanmalara bağlı olmakla birlikte, kötü huylu 

tümörlere de bağlıdır); 

2. Osteopetroz (kemiklerin aşırı büyümesi ve sertliği, böylece kemiklerin medüller 

boşluğunu kapatarak kansızlığa ve sık enfeksiyonlara yol açar); 

3. Raşitizm (kalsiyum eksikliği olan çocuklarda); 

4. Osteomalazi (yetişkinlerde kalsiyum eksikliği); 

5. Osteoporoz (rezorpsiyonlar kemik dokusu oluşum hızını aşar) daha çok 

menopozdaki kadınlarda ortaya çıkar; 

6. İyi huylu tümörler: osteoblastoma, osteoklastoma; 

7. Malign tümörler: osteosarkom. 

 
 
Tablo 8. Metabolik bozukluklar 

TÜR ÖZELLİKLER 

Osteoporoz 1. Kemik kütlesinde azalma (kantitatif problem). En sık yaşlı 
hastalarda görülür. 

2. 2 tip vardır - Tip 1: En yaygın, süngerimsi kemiği etkiler (femur 
boynu, vertebra gövdesi, vb); 

3. Tip 2: yaşa bağlı, 70 yaş ve üzeri. Hem süngerimsi hem de 
kortikal kemik kütlesi yetersizdir. 

4. DEXA taraması değerlendirme için standarttır. Hormon 
replasmanı veya bifosfonatlar kullanılabilir. 

İskorbüt 1. C vitamini eksikliği, kusurlu kollajene yol açar ve bu da bir takım 
semptomlara neden olur. 

Osteopetroz 1. Mermer kemik hastalığı”. Osteoklast disfonksiyonu çok fazla 
kemik yoğunluğuna neden olur. 

Paget’s 
hastalığı 

1. Eşzamanlı osteoblast ve osteoklast aktivitesi, yoğun fakat kırılgan 
kemiklerle sonuçlanır. 
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Şekil No. 9. Osteoporosis ve Osteomalacia Karşılaştırması (Netter’s concise orthopedic anatomy/Jon C. Thompson; 
illustrations by Frank H. Netter; contributing illustrators, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. 2nd ed, p. 116, 2010)) 
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GÜNCEL KONULAR 

"AB Fiziksel Aktivite Kılavuzları" nda belirtildiği gibi, insan vücudu, düzenli fiziksel 

aktivitenin bir sonucu olarak, bazı hastalıkların ortaya çıkmasını önleyebilecek veya 

geciktirebilecek ve fiziksel efor kapasitemizi artırabilecek morfolojik ve fonksiyonel 

değişikliklere uğramaktadır. Günümüzde, fiziksel olarak aktif bir yaşam sürenlerin "genç 

yaşlarda kemiklerin mineralizasyonunun iyileştirilmesi, ileri yaşlarda osteoporoz ve 

kırıkların önlenmesine katkıda bulunmak" da dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararı elde 

edebileceğini göstermek için yeterli kanıt bulunmaktadır. 

Osteoporozun etkilerini önleme, hafifletme veya ortadan kaldırma sürecinde, fiziksel 

egzersizler aşağıdaki müdahale talimatlarına odaklanmalıdır: 

 İskelet kaslarının tonusunu ve derin kasların işlevselliğini geliştirmek; 

 Bölgesel kuvvetlerin geliştirilmesi (alt ve üst ekstremiteler); 

 Maksimum aerobik kapasitenin geliştirilmesi (kardiyorespiratuar fitnes)35,36; 

 Coxofemoral, skapulohumeral ve spinal eklemler düzeyinde statik ve dinamik 

eklem hareketliliğinin iyileştirilmesi37;  

 Statik, dinamik ve postüral dengeyi yeniden eğitmek. 

Yaşlı kadınlarda düşmeleri önlemek için fiziksel egzersiz uygulamanın rolü ve etkileri 

olumlu sonuçlar vermiştir 38 . Osteoporozun farmakolojik olmayan tedavisi, yeterli 

kalsiyum ve D vitamini alımının yanı sıra sigarayı bırakma, alkol/kafein tüketiminin 

sınırlandırılması, düşmeyi önleme teknikleri, uygun ağırlık taşınan bir egzersiz 

programını içermektedir39,40,41,42,43,44. 

                                                 
35

 Folta SC, Lichtenstein AH, Seguin RA, Goldberg JP, Kuder JF, Nelson ME. (2009). The strong women-healthy 
hearts program: reducing cardiovascular disease risk factors in rural sedentary, overweight, and obese midlife and 
older women. Am J Public Health.; 99(7):1271-7. 
36

 Vaughan S, Morris N, Shum D, O’Dwyer S, Polit D. (2012) Study protocol: a randomised controlled trial of the 
effects of a multi-modal exercise program on cognition and physical functioning in older women. BMC Geriatr.;12:60.  
37

 Siqueira Rodrigues BG, Ali Cader S, Bento Torres NV, Oliveira EM, Dantas EH. (2010). Pilates method in personal 
autonomy, static balance and quality of life of elderly females. J Bodyw Mov Ther;14(2):195-202.  
38

 Faber MJ, Bosscher RJ, Chin A Paw MJ, van Wieringen PC. (2006). Effects of exercise programs on falls and 
mobility in frail and pre-frail older adults: a multicenter randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil.;87(7):885-

96.  
39

 Camacho PM, Petak SM, Binkley N, et al. (2016). American Association of Clinical Endocrinologists and American 
College of Endocrinology: clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis. 
Endocr Pract;22(suppl 4):S1–S42. 
40

 Watts NB, Adler RA, Bilezikian JP, et al. (2012). Osteoporosis in men: an Endocrine Society clinical practice 
guideline. J Clin Endocrinol and Metab;97(6):1802–1822. 
41

 Buckley L, Guyatt G, Fink HA, et al. (2017). American College of Rheumatology guideline for the prevention and 
treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Arthritis Care Res (Hoboken);69(8):1095–1110. 
42

 Tosteson AN, Burge RT, Marshall DA, Lindsay R. (2008). Therapies for treatment of osteoporosis in U.S. women: 
cost-effectiveness and budget impact considerations. Am J Manag Care;14(9):605–615. 
43

 Das S, Crockett J. (2013). Osteoporosis—a current view of pharmacological prevention and treatment. Drug Des 
Devel Ther; 7:435–448.  
44

 National Institutes of Health Office of Medical Applications of Research. Osteoporosis prevention, diagnosis, and 
therapy. NIH Consensus Statement 2000;17(1):1–45. 

FİZİKSEL AKTİVİTE VE OSTEOPOROZ 
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Kombine ağırlık taşıma, dayanıklılık ve direnç egzersizlerinden oluşan çevrimsel 

yöntemin kullanılması, yaşlı kadınlarda alt ekstremite kas gücünü artırmış, denge 

yeteneklerini ve koordinasyonlarını geliştirmiştir45. Bu nedenle, çevrimsel antrenman, 

sarkopenisi olan yaşlı kadınlarda denge ve yürüme kapasitesini geliştirmek için etkili bir 

egzersiz metodudur. 

Bilimsel literatür, fiziksel egzersizlerin kemik mineral yoğunluğunun (BMD) dinamiği 

üzerindeki etkilerine ilişkin araştırma genişliği perspektifinden ortalama bir resim 

sunmaktadır (BMD). Howe ve ark. tarafından Cochrane İşbirliği'nin 46  himayesinde 

yapılan meta-analizde, yazarlar, femur boynu BMD 47  seviyesi için ağırlık taşıma 

yöntemini kullanmayan yüksek yoğunluklu kuvvet egzersizlerini içeren egzersizler değil, 

artan yüklenmeli direnç sağlayan çeşitli elastik aletler ya da özel cihazların etkili 

girişimsel egzersiz türlerini gösterdiler. 

Omurilik düzeyinde BMD'ye yapılan müdahaleler için bulunan en etkili girişimsel yöntem, 

egzersiz rutinlerinin bir kombinasyonuydu. Bu çalışma, fiziksel egzersizlerin BMD 

üzerindeki düşük istatistiksel ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu sınırlama, birincil verilerin 

toplanmasındaki yanlışlıklar, mevcut verilerin kalitesi veya araştırma çalışmalarının 

tutarsız bir tasarımla yürütülmesinden kaynaklanabilir. Bununla birlikte, sağlanan görüş 

olumludur ve menopozdaki kadınlarda kemik yoğunluğu kaybını güvenli ve etkili bir 

şekilde azaltma potansiyelini vurgulamaktadır. 

Varus, fiziksel egzersizlerinin uygulanmasının BMD dinamiği üzerindeki etkilerini 

araştırmaya devam ederek, osteoporozu farmakolojik olmayan bir şekilde önleme ve 

yönetme ihtiyacı ile desteklenmiştir. Bu yönler, osteoporoz etkilerinin tedavisinin 

yarattığı büyük maliyetler tarafından uygulanabilmektedir48, 49, 50, 51. 

Kullanılan egzersiz türleri, üzerinde yeterince çalışılmamış bir konuyu gündeme 

getirmektedir. En uygun egzersizler hangileridir? Gerçek, standart bir egzersiz portföyü 

veya kemik yoğunluğuyla mücadele için verimli rutinler belirlemek için çok kısa bir görüş 

ifade edilmiştir. Örneğin, bazı çalışmalar 52 , 53 , 54  aerobik egzersizlerin osteoblastların 
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enzimatik aktivasyonunda etkili olduğunu gösterirken, diğer çalışmalar daha uzun 

aerobik egzersizlerin (örneğin yüzme, bisiklete binme, yürüme) vücut sistemleri ve 

organları için oldukça faydalı olduğunu göstermektedir, ancak orada kemik 

rejenerasyonu için faydalı bir uyarıcıyı temsil ettiklerini belirten hiçbir klinik kanıt yoktur. 

Yaşlılar arasında gerçekleştirilen önemli kas eforunu (ağırlık taşıma eğitimi) içeren 

aerobik egzersizler, önemli kas eforu olmaksızın gerçekleştirilen aerobik egzersizlerden 

daha yüksek bir osteojenik yanıt üretmektedir 55 . Mekanik stres, ağırlık taşıma 

egzersizleri ve yerçekimi kuvvetleri tarafından üretilen kas kasılması (çekiş) yoluyla 

iskelete iletilir, böylece BMD'de bir artış veya azalma gerçekleşmektedir56.  Bir dizi 

çalışma, düşük BMD düzeyine sahip hastaların, ana kas direnci yönünün BMD 

iyileşmesinde birincil etken olduğu temsil ettiği özel bir egzersiz rutinine57, 58 erişmesinin 

fayda sağlayabileceğini göstermektedir59, 60, 61. 

Aynı zamanda, yüzme (ağırlık taşıma egzersizlerini içermeyen bir kardiyorespiratuar 

dayanıklılık fiziksel aktivitesi) yaşlılara yoğun bir şekilde önerilmiştir. 

Tanaka & Seals (1997)62’a göre, yaşın sebep olduğu azalmış fizyolojik ve fonksiyonel 

kapasite (günlük fiziksel görevleri yerine getirme kapasitesi), kardiyovasküler kapasite, 

solunum, metabolik ve nöromüsküler fonksiyonlardaki genel azalma ile ilgilidir. Yazarlar, 

maksimum aerobik gücün (VO2 max) fizyolojik ve fonksiyonel kapasitenin en iyi 

göstergelerinden biri olduğunu vurgulamaktadır. 

Böylece, yaşlanma sürecinin neden olduğu tüm eksiklikler, yüzme gibi aktivitelerle 

hafifletilebilir (aşırı efor sarf etmeden, bu nedenle yaşlılar için uygun ve zor olmayan bir 

aerobik aktivite). Ayrıca, kardiyorespiratuar dayanıklılık aktiviteleri osteo-ligament 
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sisteme aşırı yük oluşturmaz ve maksimum aerobik egzersiz kapasitesini optimum 

seviyede geliştirir veya korur, böylece kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.63.  

 

YÖNTEMSEL ÖZELLİKLER VE ÖNERİLER  

Bir seansın toplam süresi 30 ila 50 dakika arasında değişmektedir. Kullanılan 

alıştırmalar belirli bir sıraya sahiptir, ancak önerilen hedeflere bağlı olarak, temel 

parçalarda değişiklikler veya özelleştirmeler olabilir. 

Toplam çalışma hacmi, aktivitenin içeriğine, eğitim düzeyine, maddi koşullara vb. 

bağlıdır. Alıştırmaların sırası ve içeriği, her eğitim döngüsü için hedeflere ve iş 

görevlerine göre belirlenmektedir. 

Oturum üç bölümden oluşur: Isınma, Ana bölüm ve soğuma. 

 

Oturum nasıl hazırlanır 

Isınma (3-5 dakika) 

İlk bölümün amacı, vücutta efor sarf etmek, kademeli olarak optimal fizyolojik seviyeye 

kadar kardiyorespiratuar sistemi geliştirmek, vücut segmentlerini ve kullanılacak kas ve 

eklem alanlarını analitik olarak işlemektir. Diğer bir amaç ise vücut ısısını arttırmaktır. 

Bu aşama, yaralanma riskini azaltmak için kolay ve ilerleyicidir. 

Süre: 2 dakika (kısa dersler için); 2-4 dk (orta sınıflar için); 4-5 dk (uzun dersler için). 
 
Hedefler 

 Büyük vücut fonksiyonlarının göstergelerinde kademeli artış: kalp (kalp hızı), 

solunum (solunum hızı) ve dolaşım (kan basıncı ve sıvı dolaşımı); 

 Planlanan çabayı yaralanma olasılığı olmadan tekrarlamak için iskelet, kas-bağ 

ve eklem desteğini hazırlamak; 

 Küçük ve hatta büyük yaralanmaların ortaya çıkmasını azaltmak veya önlemek 

için birincil hareket sistemlerinin iç sıcaklığındaki kademeli artış; 

 Sıvıların ve besin maddelerinin kaslara dolaşımının uyarımını sağlamak. 

 

Çalıştırma sistemleri 

 Yürüme ve koşma türleri hareketli veya ayakta: Parmak uçlarında yürümek, 

topuklar üzerinde, bacaklar bükülü, gerilmiş, ilave adımlı, ileri çapraz adımlı, 

yanlara ve arkaya, daire şeklinde, çaprazda vb. 

 Koordinasyon egzersizleri: Çeşitli düzlemlerde ve eksenlerde eşzamanlı veya 

ardışık, simetrik veya asimetrik olarak yapılan kolay ve basit kol ve bacak 

hareketleri. 

 Ana vücut bölümleri ve kas bölgeleri için egzersizler. 
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 Örnekler:  

 Kollar için egzersizler, tüm skapulohumeral eklemi (omuz, dirsek, yumruk) 

çalıştırarak boyun kaslarını da çalıştırmayı düşünün. Bu egzersizler, vücut 

stabilitesini ve hareketin doğru lokalizasyonunu sağlamak için çeşitli 

pozisyonlardan yapılabilir. Kol hareketleri şunları içerir: Bükme, germe, dirsek 

eklemini kavrama, sallanma, döndürme, kaldırma, indirme; baş hareketleri: 

Eğilme, dönme; 

 Hem hareket halinde hem de ayakta hareketin doğru lokalizasyonunu sağlayan 

pozisyonlardan gerçekleştirilen alt uzuvlar için egzersizler. Bacakları içeren 

hareketler şunları içerir: Parmak uçlarında yükselme veya bacakları kaldırma, 

bacakları indirme, sallanma, bükme, esnetme, uzanma, dönme; 

 Çeşitli temel pozisyonlardan ve bunların türevlerinden uygulanabilen gövde 

egzersizleri; hareketler şunlardır: Bükme, indirme, uzatma, sallanma ve 

döndürme. Ayrı ayrı veya kombine olarak gerçekleştirilebilirler, bu da yapılan 

egzersizin zorluğunu ve muhteşem karakterini artırır; 

 Ağırlık taşıyan egzersizler: O sınıfta çalışan kas gruplarını aşırı yüklemeyen 

ağırlık (dambıl), manşet gibi küçük ağırlıklar. 

 Esneme egzersizleri. 

 İyi bir ısınma, kan dolaşımını ve nefes almayı yoğunlaştırır, kasları harekete 

geçirir, tendonları hareket ettirir ve sinir sistemini en iyi şekilde uyarır.  

 

Öneriler 

 Çok miktarda egzersiz yapmaktan kaçının; 

 Isınma, temel bölümün bir ön izlemesi olmalıdır. 

 Isınma için en uygun efor, eğitmen tarafından deneyim ve empati gerektirir. Çok 

yoğun bir ısınma, kasların aşırı çalışmasına yol açar; bu yüzden çabuk yorulma 

gerçekleşir. Çok hafif bir ısınma, kardiyovasküler sistem, kaslar ve eklemler 

üzerindeki yararlı etkileri konusunda şüphe uyandırır. 

 Ek olarak, ısınma birçok faktöre bağlıdır, yani: 

- Katılımcıların kondisyon düzeyi – 8-10 dakikalık bir ısınma, yeni başlayanlar için 

çok uzun veya yorucu olabilir; antrenman seansı toplam 30 dakika sürerse, 

ısınma 2-3 dakikayı geçmemelidir; 

- Yaş – yaşlıları içeren eğitim söz konusu olduğunda, egzersiz kapasitesini 

artırmak için madde değişimi hızının daha fazla zaman gerektirdiği dikkate 

alınmalıdır. Egzersiz için vücut daha yavaş ve daha dikkatli bir şekilde 

ısıtılmalıdır. Dikkat ve çaba, daha az elastik olan kaslara ve hassas eklemlere 

odaklanır; 

- Günün anı – sabah seansında, ısınma akşam seansına göre daha uzun ve daha 

odaklı olmalıdır, çünkü uyku sırasında belirli vücut fonksiyonları (kaslara kan 
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akışı ve vücut ısısı gibi) azalır ve bunlar optimal endekslere ancak günün 

ilerleyen saatlerinde ulaşır; 

- Oda sıcaklığı – düşük sıcaklıklar (soğuk odalar) daha uzun süre sağlarken, 

yüksek sıcaklık daha kısa ısınmaya katkıda bulunabilir. 

 

Ana Bölüm (20-40 dakika) 

Bu bölüm, egzersiz sınıfının birincil bölümü olarak kabul edilir ve kendi başına aerobik 

fitness ve kas direnci egzersizlerini içerir. 

Egzersizlerin amacı, egzersiz kapasitesini artırmak ve belirli bölgedeki kas gücünü veya 

tüm vücut düzeyinde geliştirmektir. 

Bu bölümün süresi, katılımcıların yeni başlayanlar veya ileri düzeyde olmalarına bağlıdır. 

Egzersizlerin süresi ve yoğunluğu, bu bölümün amaçlarına ulaşmada ilgili faktörlerdir. 

Kuvvetli egzersizler içeren daha “güçlü” bir grup, metabolizma ve vücut üzerinde daha 

yüksek bir etkiye sahiptir (yani, egzersizler için enerji sağlamak için kalori yakma hızını 

arttırır). Aerobik kondisyonda egzersizler daha yoğundur ve kardiyak fonksiyonlar 

yüksek değerlere ulaşır (yani maksimum değerin %65-80'i). Yoğunluk aynı zamanda 

uygulama hızına, hareket aralığına ve egzersiz düzeyine de bağlıdır (yani ayaktayken, 

diz çökerken, otururken, uzanırken vb.). Fitness rutinleri sırasında vücut çeşitli yönlerde 

(ileri, geri, yana, çapraz, daire, çeşitli grafik yollarda) hareket edebilir. 

Güç ve kas direnci geliştirmeye odaklanırsak, deltoid için egzersizler gibi kas grupları 

için özel egzersizler kullanırız. 

 

Hedefler 

 Kardiyorespiratuar sistemi aerobik olarak çalışacak şekilde eğitmek, böylece 

kaslara optimal oksijen alımını sağlamak, aynı zamanda kalp ve solunum 

hızlarını destekleyen ilgili organların (kalp ve kan damarları, solunum yolları, 

akciğerler) güçlendirilmesine katkıda bulunmak; 

 Mümkün olduğu kadar çok kası dinamik olarak eğitmek (genel veya gruplara 

göre, kas zincirleri başına) ve kas tonusunu, kas elastikiyetini ve eklem 

hareketliliğini artırmak için eklemleri eğitmek, böylece aerobik bir ortamda 

egzersiz kapasitesini ve ayrıca genel kuvvet gelişimini geliştirmek; 

 Refleks gevşemeleri elde etmek ve hareket kontrolünü iyileştirmek için değişen 

kas kasılmalarının kapasitesini uyarmak; 

 Genel kuvvet, egzersiz direnci, beceri (koordinasyon, odaklanma, dağıtılmış 

dikkat, denge, zamansal ve uzamsal yönelim), ortak hareketlilik, esneklik, 

uygulama hızı gibi motor niteliklerin genel gelişimini etkileme; 

 Aktif kütle (kaslar) ve yağ dokusu (yağ) arasındaki doğru oranı göz önünde 

bulundurarak, vücut ağırlığının dengelenmesine ilişkin etkileri olan kalori yakmayı 

teşvik etmek; 
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 Kişisel motivasyonlardan bağımsız olarak fiziksel egzersiz yapma alışkanlığının 

oluşturulması. 

 

Öneriler 

 Yaş, cinsiyet, kondisyon düzeyi vb. gibi çeşitli konularda eş zamanlı antrenmana 

izin veren antrenman rutinleri tasarlamak. 

 Deneklerin tepki tipine bağlı olarak rutinin özelliklerini “hareket halindeyken” 

yeniden ayarlamak. 

 Tüm konuların dikkatli bir şekilde izlenmesi: eğitmeni, tüm topluluğu izlemesine 

veya katılımcılar arasında yürümesine izin verecek bir konuma yerleştirme.    

 

Soğuma (2-5 dakika) 

Seansın son bölümünde, bu kas gruplarının kısalmaması ve olası yaralanmalardan 

kaçınmak için önceki aşamalarda çalışan kaslar gevşetilmelidir. Bununla birlikte, 

profilaktik yönün yanı sıra, bu bölümde kullanılan egzersizler (çoğunlukla germe) 

hareketliliğin iyileşmesine yol açar. Dersin sonuna hazırlanırlar; kalp atış hızının 

dinlenme değerlerine yakın bir şekilde geri dönüşümünü sağlarlar ve egzersiz sonrası 

toparlanma vücut süreçlerini başlatırlar. 

Grubun osteoporoz profilaksisine özel uyarlanmış egzersizlerden oluşan bu bölümünde, 

vücudun günlük fonksiyonel değerlere tam olarak dönmesini sağlıyoruz ve bir dinginlik, 

fiziksel ve zihinsel rahatlık durumu elde ediyoruz.  

 

Hedefler 

 Büyük dolaşım, solunum fonksiyonları için değerleri istirahat değerlerine mümkün 

olduğunca döndürmek, yani fiziksel eforun kademeli olarak azaltılması yoluyla 

maksimum potansiyellerinin yaklaşık %50'si; 

 Germe egzersizleri ile kasları germe; 

 Kaslarda biriken tüm toksinlerin atılması; 

 Tüm zihinsel ve fiziksel gerilimleri boşaltarak nöro-zihinsel süreçleri yeniden 

dengelemek. 

 

Çalıştırma Sistemleri 

 Düşük yoğunluklu egzersizler, örneğin: yürüyüş, hafif rahatlatıcı koşu, zeminde 

çeşitli pozisyonlardan yapılan egzersizler; 

 Happy Bones egzersiz portföyü: Zorunlu egzersizler, Eğitmen tarafından seçilen 

egzersizler 

 Nefes hareketlerinin eşlik ettiği rahatlatıcı egzersizler, örneğin: ayakta veya 

hareket eden uzuvları gevşetmek, vücudu ve zihni fiziksel ve zihinsel bir rahatlık 

durumuna getirecek şekilde yapılan, kasılmalar ve gevşeme ile dönüşümlü 

serbest salınımlar; 
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 Bireysel veya bir partnerle yapılan, en az 10 saniye süren, gevşeme aracı olarak 

germe, statik germe egzersizleri. 

 Bir eğitim programı, önerilen hedeflere ulaşılmasını sağlamak için, uygulayıcıların 

özellikleriyle önerilen egzersizlerin yapıları çeşitlendirilmeli, doğru bir şekilde 

uygulanmalıdır. 

 

Efor Parametreleri 

Kemik rejenerasyon sınıfındaki çaba, ana iç organlar, dokular ve sistemler üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahiptir. Aerobik egzersiz kapasitesinin adaptif gelişimine, çeşitli 

koşullarda kas direncine ve genel vücut esnekliğine katkıda bulunur. 

Ders sırasında harcanan çaba hem harici hem de dahili bir bakış açısıyla ölçülebilir. 

Dış perspektif, aşağıdakileri içeren bir dizi parametre sağlar: özgüllük, hacim, yoğunluk, 

süre, yoğunluk, karmaşıklık. 

Nicel bir çaba bileşeni olan hacim, gerçekleştirilen mekanik iş miktarını temsil eder. İki 

ölçü kullanılarak ölçülebilir: 

 MW = Fx d burada WM = mekanik iş, F = yer değiştiren kuvvet (kg) ve d = 

mesafe (m). kg/m2 cinsinden ifade edilir; 

 Efor sırasında O2 tüketiminin sürekli kaydı ve mekanik eşdeğerinin belirlenmesi 

(1 litre O2 = 427 kgm). 

 

Ders sırasında, cilt şunları içerir: 

- Her egzersiz veya egzersiz kompleksi için tekrar sayısı; 

- Her bölüm, alan veya tüm vücut için tekrar sayısı; 

- Dinamik döngüsel aktiviteler (yüzme, koşma, bisiklete binme) sırasında kat edilen 

mesafe; 

- Gerçek egzersiz süresi artı molalar; 

- Grup sayısı. 

 

Yoğunluk, zaman birimi başına efor (mekanik iş, işçilik) miktarını temsil eder. Çaba 

yoğunluğu (güç), fiziksel çabanın bir özelliğidir ve vücut eforundan (vücudun bir özelliği) 

farklıdır. Beden eforu, efor sırasında ulaşılan fonksiyonel seviye ile değerlendirilir ve 

vücudun eforun getirdiği taleplerle başa çıkabilmesi için ödediği biyolojik bedeli ifade 

eder. Yoğunluk, kalp atış hızı ile vurgulanır. Bu ifadeleri desteklemek için, Dr. Gunnar 

Borg tarafından tasarlanan bir derecelendirme ölçeğinden sonra, Lynne Brick tarafından 

Fitness Aerobik adlı kitabında önerilen 0 ile 10 arasında bir ölçekte algılanan efor 

ölçeğini sunuyoruz. 
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Tablo 9. Algılanan efor ölçeğinin değerlendirmesi 

No. Efor Seviyesi  Eşdeğer  
Rakam 

Kalp Atım 
Yüzdesi 

(%FCmax) 

1 Efor yok  0 - 

2 Son derece hafif 
seviye 

1 – 3 55 - 69 

3 Ortalama efor 4 – 6 70 - 84 

4 Ağır efor maksimum 
seviye 

7 - 10 85 -
100 

 

  

Elbette bu yöntem doğada bilimsel değil ama uygulaması kolay olduğu için burada öne 

çıkmaktadır. 

Eğitim sınıfı sırasında efor yoğunluğu için daha objektif değerlendirme yöntemleri 

şunları içermektedir: 

- Çalışma temposu (zaman birimi başına eylem sayısı): Yavaş, orta, hızlı; 

- Sıklık (zaman birimi başına teknik uygulama sayısı); 

- Çeşitli fonksiyonel değerler (kalp hızı, kan basıncı, solunum hızı, biyokimyasal 

değişiklikler, vb.). 

Efor yoğunluğunu değerlendirmenin en yaygın ve en kolay yöntemi kalp atış hızını 

izlemektir. 

 

Astrand ve Rodhal'a göre, aerobiyoz çabası (ergostasis) sırasındaki kalp hızı değerleri, 

maksimum kalp hızı düzeyine kıyasla ve vücut eforu dereceleriyle ilgili olarak aşağıdaki 

gibidir: 

  
Tablo 10. Vücut eforu dereceleris 

No. Cinsiyet Vücut 
Eforu 

Dereceleri  

Kalp 
Atımı 
(bpm) 

Maks. aerobik 
egzersiz 

kapasitesi 
yüzdesi 

1 Erkek Düşük 128 50 

2 Kadın Düşük 138 

3 Erkek Ortalama 154 70 

4 Kadın Ortalama 168 

5 Erkek Yüksek 160-
170/180 

> 100 

6 Kadın Yüksek 170-
180/190 

Efor süresi, bir vücudun belirli bir tür çabayı gerçekleştirmesi için zaman çerçevesini 

temsil eder. Kişiye özel antrenman sınıfında farklı efor performans süreleri 
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bulunmaktadır. Lynne Brick tarafından önerilen bu parametrenin birkaç değerini aşağıda 

sunulmaktadır. 

 
Tablo 11 Aerobik antrenman türleri ve efor yoğunluğu  

No. Aerobik Antrenmanın Tipi  Süre (min) 

1 Düşük yoğunluk ve kısa süreli  10 – 25 

2 Düşük yoğunluk ve uzun süreli 20 – 55 

3 Orta yoğunluk ve kısa süreli 20 – 24 

4 Orta yoğunluk ve uzun süreli 30 – 45 

5 Yüksek yoğunluk ve kısa süreli 12 – 35 

6 Yüksek yoğunluk ve uzun süreli 30 – 50/60 

 

Efor yoğunluğu, efor süresi ile sonraki mola süresi arasındaki oranı temsil eder. Oranın 

sonucu aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

- Şekillerde (1); 

- Yüzde olarak (%100); 

- Kesirlerde (1/1). 

Gruptaki efor yoğunluğu, bir yandan aerobik egzersiz kapasitesini ve kas tonusu 

göstergelerini iyileştirmek için egzersiz kompleksleri arasındaki süre ile bu kompleksler 

arasındaki pasif ve aktif dinlenme süresi arasındaki oran ile sağlanır. Ayrıca yoğunlukla 

ilgili olarak, bir bölümün, devrenin, programın toplam süresi ile aralarındaki kesintilerin 

süresi arasında bir oran vardır. Bir grup 1,2 veya daha fazla bölüm, devre veya program 

içerebilir. Grubun üç bölümü arasındaki dinlenmeler da dikkate alınmalıdır. 

 

Aktif dinlenmeler şunları içerebilir: 

- Esneme egzersizleri 

- Nefes egzersizleri 

- Gevşeme için oryantal egzersizler (yoga, tai-çi, qi-gong) 

- Yavaş tempoda ve düşük yoğunlukta gerçekleştirilen segment hareketlerinin eşlik 

ettiği adım yapıları. 

Çabanın karmaşıklığı, bir fiziksel aktivite sırasında aynı anda gerçekleştirilen “ondan 

fazla” motor eylemi temsil eder. 

 

Canlı etkinliklerde kullanılan formlar, kontrollü olarak gerilebilecek dinamiğinde gereklidir: 

 Tek / çekme veya tüm vücut segmentleri ile eşzamanlı eylemlerin ayakta veya 

hareketli olarak, ayrı ayrı veya basamak yapıları içinde yürütülerek 

gerçekleştirilmesi, 
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 Mekânın üç düzleminde ve ekseninde ve her iki yönde, eş zamanlı olarak, 

alternatif veya tek taraflı olarak iki taraflı ve asimetrik eylemler gerçekleştirme; 

 Basit adımlardan ve adım dizilerinden karmaşık adım dizilerine (adım 

kombinasyonları ve kompleksler) gerçekleştirme. 

 

Sınıf Yönetimi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil. 10 Sınıf Yönetimi 

 

Materyal Organizasyonu 

Müzik, eğitim sınıfının temel organizasyon yönlerinden biridir. Ses-hareket ilişkisindeki 

bağı temsil ederek, motivasyonu daha iyi seviyede teşvik edebilmektedir. Konular 

eğitmen tarafından seçilen kaliteli bir müzikle birlikte, daha yüksek yoğunluklarda fiziksel 

çabalar için aşırı uyarılma yaratabilmektedir. 

Antrenör tarafından seçilen çalışma yöntemine bağlı olarak şarkıların temposu yavaş 

veya hızlı olabilir. Müzik üzerinde çalışıyorsak tempo ona göre uyarlanmalıdır. Müzikle 

çalışıyorsak, tempo önemli olmadığı için katılımcıların zevklerine göre seçiyoruz. Yine 

de birçok durumda müzikal tempoyu gözlemleyerek çalışırız çünkü bu bir arka plan 

sesinden daha fazlasıdır. Tüm bu durumlarda, tempo aşağıdakilere bağlı olarak farklıdır: 

Sınıfın bölümü, grubun seviyesi ve homojenlik derecesi, kullanılan araçlar vb. 

Yukarıda bahsedilen yönleri devam ettirmek için, aerobik eğitmeni birkaç müzik teorisi 

kavramına aşina olmalıdır: Ritim, tempo, vurgu, vuruş, ölçü, sözler. 

Eğitmen, müzik seçimi öğelerine aşina olmalıdır. 

 

Egzersizler için müzik birkaç özelliğe sahiptir: 

Dakikadaki vuruş sayısı (BPM) 

Antrenörün anlaması gereken ilk kavram bir şarkının temposudur. Antrenör tarafından 

tüm seans için önerilen egzersiz yoğunluğunun belirli bir seviyesini elde etmek ve 

gözlemlemekten sorumlu olan ana unsurdur. Böylece, eğitmen tarafından hesaplanan 

ve grubun özelliklerine uyarlanan efor eğrisini gözlemlemek için öncüller oluşturulmakta 

ve böylece arzu edilen ilerlemenin elde edilmesine katkıda bulunulmaktadır. 

Sınıf 
Organizasyonu 

materyal 
organizasyonu 

toplu 
organizasyon 

antrenman 
organizasyonu 
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Müzik temposu, dakikadaki vuruş sayısı (BPM) ile ölçülür. Bu gösterge, katılımcıların 

önceden belirlenmiş kalp hızı sınırları dahilinde (her bireyin işlevsel kapasitesine bağlı 

olarak) aerobik bir fiziksel efor gerçekleştirmesine izin verecek şekilde seçilmelidir. 

Soğuma sırasında, rahatlatıcı egzersizler ve efordan sonra vücudun toparlanmasına izin 

vermek için 100 bpm'nin altında ve güçlü nabız atışı olmayan yavaş tempolar kullanılır. 

120-140 vuruş/dakika aralığında değişen tempolar, ısınma sırasında vücudu kademeli 

olarak eforla meşgul etmek için kullanılır. Kas güçlendirme egzersizleri, deneklerin 

hareketlerini kontrol etmeleri ve etkilerinin farkına varmaları için yeterince yavaş, 110-

130 bpm'lik bir tempo gerektirir. 

130-160 bpm arasında değişen bir tempoda kardiyo egzersizleri yapılabilir. 

150 bpm'yi aşan bir değer için, deneklerin çalışma tekniğine zarar verecek şekilde çok 

hızlı hareket ettiğini, kas ve zihinsel tükenme eşiğine çok daha erken ulaştığını 

düşünmeliyiz. Böyle bir durum, yaralanma riskini arttırırken, aynı zamanda modele 

uymayan teknik uygulama nedeniyle ilerleme oranını da azaltır. 

 
Tablo 12. BPM'nin güvenlik değerleri 

Egzersiz Tipi  
 

 

Kardio 
Egzersizler 

Sandalye 
Egzersizleri 

LIA and 
hi/lo

64
 

İnterval 
Egzersizler 

Adım 
Egzersizleri 

Slayt 
Egzersizleri  

Su 
Egzersizleri 
 

Isınma  
125-135 

 
120-130 

 
120-135 

 
120-135 

 
118-126 

 
120-126 

 
100-135 

Temel 
bölüm: 
Aerobik 
Egzersizler 

 
130-158 

 
120-140 

 
135-158 

3
”
 

(135-158) 
1

”  

(120-126)
 

 
125-135 

 
125-135 

 
120-155 

Kas 
Tonlaması 
Egzersizleri 

 
110-130 

 
110-130 

 
110-130 

 
110-130 

 
110-130 

 
110-130 

 
115-135 

Soğuma  

≤110 

 

≤110 

 

≤ 110 

 

≤110 

 

≤110 

 

≤ 110 

 

90-110 
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Eğitmen, bir grup yeni başlayanın bir programı çok hızlı bir tempoda ve mükemmel bir 

kontrolle yürütemeyeceğinin farkında olmalıdır. Ek olarak, ortalamanın üzerinde bir boya 

sahip denekler, aynı tempo için maksimum bireysel hareket aralığını kapsamak için 

daha kısa deneklerden daha fazla zamana ihtiyaç duyar. 

Örneğin, daha kısa insanlar, daha uzun kişilere göre daha hızlı bir kol fleksiyon-

ekstansiyon gerçekleştirir. İkincisi kolları büker veya eksik veya yanlış bir hareket veya 

yanlış bir hareket gerçekleştirir, antrenör ile aynı anda bitirmeye çalışır. 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak, bir grubun tüm üyelerinin motor görevleri 

maksimum hareket alanında, güvenlik, konfor ve verimlilik koşullarında 

gerçekleştirmesine izin verecek şekilde müzik temposu seçilmelidir. 

 Müzik hoş, ilgi çekici, iyi tanımlanmış bir tempoya sahip, sınıfın ve uygulayıcıların 

özelliklerine göre uyarlanmış olmalıdır. Seçilen müzik, tüm katılımcılara eşit 

derecede ilham vermek ve motive etmek için egzersizlerin öğretilmesini ve 

öğrenilmesini kolaylaştırmalıdır. Müzik, aerobik dersini keyifli ve büyüleyici bir 

aktiviteye dönüştürebilir. 

 Daha fazla çeşitlilik için eğitmenler her gün bir konu seçebilir: Polka, samba, 

rumba, cha-cha, latino, disko, rock, caz, vb. aerobik sınıfının yoğun çabaları 

sayesinde daha kolaydır. 

 4 vuruş/ölçü içeren bir müzik öneriyoruz. 4/4 ölçülü bir müzik ve 32 tempolu bir 

ritim hareket kolaylığı ve eğikliği kolaylaştırır. 

Malzeme organizasyonu ayrıca çalışma yüzeyinin değerlendirilmesini ve hazırlanmasını 

da içerir (temiz, pürüzsüz ve kaygan olmamalıdır). 

Uygun havalandırma sağlayın; çok kuru veya çok nemli havadan kaçının. Havalandırma 

üniteleri, üreticiler tarafından sağlanan teknik standartlara göre kurulmalı ve 

kullanılmalıdır. 

Mümkün olduğunca doğal aydınlatma önerilir; Uygulayıcıların en iyi görüşe sahip 

olmalarına yardımcı olmak ve optimum aydınlatmayı sağlamak için yapay ışık sistemleri 

de gereklidir. 

 

Kullanılan nesneler, aparatlar veya tesisatlar temizlendikten ve yaralanma veya 

hastalık bulaşma riski taşıdıklarından emin olduktan sonra birbirine yakın 

yerleştirilmelidir. Yer hareketleri için kullanılan minderler günde 1-2 kez veya 

gerektiğinde temizlenmelidir. Aerobik veya tonlama egzersizlerinde kullanılan portatif 

nesnelerde (dambıl, ip, top) delik, çatlak veya kaygan kısım olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Aerobik rutinlerde kullanılan ekipman ve tesisler (stepperlar, kayma 

egzersizleri ve sandalye egzersizleri ve çeşitli kasları tonlamak için makineler vb.) ciddi 

yaralanmalara yol açabilecek çeşitli hasarları belirlemek için kontrol edilmelidir.  
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Toplu Organizasyon 

Kolektif örgütlenme, temel jimnastikten ödünç alınan çalışma biçimlerine benzemektedir. 

Aktivite özel bir kulüpte veya yetişkinlerle gerçekleştiğinde serbest çalışma formlarının 

kullanılmasını tavsiye ederiz. Eğitmen, her katılımcının yaklaşık 3m2 çalışma alanına 

sahip olduğundan emin olmalıdır. 

Grup oturumları için, her sınıf bölümünde hedeflere ve fiziksel harekete geçirme 

sistemlerine uyarlanmış aşağıdaki türde çalışma oluşumlarını öneriyoruz. 

 

Isınma için çalışma oluşumları 

Her bir katılımcıyı görebilmek için eğitmen çeşitli diziliş türleri arasından seçim yapabilir: 

 Satranç (Şekil 11) 

 Sıralar (Şekil 12) 

 Yarım daire ve daire (Şekil 13)  

 Üyeler arasında yeterli boşluk bulunan örgütlenmemiş oluşumlar (Şekil 14) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 11 Isınma formasyonu/ satrançta çalışma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 12 Isınma formasyonu/sıralı çalışma 
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Seçenek 1                                                Seçenek 2 
 

 

Şekil No. 13 Isınma formasyonu/yarım daire şeklinde çalışma 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil No. 14 Isınma formasyonu/ örgütlenmemiş (serbest) 

  

Öneriler 

 Sınıf varyasyonu için eğitmene diziliş türlerini değiştirmesini tavsiye ederiz. 

 Yeni başlayan gruplar için sıralı dizilişleri kullanın (satranç, sıralar) 

 Ara gruplar için sıralı ve sırasız oluşumları alternatif olarak kullanın 

 Gelişmiş gruplar için, özellikle sırasız (serbest) olmak üzere her türlü dizilişi 

kullanın  

 Katılımcıları en kısadan (ilk sıralarda) en uzuna (son sıralarda) formasyonlara 

dağıtmak) 

 Proksimal alanda, eğitmen yardıma veya yardıma ihtiyacı olan kişilere hız 

vermelidir.  

 

Temel kısım için çalışma oluşumları 

Frontal egzersizler için (herkes aynı anda çalışır) ısınma için öne çıkan formasyonları 

öneriyoruz. 
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Farklılaştırılmış çalışma gerektiren grup rutinleri için çeşitli oluşumlar arasından seçim 

yapabilirsiniz, örneğin: 

a. Çiftler halinde (ikişer ikişer) 

b. Küçük gruplar halinde (3-5 katılımcı) 

c. Ortalama büyüklükteki gruplarda (6-10 katılımcı). Gözlem: Tüm katılımcıların 

mevcut olması gerekmez. Bu sürümü çoğunlukla çok sayıda katılımcı olduğunda 

ve seviyeleri en azından orta olduğunda kullanın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Seçenek 1                                                    Seçenek 2 
 

                        Şekil 15 Çiftler halinde iş oluşumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil No. 16 Küçük gruplarda iş oluşumu 
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Seçenek 1                                                            Seçenek 2 
 

Şekil 17 Ortalama büyüklükteki gruplarda iş oluşumu 

 

Öneriler 

 Sıralı iş oluşumları (satrançta, sıralarda, yarım daire içinde, daire içinde) 

aşağıdaki durumlarda kullanılır: 

 Konular yeni başlayanlar olduğunda; bu aşamada, denekler kas egzersizleri 

tekniğine hala hakim değiller ve bir hatayı veya yanlış bir uygulamayı hemen 

denetlemek ve düzeltmek için herkesle aynı anda aynı egzersiz üzerinde 

çalışıyorlar;  

 Egzersiz rutini aerobik jimnastik, dans veya çeşitli kardiyo-solunum egzersizleri 

(yürüme, parmak uçlarında yükselme, hafif koşu veya hafif atlama) ile ayakta 

veya çok kısa mesafelerde (1-3 m) yapılan egzersizleri içeriyorsa 

 Çiftler halinde egzersizler, egzersiz rutinleri, bir partnerle, elastik bantlarla, 

taşınabilir ağırlıklarla veya makinelerde yapılan serbest kas egzersizlerini 

içerdiğinde kullanılır. Katılımcı sayısı ortalama veya yüksek olduğunda 

kullanılırlar. Ortağın rolü iki çeşittir:  

 Aktif ortak (daha iyi karşılıklı motivasyon için aynı egzersizi aynı anda veya art 

arda çalışmak)  

 Asistan (aktif ortağa ihtiyaç duyulduğunda yardım eder ve destekler)  

 Katılımcıları küçük gruplar (şekil 68) ve ortalama büyüklükteki gruplar (şekil 69) 

halinde organize etme biçimleri aşağıdaki durumlarda kullanılır:  

 Çalışma alanları kapalı olduğunda ve çok büyük olmadığında;  

 Dinamik bir toplu oyuna (uyarlanmış spor oyunları, tematik oyunlar veya motor 

parkurları) çeşitlendirme çağrısı yapmak mümkün olduğunda,  

 3-5 kişilik gruplar halinde organizasyon şekli aşağıdaki durumlarda kullanılır:  
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 Çok sayıda katılımcı; 

 Çalışma alanı; 

 Çevrimsel çalışma metodu; 

 Farklı uygunluk ve fonksiyonel sağlık seviyelerine sahip küçük ama homojen 

grupların eş zamanlı fakat farklılaştırılmış çalışmaları için. 

 

Soğuma için çalışma oluşumları 

Soğuma sırasında, orta veya düşük çalışma pozisyonları kullanılarak serbest çalışma 

oluşumları önerilir. 

 

Antrenman Organizasyonu 

Eğitim organizasyonu ele alındığında, çeşitli görüşler bulunmaktadır. Alandaki 

uzmanlara danıştıktan ve eğitmenlerin pratik deneyimleri göz önünde bulundurulduktan 

sonra, eğitim organizasyonunun çeşitli faktörlerden etkilendiği sonucuna varılmıştır: 

 Yaş 

 Ulaşılan fiziksel uygunluk düzeyi 

 Alıştırmalar ve çalışma prensipleri hakkında öngörü derecesi  

 Mevcut alan ve malzemeler 

 Bireysel hedefler ve ihtiyaçlar 

 Belirli tıbbi tavsiyeler  

 Yoğun fiziksel efor performansı veya belirli egzersiz türleri ile ilgili bireysel 

sınırlamaları 

Happy Bones protokolünde yer alan temel faydalı eğitim biçimleri aşağıdaki gibi 

kategorize edilebilir: 

 

Bireysel çalışma 

Kişisel antrenörlü seanslar için etkilidir; son derece kişiselleştirilmiş bir egzersiz rutini, 

yardım ve hatta egzersizlerin yürütülmesinde tutarlı yardıma ihtiyaç duyan kişiler için 

önerilmektedir. Bu durum osteoporoz skoru yüksek, hareket derecesi düşük veya yaşlı 

kişilerde görülür. 

 

Eşli çalışma 

Bu yöntem, karşılıklı yardımlaşma ve motivasyonun yanı sıra sosyalleşme için zemin 

yaratır. Aşağıdaki durumlarda başarıyla kullanılır: 

- Kişinin vücut ağırlığını kullanarak veya partnerin vücut ağırlığına göre egzersizler 

- Bir sandalye, sıra veya jimnastik kutusu üzerinde egzersizler 

- Jimnastik topuyla egzersizler 
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- Sopa, top veya iple yapılan egzersizler 

- Halter, kettlebell ile egzersizler. 

 

Grup halinde çalışma 

Dizilimi organize etmenin bu şekli aşağıdaki durumlarda kullanılır: 

- Farklı fiziksel uygunluk, sağlık ve çaba için uygunluk kriterlerine göre 

düzenlenmiş konu grupları üzerinde ayrı ayrı çalışma ihtiyacı; 

- Devre yöntemini kullanırken (birkaç iş istasyonunun ayarlanması; her istasyon 

belirli bir tür egzersiz içerir; katılımcılar her iş istasyonunun etrafında önceden 

belirlenmiş bir sırayla hareket eder; efor ve mola süresi, içeriği ve dozu eğitmen 

tarafından belirlenir). 

Ön Çalışma  

“Ön”, bir egzersiz seansındaki tüm katılımcıların aynı anda çalışması anlamına gelir. Bu 

çalışma yöntemini uygulamak için iki yolumuz var: 

- Herkes için aynı içerikte egzersizlerle aynı anda çalışmak. Tüm denekler aynı 

programı aynı anda, aynı efor ve mola süresiyle çalışır. Efor dozunda farklılıklar 

olabilir veya olmayabilir. Yani, belirli bir zaman diliminde, denekler aynı tempoda 

veya aynı sayıda tekrarla çalışabilir veya her bir konu, belirli bir efor ve dinlenme 

aralıkları dahilinde, bireysel bir yoğunluk seviyesinde çalışır; 

- Farklı içeriklerle eş zamanlı çalışma. Bu, içeriklerin ayrılmasını ve efor 

parametrelerinin farklı bir dozajını gerektirir, böylece önceden belirlenmiş efor 

aralıklarında ve sınıfın toplam süresi boyunca, bireysel veya küçük homojen 

gruplar halinde optimal-maksimum yoğunluk seviyesinde çalışabiliriz. Herkes 

aynı anda çalışır, ancak egzersiz ve çabası farklıdır. 
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SAĞLIK DURUMU VE MENAPOZ 

Genel sağlık durumu ve diğer ontogenetik ve psikodinamik bileşenlerle karşılıklı 

bağımlılık ilişkilerini tartışmadan önce, menopoz hakkında kısaca birkaç bilgi verilmelidir. 

Menopozun fizyolojik durumuna genel bir yaklaşım, 50 yaş civarındaki kadınlar arasında 

üreme yaşlanma sürecinin zamansal bir ufkunu sağlar. Bu süreç iki aşamaya ayrılabilir65:  

FMP'den önceki tüm üreme dönemi ile temsil edilen premenopoz (son adet dönemi) ve 

adet geçiş dönemi, yumurtalık foliküler aktivitesinin kaybından kaynaklanan adetin kalıcı 

olarak kesilmesinin fizyolojik durumuna kadar geçen süredir. Dolayısıyla menopoz, 

doğumdan yumurtalık yaşlılığına, menopoza geçiş ve menopoz sonrası evrelerden 

geçen bir süreklilik olarak anlaşılmalıdır. 

Menopoz geçişinin orta yaşlı kadınlar arasında yaygın görülen birçok semptomun 

etiyolojisinde birincil rolü olduğu ve osteoporoz ve kardiyovasküler hastalık gibi kronik 

hastalıklara ve yaşlanma bozukluklarına katkıda bulunabileceği iyi bilinmektedir. 

Bununla birlikte, yumurtalık yaşlanmasının altında yatan mekanizmalar ve çeşitli kısa ve 

uzun vadeli biyolojik ve psikolojik sekellerin ortaya çıkışı henüz tam olarak 

keşfedilmemiştir. Üreme yaşlanması ve menopoz araştırmalarındaki ilerleme, üreme 

yaşlanmasının önemli, uygulanabilir ve nesnel kriterlere dayalı aşamalarına ve 

menopoza özgü konulara ilişkin standardizasyon sisteminin eksikliği nedeniyle sınırlı 

kalmıştır. Mevcut doğa, öne çıktığı gibi, kritik bir analiz sürecinden geçen bir dizi 

sınırlamaya sahiptir. Spesifik olarak, çağdaş terminoloji, üreme yaşlanması süreci içinde 

bir kadının üreme durumunu işlevsel olarak tanımlamak için gerekli olan duyarlılığı ve 

özgüllüğü kilitler. Menopoz geçişi hakkında daha iyi bir fikir edinmek ve önerilen 

evreleme sistemlerinin geçerliliğini ve kabul edilebilirliğini belirlemek için bu konuda 

gelecekteki araştırmaları yönlendirmeli ve odaklamalıyız. 

İnsanların sağlık durumu, yaşlanma süreci, yaşam kalitesi ve menopoza özgü fizyolojik 

durum ile güçlü bir nedensel bağlantıya sahiptir. Tüm bu kavramların derin, birbirine 

bağlı ve çok yönlü etkileri vardır. 

Sağlık durumuna çağdaş zamanlar boyunca çeşitli açılardan yaklaşılmıştır. Önemli 

değişikliklerden biri 1946'daki DSÖ Kongresi'nde ifade edilen değişiklikti66. Bu nedenle, 

hastalığın yokluğunu yansıtan bir beden durumu olarak sağlık tanımına fiziksel, 

psikolojik ve sosyal açıdan iyi olma kavramları eklenmiştir. Bu tanım, zaman içinde çok 

                                                 
65
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sayıda tartışmaya ve değişikliğe konu olmuştur. Sağlığın üç boyutuna uzmanlar daha 

sonra diğer boyutların yanı sıra manevi, duygusal, mesleki refahı da eklediler. Sağlık 

kelimesi, uyumlu bir bütün olarak anlaşılan bütünlük anlamına gelen eski bir terimden 

türemiştir. Bu nedenle sağlık, bir birime ve bir bütüne atıfta bulunan bütüncül bir kavram 

olabilir. Çevre tarafından belirlenen benzersiz durumlar dizisinin tamamını belirtmek için 

kişinin fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal bir bakış açısıyla iyi işlev görebileceği göreceli 

durum üzerindeki ifadesidir67,68. 

Günümüzde sağlığın tanımına daha esnek bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. Böyle bir 

çaba için bir başlangıç noktası, sağlığın ikili bir değişken (yani, sağlıklıya karşı sağlıksız) 

değil, "daha sağlıklı" ve "daha az sağlıklı" arasında bir süreklilik olarak ortaya çıkan bir 

değişken olması mümkündür69. İnsan vücudunun iki koşulu - sağlık ve hastalık - iki uç 

arasında değişen iki dinamik fizyolojik süreçtir: Optimal işleyiş ile karakterize edilen 

genel refah ve hastalıktır (ölümle biten)70,71. 

Yukarıda bahsedilen tüm yönler, bu insanlık durumunu fiziksel (biyolojik), zihinsel 

(entelektüel), duygusal (psikolojik), ekonomik (finansal) ve sosyal (toplumsal) refahın 

tatmin edici ve kabul edilebilir bir hali olarak görmemizi belirler. Tıpkı çevre uzmanlarının 

gezegenin sağlığını, karmaşık bir sistemin nispeten dar bir aralıkta istikrarlı bir çevreyi 

sürdürme kapasitesi olarak tanımlaması gibi, sağlık kavramı da insan vücudunun 

normal kabul edilen değerler arasında değişen dinamik bir işlevsellik durumu olarak 

görülmelidir. Başlangıcı, yaşadığımız tüm ortamların değişken ve sürekli değişen 

koşullarına kalıcı olarak uyum sağlama ve faaliyetlerimizi gerçekleştirme kapasitesinin 

bir sonucudur72,73,74.  

Sonuç olarak, kadınlara özgü bu fizyolojik durumun, yani menopozun, ontogenetik 

evrimde vücudun çoklu bir bakış açısıyla uyum sağlaması gereken bir aşamayı temsil 
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ettiği söylenebilmektedir. Menopozun biyo-fizyolojik değişikliklerinin en alakalı boyutları 

davranışsal ve psikolojik boyuttur. 

En belirgin davranışsal tutumlar, bir kişinin yaşam tarzı tarafından üretilen ve bir dizi ana 

bileşenle ölçülebilen tutumlardır: 

- Kişiye özgü iş türünün özellikleri; 

- Günlük aktivitelerin süresi ve kalitesi (ev işleri ve sosyal aktiviteler); 

- Bir tür spor aktivitesi uygulamasına hareketsizlik veya aktif ve sistematik katılım 

düzeyi; 

- Beslenme alışkanlıkları ve günlük yemek dinamiği; 

- Uyku kalitesi ve süresi. 

 

Menopoz analizi, kadınların bu fizyolojik evresinin psikolojik değişimleri içeren bir 

değişim evresi olarak tanımlanabileceğini vurgulamaktadır 75 . Öte yandan, menopoz 

önceden var olan psikiyatrik bozuklukları şiddetlendirme eğilimindedir 76 . Menopoz 

sırasında meydana gelen hormonal değişikliklere vücudun verdiği tepkileri psikolojik ve 

biyolojik faktörlerin etkileşimi belirler77. Semptomlardan bazıları kaygı, sinirlilik, depresif 

eğilimler ve odaklanma güçlüğünü içerir. Menopozla ilgili daha yüksek bir olumsuz 

tutum, daha şiddetli semptomların ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilebilir78. 

Ruh hali, genellikle bu süre zarfında artan premenstrüel sendrom insidansı ile ilişkili 

olarak depresyon, anksiyete ve düşük libido dahil olmak üzere perimenopozun ilk 

göstergesidir79. Her zaman hoş bir ruh hali sergileyen kadınlar, aniden kayıtsız, sinirli ve 

hatta üzgün olabilir. Aynı davranış menopoz sırasında da ortaya çıkabilir80. 

Depresyon, vücudun bir hastalıktan sonra iyileşme kapasitesini azaltır ve sadece intihar 

yoluyla değil, aynı zamanda görünüşte alakasız hastalıklar yoluyla da erken ölüm riskini 

artırır81. Bu etkiyi araştıran araştırmacılar, onu stresle ilişkilendirmiş ve rahatsız edici 

olayların (esas olarak uzun süreli stres) depresyon, anksiyete ve fiziksel hastalıklara 
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neden olabileceğini vurgulamışlardır 82 . Uzun süreli stres ve depresyon, özellikle 

antidepresan kullanan kadınlarda erken menopoz başlangıcına neden oluyor gibi 

görünmektedir83. 

Kişilik tipi ve cinsellik, menopoz sırasında ortaya çıkan semptomları etkileyebilir. 

Profesyonel bir faaliyete daha fazla dahil olan kadınlar, daha iyi bir sağlık durumu ile 

karakterize edilir. Her gün daha yüksek stres seviyeleri veya artan entellektüel girdi 

içeren egzersizler yapan kadınların hormonal replasman tedavisi kullanma olasılığı 

daha yüksektir84.  

Menopoz sonrası kadınlarda yaşam kalitesi, bir dizi psikolojik ve biyolojik faktörün 

sonucudur 85 . Klimakterik dönemde, kadınların %80'i, genellikle yaşam kalitelerini 

etkileyen öznel rahatsız edici semptomlardan şikâyet eder86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 18 Klimakterik dönüşümlerden etkilenen öznel faktörler 
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Bu klimakterik semptomlar, somatik semptomlardan merkezi sinir sisteminin iki işlev 

bozukluğuna kadar geniş bir ufku kapsamaktadır. Bu tür değişiklikler aşağıdakileri 

içerebilir: 

 Somatik faktörler: Metabolik değişiklikler, artmış kardiyovasküler hastalık, 

düzensiz vajinal kanama, ürogenital semptomlar, vajinal kuruluk, osteoporoz ve 

kemik kırılma riski; 

 Merkezi sinir sisteminin (MSS) modifikasyonları: Vazomotor semptomlar, uyku 

bozukluğu, ruh hali değişiklikleri, migren, cinsel işlev bozuklukları. 

 

Östrojendeki azalmaya bağlı olarak nöroendokrin ve nörotransmisyon sistemlerindeki 

değişikliklerin, kadınların psiko-fiziksel refahı üzerinde olumsuz bir etkisi olması 

muhtemeldir. Ayrıca, menopoz sonrası dönemde, doğurgan yaştaki kadınlara kıyasla, 

zihinsel ve nörolojik bozuklukların daha yüksek insidansını en azından kısmen 

açıklayabilir. Bu grup, psikolojik denge değişikliklerini içerir (her şeyden önce, sinirlilik, 

ani ağlama patlamaları ile duygusal kararsızlık, uykusuzluk, yorgunluk ve ilgisizlik ile 

temsil edilir). 

 

Bu tür dengesizlikler psikiyatrik hastalıklara, anksiyete bozukluklarına veya depresif 

sendroma dönüşebilir87,88. 

Klimakterik dönemle ilişkili patolojilerden (örneğin, Alzheimer ve Parkinson) bağımsız 

olarak, kadınlar ayrıca hipoöstrojenizm ile ilgili bilişsel işlevlerde (hafıza değişiklikleri 

veya bilişsel bozukluklar) bir düşüş yaşarlar. Dünya nüfusu içinde yaşlılığa ulaşanların 

yüzdesinin sürekli artması ve klimakterik dönemlerle karşı karşıya kalan kadınların 

sayısının çok olması nedeniyle, menopoza geçiş ve menopoz sonrası dönemin 

ilişkisinin daha iyi anlaşılması zorunludur. Her iki bağlam da kadın bedeninin işleyişinin 

daha iyi anlaşılması ve dünyanın her yerindeki kadınların biyofizyolojik ve psiko-

davranışsal refahının elde edilmesi için uygun görülmektedir.  

Katıldığımız mevcut kavram, tıp, insan motrisite bilimi ve psikososyolojik destek 

perspektifinden bir dizi geçiş ve bilgi ve kaynak kullanarak bireysel özelliklere göre 

kişiselleştirilmiş bir yaklaşım önermektedir.  
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MENOPOZ YÖNETİMİNDE PSİKOLOJİK BOYUTLAR 

Menopozdaki kadınların ruh hali üzerindeki endokrin fonksiyonunun etkisi hala yoğun bir 

tartışma konusudur. Birçok kadın menopoz sırasında depresyon ve anksiyete yaşarken, 

bu duygu durum bozukluklarının altında yatan nedenler sadece menopozun fizyolojik 

durumuna bağlanamaz. Menopoz döneminde depresyon ve anksiyete düzeylerini 

öngörmede psikolojik faktörlerin, yaşam tarzının, beden imajının, kişilerarası ilişkilerin, 

rolün ve sosyal kültürel faktörlerin etkisi göz ardı edilemez. 

 

Psikolojik faktörler 

Depresyon ve menopoz 

Bazı araştırmacılar, cerrahi menopoz geçiren kadınlar arasında daha yüksek depresyon 

insidansı sonucuna varırken 89,90, doğal menopoz ve depresyon arasındaki fizyolojik 

bağlantılar büyük ölçüde devam etmektedir. Hormonal düzeydeki değişikliğin 

menopozdaki kadınların zihin durumunu nasıl etkilediğiyle ilgili teoriler hala devam eden 

bir tartışma konusudur 91,92. 

Bazı araştırmacılar, depresif duygu durum, sinirlilik ve anksiyete gibi psikolojik bir 

semptomun perimenopoz sırasında menopozdan sonra daha şiddetli bir şekilde 

yaşandığını bildirmiştir93. Bununla birlikte, artan yoğunluğun, daha önce bir depresyon 

dönemi geçirmiş kadınlar tarafından perimenopoz sırasında deneyimlenmesinin daha 

olası olduğu da öne sürülmüştür94. Diğer çalışmalar95, perimenopozdan postmenopoza 

geçiş sırasında, olumsuz bir genel ruh hali ve kaygıya neden olan uyku bozukluklarında 

bir artış yaşandığını ileri sürmüştür. 

Menopoz ve depresyon arasındaki en tutarlı ilişkinin, depresif bozuklukların yalnızca 

menopoz evresi ile tahmin edilememesi olduğu görülmektedir. Yukarıdaki satırlarda ele 

alınan konuyu özetleyerek, menopozla ilgili olarak depresif durumların başlangıcını 

öngörebilecek bir dizi psikososyal faktörü aşağıda sunuyoruz 96,97,98. 
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- Önceki depresyon 

- Hareketsiz davranış veya düzensiz spor aktiviteleri 

- Menopoz ve yaşlanmaya karşı olumsuz tutum 

- Menopozun daha şiddetli semptomlarını deneyimlemek 

- Yüksek düzeyde stres 

- Sigara içmek 

- İlişkiler veya yaşam partneri ile ilgili zor tutumlar 

- Alt sosyoekonomik sınıflarla ilgili 

- İşsiz veya işsizlik dönemlerinin varlığı 

 

PRATİK ÖNLEMLER (DEPRESYON) 

- Depresyonun biyopsikososyal doğası gereği çok boyutlu bir yaklaşım gereklidir; 

- Hafif bir depresyon türü sergileyen kadınlar, hormon replasman tedavisi (HRT), 

bilişsel-davranışçı terapi ve grup fitness derslerinden veya açık hava motor 

aktivitelerinden yararlanabilir. 

- Orta ila şiddetli veya klinik depresyon durumunda, psikoterapi ve hatta HRT ile 

birlikte anti-depresanları öneriyoruz; Spor, açık hava fiziksel aktiviteleri ve 

dinamik programlara sistematik olarak maruz kalma yoluyla aktif yaşamın rolü, 

kritik depresyon aşamalarının hafifletilmesine açık bir katkıya sahiptir 

 

Anksiyete ve menopoz 

Çoğu insanın yaşadığı kaygı, günlük durumlara bir tepkidir. Ancak kaygı çok 

yoğunlaştığında ve uzun süre yaşandığında günlük yaşamla örtüşür. Bu noktada kaygı 

bir sorun haline gelir. O anın farkındalığı, etkilerine karşı mücadelede bir şansa 

dönüşebilir. İlaç tedavisi, psikolojik yardım ve özel bir motor aktivite programına 

kaydolma yoluyla elde edilebilir. Anksiyete, çeşitli fizyolojik tepkiler, davranışsal tutumlar, 

duygular ve düşünceler yoluyla kendini gösterebilir. 
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Şekil No. 19. Kaygı belirtileri 

Pek çok araştırmacı depresyon konusunu menopozla bağlantılı olarak ele almış olsa da, 

endokrin işlevinin menopozdaki kadınlarda anksiyete üzerindeki etkileri daha az 

bilinmektedir. 

Bu alandaki en son gelişmeler, kaygının menopozun daha şiddetli iki formu veya 

semptomu ile daha olası ilişkili olduğu perspektifini sağlamaktadır. Kadınlar, 

aşağıdakiler gibi çeşitli faktörler nedeniyle kaygı durumları gösterebilir: 

 Anksiyete bozuklukları öyküsü; 

 Psikososyal faktörler: İlişki durumu, Aile sorunları, sosyal ekonomik durum, aktif 

yaşam tarzı ile ilgili faktörler, fiziksel egzersizle ilgili hareketsiz bir tutumdur. 

 

Psikososyal faktörler 

Menopozun ortaya çıkması ve başlamasından önceki, bu geçiş boyunca yaşam 

kalitesini etkileyen bir dizi durum tespit edilmektedir. 

 Menopoz ve yaşlanma ile ilgili olumsuz tutum 

Bir kadın genç yaşlarında depresif durumlar yaşamışsa, menopoz sırasında da 

aynı psiko-davranış bozukluklarına eğilimlidir. 

 N Menopoz ve yaşlanma ile ilgili olumsuz tutum  

Hoşgörüsüzlük, yüzeysel ve gerçekçi olmayan yaklaşım ya da yaşamın önceki 

evrelerinde ortaya çıkan yaşlanma fenomeni ile ilgili olumsuz bir tutum, menopoz 

sırasında psikolojik semptomların yoğunlaşmasına ve daha yüksek oranda 

depresyona neden olabilir. 

 

 

 

Endişe 

Titreme ve 
baş dönmesi 

Hızlı nefes alıp 
verme 

Ateş 
basması, 
titreme 

Mide 
bulantısı 

 Ani kalp 
atışı 

hızlanması 
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 Yaşam olayları, kişilik ve uyum 

Sevgilinin zamansız ölümü, evlilik krizleri, boşanmalar psikolojik hareketlilik 

testlerinde daha yüksek puanlar aldı99. Uyum kapasitesinin ve belirli kişilik tipinin 

analizi, depresif veya endişeli durumları tahmin etmek için unsurlar sağlar. 

 Benlik saygısı 

Kişinin olasılıklarına ve şanslarına düşük güven düzeyi, duygusal dengesizlik ve 

düşük benlik saygısı, menopoz sırasında psikolojik bozuklukların öncüllerini 

yaratır. Yüksek benlik saygısı sergileyen kişiler, yaşamları boyunca karşılaştıkları 

zorlu durumlarla başa çıkmak için gerekli kaynakları bulurlar. 

 

PRATİK ÖNLEMLER (MENOPOZUN YAN ETKİLERİ) 

- Anksiyete şiddeti düzeyinin farkındalık yoluyla belirlenmesi: Günlük yaşam ile 

semptomların boylamsal süresi arasında bir örtüşme. 

- Semptomların algılanmasını ve anlaşılmasını düzenli olarak yazan bir günlük 

tutmak (anksiyete semptomlarının nedenlerini belirlemek veya analiz etmek için 

gerçek bir araca dönüşebilir). 

- HRT, sıcak basması gibi anksiyete semptomlarının hafifletilmesine katkıda 

bulunabilir. 

- Pilates, enerjik jimnastik, Tai-Chi gibi dinamik rahatlama programları veya Yoga 

veya meditasyon gibi statik gevşeme programları. 

 

PRATİK ÖNLEMLER (PSIKOSOSYAL FAKTÖRLER) 

- Şimdiye kadar kadınların yaşamlarıyla ilgili kısa anket 

- Depresyon ve anksiyete ile ilgili önceki deneyimler. 

- Menopoz ve yaşlanmaya karşı tutumları. 

- Hayatta strese neden olabilecek herhangi bir olumsuz olay 

- Sorunlarla başa çıkmanın yolu. 

- Kişisel değerleri hakkında ne hissettikleri. 

- Hastalarınızda aşağıdakiler gibi bilişsel işlev bozukluklarını arayın: 

- Aşırı genelleme. 

- Başarının en aza indirilmesi. 

- Suçluluğun kişiselleştirilmesi. 

 

 

 

                                                 
99

 Gath D, Osborn M, Bungay G et al. Psychiatric disorder and gynecological symptoms in middle aged women: a 
community survey. British Medical Journal 1987; 294: 213–218. 



56 

 

 

 

 

 

 

Menopozun yan etkileri 

Görünüşe göre, olumsuz ruh halleri ve kaygı durumları, menopoz semptomlarının yan 

etkilerinden menopoz durumundan daha fazla etkilenmektedir. Menopozun fizyolojik 

etkilerini (yani gece terlemesi) yaşayan kadınlar, uyku kalitesi üzerinde önemli bir etki 

bildirmektedir; kronik olarak yorgun ve uyuşukturlar. Uyku bozukluğu, ateş basması ve 

gece terlemesi olan bu kişiler, depresif ve psikiyatrik değerlendirmelerde akademik 

birimlere çeşitli bildirimlerde bulunmaktadır.  

 

PRATİK ÖNLEMLER (MENOPOZUN YAN ETKILERI) 

- Menopoz semptomlarının şiddetini değerlendirirler ve duygu durum bozuklukları 

ile nedensel bağlantıyı tanımlarlar. 

 

 

Yaşam tarzı sorunları 

Aktif ve sürekli olarak spor yapan, sigara içmeyen ve ölçülü alkol kullanan kadınlar, 

istikrarlı ve pozitif bir psiko-davranış dinamiğine sahiptirler. Aksine, sedanter kadınlar 

menopoza yaklaştıkça genel psiko-fiziksel tonda bir azalma bildirmektedir. 

 

PRATİK ÖNLEMLER (YAŞAM TARZI) 

- Aktif bir yaşam tarzı davranışını teşvik etmek. 

- Sistematik bir spor aktivitesi uygulama programına kaydolmak. 

- Kadınlardan hayatlarındaki olumsuz sağlık uygulamalarını (örneğin sigara) 

değerlendirmelerini istemek ve ardından olumlu değişiklikler için destek 

sağlamanın yollarını bulmak (danışmanlık, terapi veya tedavi). 

 

Beden imajı 

Genç kadınlar arasında vücut memnuniyetsizliği ve depresif durumlar arasındaki ilişkiye 

yönelik önemli araştırmalar yapılmış olsa da100,101, bilgimize göre sadece birkaç çalışma 

(Jackson ve ark., 2014) yetişkin kadınlar arasındaki bu ilişkiyi doğrudan incelemiştir ve 

vücut memnuniyetsizliği ve YB (yeme bozukluğu) arasında herhangi bir karışıklık elde 

edememişlerdir. Ayrıca, 42 ile 52 yaşları arasındaki 405 Afrikalı Amerikalı ve Kafkasyalı 

                                                 
100

 Bearman, S. K., Martinez, E., & Stice, E. (2006). The skinny on body dissatisfaction: A longitudinal study of 
adolescent girls and boys. Journal of Youth Adolescence, 35(2), 217–229 
101

 Rawana, J. S. (2013). The relative importance of body change strategies, weight perception, perceived social 
support, and self-esteem on adolescent depressive symptoms: Longitudinal findings from a national sample. Journal 
of Psychosomatic Research, 75(1), 49–54. 
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kadın, beden imajı ve depresyonu değerlendiren çapraz bir çalışmaya katılmıştır 102. 

Bulgular, vücutlarından memnun olmayan olarak sınıflandırılan kadınların, vücutlarından 

memnun oldukları bildirilen kadınlara kıyasla klinik olarak anlamlı depresif belirtiler 

bildirmeye iki kat daha yatkın olduklarını göstermiştir. 

Olumsuz bir beden imajı, menopoza yaklaşan veya hayatlarının bu dönemine başlamış 

olan birçok kadın için bir sorunu temsil ediyor gibi görünmektedir. Bu kadınların çoğu 

düşük özsaygı seviyeleri sergilemekte ve hayatlarını kontrol altında tutma konusunda 

gerçek zorluklarla karşılaşmaktadırlar.  

 

PRATİK ÖNLEMLER (VÜCUT GÖRÜNTÜSÜ) 

- Menopoz geçişine karşı iyimser bir bakış açısı geliştirmek ve hormonal yaşlanma 

varsayımı. 

- Belirli bir ağırlığa veya çeşitli somatik parametrelere verilen dikkatin zararına 

sağlık durumu ve optimal vücut fonksiyon seviyesinin uygunluğunun 

desteklenmesi. 

- Sistematik fiziksel egzersiz uygulamasını teşvik etmek, sağlığı, işlevsel 

bağımsızlığı ve zihinsel tonu sağlamlaştırmanın bir ölçüsüdür. 

 

Kişiler Arası ilişkiler 

Partner ile ilişkiler 

Bazı kadınlar, bir partnerle veya bekar, dul veya boşanmış bir ilişki içindeyse, belirli bir 

noktada menopoz yaşayacaklardır. Menopozun, bir kadının eşiyle olan ilişkisinin 

duygularından ve kalitesinden veya menopoza geçiş sırasındaki hormonal 

dönüşümlerden daha fazla etkilendiği hala belirsizdir. Çeşitli araştırmalar, medeni 

durum ile depresif belirtiler arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. 2009 yılında 

yapılan bir araştırma çalışması103 tüm yaşlar için çapraz modelin çıktılarının, yeniden 

evlenmiş, ayrılmış veya boşanmış, dul, hiç evlenmemiş veya birlikte yaşayan kadınların, 

sadece evli kadınlara göre önemli ölçüde daha fazla depresyon belirtisi yaşadığını 

ortaya koymuştur. Üstelik araştırılan tüm gruplarda (hiç evlenmemiş kadın grubu hariç) 

bu psikolojik olumsuzluklar zamanla daha da kötüleştiği belirtilmiştir. 
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Çocuklarla ilişki  

Menopoz, bir kadının üreme yıllarının sonunu işaret eder ve genellikle kendi 

çocuklarının evden ayrıldığı ana denk gelir. Hiç çocuğu olmayan bazı kadınlar için 

menopoz, üremenin artık mümkün olmadığının işaretidir ve bu da depresyon durumuna 

katkıda bulunabilir. 

Yazarlar, çocuklu kadınlar üzerinde yürütülen araştırmalar arasında, çocukların evden 

ayrılmalarının etkisiyle ilgili tutarsız bulgular bildirmiştir. Bazı araştırmalar, söz konusu 

kadın üzerinde duygusal ve depresif bir etkinin varlığını öne sürerken, diğer 

çalışmalarda bu tür durumların (boş yuva) anlamlı bir etkisi bulunmamıştır.  

Menopoz sonrası ilk beş yılda kadınlar çocuklarla olan ilişkilerinden daha fazla 

memnuniyetsizdirler ve onlarla olan ilişki derecesini değiştirmek istemektedirler. 

Menopoz sonrası dönemde, yaklaşık beş yıl sonra, kadınlar çocuklarıyla olan 

ilişkilerinde daha fazla memnuniyet bildirdiler 104 . Çocuklar ayrıldıktan sonra yuvaya 

dönüyor gibi görünüyor, bu da menopozdaki kadınların yaşamlarını etkileyebilir. Bu 

konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 

Belki de menopoz kadınlara çocuklarının hayatında oynayacakları farklı bir rol olduğunu 

göstermektedir. Belli bir uyum sürecinden ve yeni roller (yani büyükanne ve büyükbaba) 

eklendikten sonra, kadınlar çocuklarıyla olan ilişkilerinden daha memnun olabilirler. 

 

Arkadaşlarla ilişki/sosyal destek 

Menopoz sırasında depresyona giren kadınların, daha az kadın arkadaşı ve daha düşük 

sosyal desteği olan kadınlar olma olasılığı daha yüksektir. Proaktif bir sosyal hayata 

sahip, çeşitli sosyal devrelere entegre olan kadınların, depresyona çok yatkın olmadan 

menopoza hoş geldikleri bulunmuştur. Bir diğer husus, bir sırdaşın yokluğunun 

menopoz sonrası psikiyatrik hareketlilik için bir tahmin faktörü olabileceği gerçeğiyle 

temsil edilir. 

 

PRATİK ÖNLEMLER (ilişki) 

 Kadınlara geçmiş ilişkileri, aile ortamı, sosyal ilişkilerinin durumu hakkında 

sorular sormak. 

 Kadınlara ne hakkında ve nasıl hissettiklerini sormak: 

- Eş (eğer varsa) 

- Çocuklar (varsa) 

- Arkadaş 
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 Medeni durumlarını değiştirmek üzere olan kadınların, partnerleriyle ilgili artan 

depresyon riski oluşturabilecek olası sorunlardan muzdarip olup olmadıklarını 

veya endişelenip endişe duymadıklarını belirlemek önemlidir. 

 

 

Sosyokültürel etkiler 

Rol 

Kadınların menopoza girerken oynadıkları rol, psikolojik işlev düzeylerini etkileyebilir. 

Tüm menopoz deneyiminin kadınlar için önemini anlamak için, uzmanların kadınların 

yaşamlarındaki rollerini ve bu roller hakkında ne hissettiklerini değerlendirmek için 

zaman ayırmaları ideal olacaktır. Erken menopoz yaşayan kadınların oynadığı rolün 

etkisine gelince, bilimsel arka plan için veri toplama aşamasındayız.  

 

PRATİK ÖNLEMLER (ROL) 

 Kadınlara şunları sormak: 

- Hayatlarında oynadıkları roller 

- Bu rollerden memnun olup olmadıkları 

 Yeni roller aramaya ve her zaman istedikleri bir şeyi denemeye teşvik etmek: 

- Onlara kazanmak istedikleri çeşitli becerileri öğreten bir kursa kaydolmak; 

- Gönüllü olarak çalışmak; 

- Dağa tırmanmak, bisiklete binmek vb. gibi zorlukları kabul edin. 

 Menopozdaki kadınların sosyal statülerinin değerlendirilmesi; 

 Onlara kadının sosyal ve demografik çevresinin kültürel gelenek ve göreneklerini 

ve onları nasıl etkileyebileceklerini sormak; 

 Menopozla ilgili kişisel deneyimleri. 

 

Sosyal faktörler 

Bir kadının sosyal sınıfının, olası bir depresif duygu durumla ilişkisini etkileyebileceği 

sonucuna varılmıştır. Alt sosyal sınıflara mensup kadınlar, potansiyel olarak menopozun 

neden olduğu durumları aşan depresif ruh hallerine ve kaygı durumlarına daha yatkındır. 

Menopozdan daha fazla, işsizliğin de daha yüksek kaygı düzeylerinin bir göstergesi 

olduğu gösterilmiştir. İlginç bir şekilde, eğitim seviyesi olumsuz ruh hallerinin doğru bir 

yordayıcısı olarak görülmemektedir 105. 

 

Kültür 
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Menopoz deneyiminde kültürün etkisi önemli bir gerçektir. Sorunlar çok kapsamlıdır ve 

özellikle ruh hali perspektifinden menopozu yorumlama yolunda kültürün etkilerini 

bilmek bizim için önemlidir. Bazı kültürlerde kadınlar menopozdan sonra daha fazla 

takdir edilen rolleri üstlenirken (örneğin gelişmekte olan ülkelerde), diğer kültürler 

menopoz sonrası kadınların topluma getirdiği katkıyı hafife alabilir. 

Örneğin, belirli bir kültürün çocuk yetiştirme konusundaki tutumları, çocukları evden 

ayrılırken bir kadını etkiler ve artık anne rolünü yerine getirmemelidir. Toplum bir kadının 

bakıcı rolüne odaklanırsa, çocuklar evden ayrıldıktan sonra kadın önemsiz hale gelir. 
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Kemik mimarisi bozulma seviyesinin evrimi, kişinin yaşam tarzının bir sonucudur. 

Bebeklikten yaşamın diğer tüm kronolojik evrelerine kadar, aktif bir yaşam tarzı ve bir 

egzersiz biçimine sistematik olarak maruz kalma, osteopenik ve osteoporotik etkilerin 

erken önlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunur. 

Toplum temelli halk sağlığı programlarının osteoporozu önlemedeki etkinliği, davranış 

değişikliği çabalarının başarısı ve optimal kalsiyum alımının desteklenmesi ile belirlenir. 

Araştırmalar 106 , 107 , 108  bu davranış değişikliğinin öncelikle kendi vücut ağırlıklarını 

kullanarak bir egzersiz rutinine katılmayı amaçladığını gösteriyor. İşlevsel bağımsızlık 

kapasitesi edinmede büyük bir öncül temsil eder, böylece ev işlerinin yapılmasına ve 

yaşlılar için sürdürülebilir sosyal hareketlilik yaratılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. 

Günlük fiziksel aktivitelere109 işte veya evde ve ayrıca hareket terapisi, aktif boş zaman 

programları ve sistematik spor uygulamaları gibi bu konuda uzmanlaşmış faaliyetlere 

katılımın yoğunluğunu değil, sıklığını içeren bir yaşam tarzı, kemik sağlığını koruma 

sürecinde önemli bir ön koşulu temsil eder. Bu anlamda, fiziksel aktivitenin sosyal 

aktörlerin davranışlarını etkilemede üç temel bileşen (biyolojik, psikolojik ve sosyal) ve 

açıkçası üç amaç aracılığıyla müdahale ettiği söylenebilir: fiziksel ve uyumlu vücut 

gelişimi, psikofiziksel dengeyi sağlama ve sosyal bütünleşme. Bireyin, bilimsel olarak 

organize edilmiş motor aktivitelerin açık ve ulaşılabilir hedefleri vardır ve 

uygulamalarıyla, bireyin aktivitesinin her yaşta optimal gelişimi için bir destek oluşturulur. 

Yaşlıların spor faaliyetlerine katılımını analiz eden birçok çalışma, motivasyon, irade, öz 

düzenleme, vücut düzeni vb. gibi psikolojik faktörlerin yanı sıra yaş, cinsiyet, 

sosyoekonomik durum, klişeler veya değerlerle ilgili sosyokültürel ve demografik 

değişkenleri de vurgulamıştır.  
Yukarıda kısaca belirtilen tüm genel yönler, aslında oldukça yeni bir kavramı, yüksek 

güncelliği- aktif yaşlanmayı desteklemektedir.  

T Aktif yaşlanma kavramı çok eski değildir. Modern uygarlığın etkisiyle gündeme 

gelmiştir. 150-200 yıl öncesine kadar insanlar dinamik bir yaşam ritmine sahip olmak 
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108
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zorundaydılar. Yaya olarak çok seyahat ettiler, çeşitli fiziksel faaliyetlerde bulundular ve 

hatta hayatta kalmak için avcılık, balıkçılık veya manuel çiftçilik gibi birincil faaliyetleri 

gerçekleştirdiler. 19. yüzyılın sanayi devrimi ve özellikle 20. ve 21. yüzyılın teknolojik ve 

bilgisel ilerlemesi, yeni yaşam davranış kalıpları ve sonuç olarak yeni makrososyal 

hastalıklar yarattı: hareketsizlik, aşırı yeme ve mesleki stres. Bu yeni yaşam bağlamı, 

insanlık tarihinde benzeri görülmemiş davranış kalıpları üretmeye başladı. Bu 

fenomenleri önlemek, hafifletmek ve hatta bunlarla mücadele etmek için özel ve iyi 

hedeflenmiş yaklaşımlar uyguladık. Bu yeni yaklaşımlar aslında eski aktif motor 

davranışlara atıfta bulunmaktadır. Fiziksel iş için bir vekilin kalıcı kullanımını azaltarak, 

toplumun basit hareket araçlarının önemine yeniden odaklanmasını sağlarlar. Aslında 

hayatın basit değerlerinin yeniden kazanılması için bir manifestoya tanık oluyoruz.  

Tıp bilimlerindeki ileri araştırmalar sürekli olarak hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için 

farmasötik çözümler üretmiş olsa da, fiziksel egzersize ve gönüllü dinamik aktivitelere 

maruz kalma nedeniyle aktif bir yaşam tarzının çok yönlü ve derin etkilerinin yerini 

almakta her zaman başarısız olmuştur. Bu, çağdaş toplumun dinamiklerinden ortaya 

çıkan yeni bir aksiyoma yol açtı:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kavramı sınırlandırmak zor olduğu için, onu aşağıda verilen bağıntının sağladığı 

çabamızın özel perspektifinden yorumlamayı amaçlıyoruz.       

 

 

 

 

     

Hayatınıza yıllar katmak, yıllarınıza hayat katmanın garantisi değildir! 

Bu yeni aksiyom, 
hayatımızın 
sürdürülebilirliğinin yeni 
bir kavramın ana 
hatlarına çevrildiğinin 
güvenilir kanıtını temsil 
ediyor. 
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Şekil 20. Osteoporoz ile yaşam kalitesi arasındaki faktör ilişkisi 

  

Yaşlanma sürecini mevcut bakış açısıyla analiz ettikten sonra, yaşlanmayı 

yavaşlatmanın etkisinin vücudun belirli bir sağlamlığını korumakla yakından ilişkili 

olduğu fikrine odaklanıyoruz. Bu kavram, belirli bir fiziksel egzersiz biçiminin 

uygulanmasına sürekli maruz kalma ile güçlü bir nedensel bağlantıya sahip olan 

vücudun belirli bir üstün işlevsel ve motor kapasitesini gerektirir. Daha iyi haberler var: 

Bir dizi araştırma bulgusu110,111,112 yaşlanmanın otomatik olarak kümülatif ve kesintisiz 

bir bozulma süreci olmadığını ileri sürmüyor. Aksine yukarıdaki çalışmalar, evrimci 

biyologların savunduğu doğal seleksiyon teorisiyle mücadele edebilecek vücut 

adaptasyonu fikrini ortaya atmaktadır. Bu düşüşün durduğu veya yavaşladığı göz önüne 

alındığında, yaşlanmanın, düşük bir bozulma seviyesinde fizyolojik işlevsellik ve motor 

performansların göreli bir stabilizasyonuna çevrilebilecek bir adaptasyon aşamasına 

girdiği söylenebilir. Temel olarak, hızlandırılmış yaşlanmanın, önemli yaşam kalitesinin 

bozulmasının ve son olarak ölümün kontrol edilemez gerçeklikler haline gelebileceği 

hiçbir engel, kesin olarak tanımlanmış bir anın olmadığını söyleyebiliriz113,114. 

Osteoporoz, çağdaş yaşam kalitesinin bozulmasına büyük ölçüde katkıda bulunan 

(kümülatif veya bireysel olarak) derin ve çeşitli etkiler yaratmaktan sorumludur.  

 

 

 

                                                 
110
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Osteoporozun birincil etkileri arasında şunları belirtiyoruz: 

Yaşlıların sosyal faaliyetlerine ilişkin hususlar: 

 Düşük benlik saygısı ve etkilerinin başkalarına aktarılması; 

 Düşük sosyalleşme, ortaya çıkan psikolojik etkilerin belirlenmesi; 

 Yaşlıların deneyimi açısından toplumun kararlarına düşük katkı. 

 

Osteoporozun ruh üzerindeki etkisi: 

 Depresyon – daha düşük fiziksel aktivite seviyeleri, bağımsızlık kaybına ve 

izolasyona neden olabilir; 

 Anksiyete – kırık korkusunu eklediğimiz hareketlilik, güç kaybı (daha yüksek 

yaralanma riskleri gerektirir); 

 Duygusal. 

 

Fiziksel işlevsellik ile ilgili hususlar: 

 Artan kırık riski; 

 Günlük yaşam aktivitelerinde azalan fiziksel kapasite ve etkinlik; 

 Azaltılmış kas gücü ve kavrama kapasitesi (örneğin destek nesneleri için); 

 Daha düşük fiziksel bağımsızlık seviyesi; 

 Daha yüksek yoğunluklu yansıtıcı ağrı; 

 Sırt veya boyun ağrısı; 

 Yükseklikte azalma. 

 
Yukarıda sunulan analizi özetledikten sonra, daha yüksek bir yaşam kalitesi elde 

etmenin ve osteoporozun etkileriyle mücadele etmenin yolları olarak fiziksel egzersiz ve 

aktif yaşam tarzı arasında pozitif bir ilişki bulduk. Bu ilişki karmaşık ve çok yönlüdür. 

Kapsamlı bir analiz, dikkate alınan tüm değişkenlerin hızlandırılmış dinamikleri 

açısından zor ve nispeten yararsızdır. Bu noktada, fiziksel egzersiz ile osteoporoz 

profilaksisi sürecindeki olumlu sonuçlar arasındaki pozitif bağlantılar üzerine geçerli bir 

sistemleştirme aşağıdaki faydaları içerir. 
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 uyumlu fiziksel gelişim 

 kalp ve solunum fonksiyonunun bakımı ve iyileştirilmesi 

 vücudun iç organlarının ve aparatlarının aktivitesinin optimizasyonu; 

 kemik yenilenmesini uyarmak 

 ağırlık ve vücut kompozisyonunun kontrol edilmesi; 

 obezitenin profilaksisi 

 fonksiyonel iyileşme ve postüral düzeltme; 

 kas tonusu göstergelerinde artış ve eklem ve bağların güçlendirilmesi 

 koşullu becerilerin (kuvvet, hız, dayanıklılık), koordinasyon yeteneğinin (uzaysal-

zamansal oryantasyon yeteneği, denge yeteneği, hareketleri birleştirme ve 

birleştirme yeteneği), eklem hareketliliği ve kas esnekliğinin yanı sıra zihinsel 

becerilerin gelişimi; 

 çok çeşitli fitness ve boş zaman sporları aktiviteleri uygulamak için genel bir 

motor tabanı oluşturmak; 

 spor dalları, disiplinler ve denemelere göre belirli beceri ve yeteneklerin 

kazanılması; 

 çeşitli günlük yaşam ve profesyonel faaliyetlere başarılı bir şekilde katılmaları için 

gerekli olan bir dizi pratik ve fiziksel beceri ile konuları güçlendirmek; 

 modern stres faktörlerine karşı yüksek bir çalışma potansiyeli ve direnç 

kazanmak. 

 

 

 
 çeşitli mesleki ve ev işi koşullarına hızla uyum sağlama olasılığı;  

 boş zaman faaliyetlerine erişim ufkunun genişletilmesi; 

 ergonomik özerklik ve sosyal hareketlilik. 

 

 

 
 özelleşmiş (motor) hafızayı geliştirmek ve belirli bir göreve odaklanmak; 

Pratik faydalar 

Psikodinamik faydalar 

Fiziksel yararlar 
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 iletilen bilişsel içeriklerin dikkat ve anlayışını geliştirmek; 

 motor zekasını geliştirmek; 

 öngörü, analiz-karar, uyum, çabukluk, sezgi gibi düşünme katmanları geliştirmek; 

 çeşitli spor ortamlarına tekrar tekrar maruz kalma yoluyla duygusal dinamiği 

düzenlemek; 

 çeşitli çelişkili veya zor durumlarla ilgili davranışsal dinamikleri, tutumsal öz-

düzenlemeyi dengelemek ve kişinin kaynaklarına olan özgüvenini geliştirmek; 

 bireylerin sistematik fiziksel egzersiz uygulamasına olan ilgisini teşvik etmek ve 

bunu bağımsız olarak uygulama kapasitesinin kazanılması; 

 fiziksel egzersizlerin uygulanması için gerekli bir değerler ve standartlar sistemi 

edinerek bilgi ufkunu genişletmek; 

 fiziksel egzersizleri uygulamak için sürdürülebilir motivasyon yaratmak (sağlığa 

uygunluk araçları); 

 Olumlu bir ahlaki davranış oluşturmak (özgecilik, adil oyun, dostluk). 

 
İnsan vücudu, birçok yönü hala bilinmeyen veya kısmen bilinen son derece karmaşık bir 

makinedir. Osteoporozun karmaşık mekanizmaları hakkında bir fikir edinmek, sağlığın 

teşviki ve geliştirilmesi, yaşam kalitesi, sosyodinamik, psiko-davranışsal ve ilişkisel 

yönler üzerindeki derin etkilerin temsil ettiği olumsuz etkilerle mücadele etmek için en iyi 

kararları vermemize yardımcı olacaktır. Proaktif ve sorumlu bir davranış, sağlıklı 

yaşlanmanın ve başarılı bir yaşamın öncülünü temsil eder. 
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Başlangıç Pozisyonu: Sırt üstü yatarak, bacaklar bükülmüş, omuzlar ayrı ve ayak tabanı 
yerde; vücudu stabilize etmek için eller yerde 
Açıklama: Ayaklardan destek alarak Pelvisi yavaşça yukarı kaldırın   
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Pelvisi çok yükseğe kaldırmak 
- Hareketi kontrolsüz gerçekleştirme ve salınımın olması 
- Aşırı gergin kollar (kollar sadece vücudu stabil tutmaya yardımcı olur) 
Seviyeler 
Başlangıç 
8-10 tekrar * 2-3 set 
Orta Düzey 
10-12 tekrar * 3-4 set 
Üst Düzey 

12-16 tekrar * 3-4 set 70% 
Aşamalar 

1. Pelvisi kaldırırken bir bacağını uzatmak  
2. Diz eklemi etrafına bir bant sabitlemek: pelvisi kaldırmak ve elastik bandın direncine 

karşı kuvvet uygulamak 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Hareket yapılırken bacakları parallel tutun 
- Hareketi uygularken ayaklar ile yeri itmeye odaklanın ve kalça kaslarını aktive edin 

 

 

 

EGZERSİZ PORTFÖYÜ 
Aşağıdaki egzersizler menopoz yan etkisini ve osteoporozu önlemek için iyi bir 

başlangıç noktası olabilir. 

 

AĞIRLIK TAŞIMA EGZERSİZLERİ 
 
Kalça Kaldırma 

 Başlangıç Pozisyonu                                   Hareket 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EKLER 
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Başlangıç Pozisyonu (b.p): Dizlerinizin üzerinde oturun, ellerle daha yüksek bir yerden 
tutun (bank, bench, kutu, sandalye); kolları uzatın (eğitmen tarafından oluşturulacak mesafe) 
Açıklama: Göğsünüz destek yüzeyine hafifçe dokunana kadar kollarınızı yavaşça bükün, 
b.p.'ye dönün.   
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Kolları aniden bükmek 
- Göğsün sandalye vs. yüzeyin kenarına çarpması 
- Kalçanın vs sallanması (stabilitenin bozulması) 
Seviyeler 
Başlangıç 
6-8 tekrar * 2-3 set 
Orta Düzey 
8-10 tekrar * 3-4 set 
Üst Düzey 
12-14 tekrar * 3-4 set 
Aşamalar 

1. B.p. bacaklar gerilmiş ve zemine paralel durumda: kol hareketi aynı  
2. B.p. dört ayak pozisyonda: kol hareketi aynı 

Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Pozitif ve negatif yörünge boyunca hareketi kontrol etmeye odaklanarak kontrollü 

hareketlerle kolları yavaşça gerin 
- Üst omuz ve ekstremitede dinamik kontrolü geliştirmek ve stabilize ederek uygulamada 

daha fazla güvenlik sağlamak için sağlık topları veya diskleri kullanın 

 

 
 
Modifiye Şınav 

 
Başlangıç Pozisyonu                            Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Ayakta, ayaklar ayrı, kollar bükülü, göğsün önüne dokunarak (dambıl 
tutarak) 
Açıklama: Dizleri bükün ve b.p.'ye geri dönün. Bu egzersiz ön ve arka uyluk kaslarını, baldır 
kaslarını ve kalça kaslarını çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Ayak tabanlarını yerden kaldırmak 
- Diz parmak ucu hizasını geçmemelidir 
Seviyeler 
Başlangıç 
8 tekrar  
Orta Düzey 
2x8 tekrar  
Üst Düzey 
3x8 tekrar 
Aşamalar 

1. Uyluklarda elastik bir bant ile  
2. Bir çubuğun uçlarını iki elinizle tutarak 

Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Ağırlığı her bacağa eşit olarak dağıtın ve  

sırtınızı düz tutun  

 
 

Çömelme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seçenek 1 
   
                                                                            
 

Başlangıç Pozisyonu               Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Dizlerinizin ve ellerinizin üzerinde pozisyon alın. 
Açıklama: Bir bacağınızı geriye doğru uzatın ve karşıya bir kolu uzatırken bacağınızla salınım 
hareketi yapın. Bu egzersiz arka uyluk kaslarını, kalça ve karın kaslarını çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Bel ve gövde aynı seviyede olmalı 
- Eşit olmayan ağırlık dağılımı 
- Başın pozisyonu 
Seviyeler 
Başlangıç: 6 tekrar /her bacak için  
Orta Düzey: 8 tekrar /her bacak için 
Üst Düzey: 10 tekrar /her bacak için 
Aşamalar 

1. Salınım yaparken aktif bacağınızı bükebilirsiniz. 
2. Salınım yaparken diz seviyesinde bir bant kullanabilirsiniz. 
3. Egzersiz kol veya bacak üzerinde ekstra bir ağırlık ile yapılabilir. 

Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Sırtınızı düz tutun (bel ekstansiyonuna müsaade etmeyin)  
- Kol ve bacağınızı yere paralel tutun 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuş-Köpek Hareketi 
 

Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Seçenek 1 
 
 
 
 
 
 
 

Başlangıç Pozisyonu            Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Sırt üstü yatın, bacaklar bükülü ve ayaklar yerde, eller ense üzerinde 
çapraz 
Açıklama: Omuzları ve bacakları aynı anda kaldırın, karın kaslarınızı çalıştırın. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Omuzları bacaklardan önce veya bacakları omuzlardan önce kaldırmak. 
- Dirsekleri birbirine yaklaştırmak. 
Seviyeler 
Başlangıç 
6 tekrar  
Orta Düzey 
8-10 tekrar  
Üst Düzey 
12 tekrar 
Aşamalar 

1. Dambıl tutarak – crunch 
2. Bir çubuğun uçlarını iki elinizle tutarak mekik hareketi 
3. Kollar göğsün üzerinde çaprazlanmış mekik hareketi 

Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Çenenizi göğsünüze doğru çekmeyin. 
- Dirsekleri birbirine yaklaştırmayın 
- Omuzları kaldırın ve bacakları aynı anda kaldırın 

Mekik 
                              

Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seçenek 1 
 

    
 
 
 
 
 
 
Başlangıç Pozisyonu                   Hareket  
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Başlangıç Pozisyonu: Sırt üstü yatar pozisyonda, bacaklar bükülü, omuzlar ayrı ve tüm 
tabanı yerde; kollar yarı bükülü, ön kollar yukarı gösterecek şekilde; dambıllar elde. 
Açıklama: Dambılları yavaşça kaldırın ve göğüs hizasında birbirine yaklaştırın; Başlangıç 
pozisyonuna dönün ve dirseklerle yere görünür şekilde dokunun. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- başlangıç pozisyonunda sadece sırtı destekleyen ve dirseklerin yatay düzlemin altına 

inmesine izin veren bir bankta çalışmak 
- kontrol edilmesi zor olan ağır ağırlıklarla çalışmak 
Seviyeler 
Başlangıç: 6-8 tekrar * 2-3 set %50 1TM 
Orta Düzey: 8-10 tekrar * 2-4 set %60-65 1TM 
Üst Düzey: 10-12 tekrar * 3-4 set 570 1TM 
Aşamalar 
Dambıl yerine sağlık topu (değişken ağırlık) veya ağırlık plakası kullanabilirsiniz. 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Pozitif ve negatif yörünge boyunca hareketi kontrol etmeye odaklanarak kontrollü 

hareketlerle kolları yavaşça uzatın.  
- Omuzda ve üst ekstremitede stabilite ve hareketin kontrolünü sağlamak ve güvenlik için 

sağlık topları veya ağırlık plakalarını kullanın 
 
 
 
 
 

 

TAŞINABİLİR OBJELERLE AĞIRLIK TAŞIMA EGZERSİZLERİ 
 

Sırtüstü Yatar Konumda Ağırlık Yükseltme 
 

 Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Ayakta, kollar yanlarda, dambılları tutarak. 
Açıklama: Diz bükülü bir şekilde lunge hareketi; aynı anda dambıllar ile kolları bükün. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Başlangıç evrelerinde lunge hareketin uygulanmasında veya kişinin dinamik dengeyi kontrol 

edemediği durumlarda 
- Çok uzun bir lange hareketi yapmak 
- Dirseklerin gövdeden uzağa doğru uzatılması 
Seviyeler 
Başlangıç: 6-8 tekrar * 2-3 set %50 1TM 
Orta Düzey: 8-10 tekrar * 2-4 set %60-65 1TM 
Üst Düzey: 10-12 tekrar * 3-4 set 570 1TM 
Aşamalar 

1. Lunge hareketinin son aşamasına yaklaştığımızda kollarınızı bükün. 
2. Başlangıç pozisyonuna dönerken kolları bükün. 

Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Vücudun güvenli dinamik kontrolü için, arka hamleyi gerçekleştiren bacağın uyluğu tam 

fleksiyonda (diz yere hafifçe dokunduğunda) dikey olmalıdır.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Kol Bükme ve Öne Adım Alma (ağırlık  ile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Sandalyede oturur pozisyonde (fitness box ya da bench), bacaklar 90° 
bükülü ve topuklar yerde, kollar yanlarda dambıl ile. 
Açıklama: Kolları yatay olarak yanlara yukarı doğru kaldırın. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Kolları omuz seviyesinden yukarı kaldırmak 
- Ağırlıkları kaldırırken bel omurgasını bükmek 
- Bacakları 90°'nin altında veya üzerinde bir açıyla bükmek 
- Başlangıç pozisyonuna dönerken dambıl ile kalçalara dokunmak. 
Seviyeler 
Başlangıç: 6-8 tekrar * 2-3 set %50 1TM 
Orta Düzey: 8-10 tekrar * 2-4 set %60-65 1TM 
Üst Düzey: 10-12 tekrar * 3-4 set 570 1TM 
Aşamalar 

1. Aynı egzersiz ayakta yapılır 
2. Aynı egzersiz oturarak, bir sandalyeye/duvara yaslanarak yapılır. 

Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Kolları dirseklerden hafifçe bükülü tutun.  
- Kolları kaldırırken salınım yapmaktan kaçının 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Oturur Pozisyonda Kollar Yanda Ağırlıkla Kolları Yana Açma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Step tahtasının arkasında çapraz olarak dururken, eller kalçalarda. 
Açıklama: Sol bacağınız stepte olacak şekilde ileri adım atın ve sağ bacağınızı yukarı ve öne 
doğru kaldırın. Egzersiz bacak ve postural kasları çalıştırır. 
Dikkat(Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Arkaya yuvarlama 
- Aktif bacağın koksofemoral ekleminin bükülmesi 
- Bacakları 90°'nin altında veya üzerinde bir açıyla bükmek 
- Başın öne eğilmesi. 
Seviyeler 
Başlangıç: 8 tekrar / her bacak için 
Orta Düzey: 12 tekrar / her bacak için 
Üst Düzey: 16 tekrar / her bacak için 
Aşamalar 

1. Diz yukarı kaldırılırken aynı zamanda kollar ileri ve yukarı kaldırma 
2. Ayak bileklerine ağırlık takma 
3. Destek bacağını step tahtasından kaldırmadan dizi yukarı kaldırma. 

Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Aktif bacağınızı doğru yönde tutun 
- Sırtınızı düz tutun.   
- Başınızı öne eğmeyin. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

-  

Diz çekme            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Başlangıç Posizyonu       Orta Seviye                        Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Step tahtasının üzerinde ayakta (transvers pozisyon), kollar vücudun 
önünde ve aşağıda, ağırlıkları tutarak. 
Açıklama: Kolları bükerken sol bacak / sağ bacak yerdeyken yana adım atılır ve eller göğse 
doğru bükülür. Egzersiz bacak, gluteus ve kol kaslarını çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Arkaya yuvarlama 
- Aktif bacağın koksofemoral ekleminin bükülmesi 
- Diz parmak uçlarını geçmemelidir 
- Başın öne eğilmesi. 
Seviyeler 
Başlangıç: 8 tekrar / her bacak için 
Orta Düzey: 10 tekrar / her bacak için 
Üst Düzey: 12 tekrar / her bacak için 
Aşamalar 

1. Ağırlık kullanmadan yapma 
2. Ayak bileklerine ağırlık takma 

Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Aktif bacağınızı doğru yönde tutun 
- Sırtınızı düz tutun.   
- Başınızı öne eğmeyin. 
- Diz çıkıntısını zemine dik tutun. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

-  
-  

 Yanlara Adım 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Başlangıç Pozisyonu                      Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Step tahtasının üzerinde ayakta (uzunlamasına), kollar aşağıda, iki 
ağırlık tutarak. 
Açıklama: Kolları bükerken sol bacak / sağ bacak yerde ve eller göğse doğru geri adım. 
Egzersiz bacak, gluteus ve kol kaslarını çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Arkaya yuvarlama 
- Aktif bacağın koksofemoral ekleminin bükülmesi 
- Diz parmak uçlarını geçmemelidir 
- Başın öne eğilmesi. 
Seviyeler 
Başlangıç: 8 tekrar / her bacak için 
Orta Düzey: 10 tekrar / her bacak için 
Üst Düzey: 12 tekrar / her bacak için 
Aşamalar 

1. Ağırlık kullanmadan yapma 
2. Ayak bileklerine ağırlık takma 

Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Aktif bacağınızı doğru yönde tutun 
- Sırtınızı düz tutun.   
- Başınızı öne eğmeyin. 
- Diz çıkıntısını zemine dik tutun. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

-  
-  
 

Geriye Adım 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Başlangıç Pozisyonu                           Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Sırtüstü yatar pozisyonda. 
Açıklama: Göğsünüze doğru bükük bir bacağınızı çekin (bacağınızı iki elinizle diz üzerinde 
tutarak) ve diğer bacağınızı yerden 20-30° yukarda gergin bir şekilde tutun. Egzersiz alt 
ekstremite ve karın kaslarını çalıştırır. 
Dikkat(Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Aktif bacağın koksofemoral ekleminin bükülmesi 
- Pelvisi yerden kaldırmak 
Seviyeler 
Başlangıç: 20 saniye / her bacak için 
Orta Düzey: 30 saniye / her bacak için 
Üst Düzey: 40 saniye / her bacak için 
Aşamalar 

1. Serbest bacak (gerilmiş) zeminde dinlenebilir veya zeminden çeşitli derecelerde 
yukarda tutulabilir 

2. Ayak tabanı yerde serbest bacak bükülebilir. 
3. Göğsünüze doğru bükük bir bacağınızı çekin Bacak dizler gergin bir şekilde uzatılabilir 

ve iki elle tutulabilir. 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Kalça eklemini bükmeden, kaldırmış olduğunuz bacağınızu doğru yönde tutun  
- Gövdeyi uzatmayın veya yerde gergin bir şekilde değil, nötral konumda tutun.   
- Başınızı yerden kaldırmayın. 

 

 
 

-  
-  
 
 

Sırtüstü Yatışta Dizi Yukarı Kaldırma 

Başlangıç Posizyonu         Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Oturma, bacaklar birlikte 
Açıklama: Başlangıç pozisyonundan, bacaklar bükülü ve tabanlar birbirine değecek şekilde 
dizleri yanlara doğru alın; dizlerinizi mümkün olduğunca yere yaklaştırın ve ellerinizle dizleri 
yere doğru hafifçe itin. Egzersiz, koksofemoral esnekliği geliştirir ve uyluk addüktörlerini ve 
pectineus kasını çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Arkaya yuvarlama 
- Başın öne eğilmesi. 
- Bir dizine diğerinden daha fazla gerdirmek 
Seviyeler 
Başlangıç: 20 saniye / her bacak için 
Orta Düzey: 30 saniye / her bacak için 
Üst Düzey: 40 saniye / her bacak için 
Aşamalar 

1. Aynı egzersizi elleriniz yerde, sırt üstü olarak da yapabilirsiniz. 
2. Aynı egzersizi ayak bileklerinizi kavrayarak da yapabilirsiniz. 

Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Kalça eklemini bükmeden, kaldırmış olduğunuz bacağınızu doğru yönde tutun  
- Gövdeyi uzatmayın veya yerde gergin bir şekilde değil, nötral konumda tutun.   
- Başınızı yerden kaldırmayın. 

 

 
 

-  
-  
 
 
 

Bağdaş Hareketi 

Başlangıç Posizyonu               Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Sırtüstü yatar pozisyonda, bacaklar bükülü ve ayak tabanları yerde, 
kollar yanlarda 
Açıklama: Bir bacağınızı yavaşça gerin, ayak bileğini (veya dizini) tutun ve gövdeye doğru 
yavaşça çekin. Egzersiz arka uyluk, baldır ve kalça kaslarını çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Yukarı kaldırılan bacağı bükmek 
- Pelvisi yerden kaldırmak. 
- Başın öne eğilmesi 
- Koksofemoral eklemin bükülmesi 
Seviyeler 
Başlangıç: 20 saniye / her bacak için 
Orta Düzey: 30 saniye / her bacak için 
Üst Düzey: 40 saniye / her bacak için 
Aşamalar 
1. Egzersizi serbest bacak gergin pozisyonda yapabilirsiniz. 
2. Kaldırılan bacağı bir bant veya ip ile destekleyebilirsiniz. 

3. Kaldırılan bacağı tutmadan konumunu koruyabilirsiniz. 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Kaldırılan bacağı doğru yönde tutun 
- Pelvisi yerden kaldırmayın   
- Başın pozisyonu; yerde tutun. 

 

 
 

-  
-  
 
 
 
-  

Yüzüstü Yatar Pozisyonda Bir Bacağı Gerip Ayak Bileğinden Tutma 

 

 Başlangıç Posizyonu                     Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Sırt üstü yatın, bir bacak bükülü ve diğeri gergin pozisyonda ve elastik 
bir bant kullanarak ayak bileğine sabitlenmiş bir şekilde 
Açıklama: Dizinizi göğsünüze çekerken bacakları bükün. 
Dikkat(Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Hareketin şiddetli/ani veya çok hızlı uygulanması 
- Dizini bükerken omurgayı bükmek(bel bölgesi). 
Seviyeler 
Başlangıç: 8-10 tekrar * 2-3 set (minimum dirençli bant) 
Orta Düzey: 8-10 tekrar * 2-4 set (orta dirençli bant) 
Üst Düzey: 10-12 tekrar * 3-4 set (yüksek dirençli bant) 
Aşamalar 
1. Ayakta, bant ayak bileği seviyesinde sabitlenmiş: bir dizi göğse kaldırma 
2. Aynı başlangıç pozisyonu: gergin olan bacağı kaldırmak. 
3. Sırt üstü yatarken, her iki bacak için bilek seviyesinde sabitlenmiş bant: Alternatif olarak 

dizleri bükme. 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Hareket derin kalça kasları (ilopsoas) tarafından başlatıldığından salınım yapmaktan kaçının 
- Ayakta durma pozisyonundan yapılan egzersizler için, başlangıç aşamasında hareketin 

bantsız yapılması önerilir. 

 
 

-  
-  
 
 
 
-  
-  

DİRENÇ BANTLI EGZERSİZLER 
 

Kalça Fleksörleri İçin Egzersiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seçenek 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

Başlangıç Pozisyonu                      Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: bir bence otururken, bant bacakların etrafına sabitlenmiş, dizlerin 
hemen altında; bacaklar birlikte 
Açıklama: Bacakları yana açın. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Arkaya yaslanmak 
- Bacakları asimetrik olarak yana doğru açmak 
- Dizini bükerken omurgayı bükmek (bel bölgesi). 
- Vücudun egzersiz kapasitesi için çok yüksek dirençli bantlar kullanmak, bu da yanlış veya 

yetersiz bir uygulamaya yol açar. 
Seviyeler 
Başlangıç: 8-10 tekrar * 2-3 set (minimum dirençli bant) 
Orta Düzey: 8-10 tekrar * 2-4 set (orta dirençli bant) 
Üst Düzey: 10-12 tekrar * 3-4 set (yüksek dirençli bant) 
Aşamalar 
1. Ayakta, sopa üzerinde bir el, ayak bileklerinin etrafındaki bant: Bir bacağı yana doğru 

kaldırmak 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Genel stabiliteyi korumak için gövde kaslarını aktivasyonunu artırın. 
- Başlangıç pozisyonuna dönüş aktif: Harekete dahil olan kaslarda eksantrik bir kasılma 

gerçekleştirir. 

 
 

-  
-  
 
 
 
-  
-  

-  

Kalça Abdüktörleri İçin Egzersizler 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Başlangıç Pozisyonu                          Hareket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seçenek 1                                                                         
 
  
 
 
 
 
 
       Başlangıç Pozisyonu             Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Ayakta, bacaklar biraz ayrı; ayak bileği iç kısmına takılmış bir elastik 
bant (sabitleme noktasına yakın olan bacak) 
Açıklama: Destek ayağının önünden geçecek şekilde aktif ayağı çapraz olarak çekin. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Lastiğin oluşturduğu direnci telafi etmek için vücudu yana doğru bükmek 
- Hareket sırasında gövdede salınım yapmak 
- Başlangıç pozisyonunda dönerken kasları gevşetmek. 
Seviyeler 
Başlangıç: 8-10 tekrar * 2-3 set (minimum dirençli bant) 
Orta Düzey: 8-10 tekrar * 2-4 set (orta dirençli bant) 
Üst Düzey: 10-12 tekrar * 3-4 set (yüksek dirençli bant) 
Aşamalar 
1. Oturur pozisyonda, bacaklar omuz genişliğinde açık, bant diz hizasında sabitlenmiş: aktif 

bacağın yakınlaştırılması 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Bacağınızı normal pozisyonda tutun (iç veya dış rotasyondan kaçının). 
- Başlangıç pozisyonuna dönerken hareketi aktif ve kontrollü yapın (eksantrik kasılma). 

Kalça Addüktörleri İçin Egzersizler 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Başlangıç Pozisyonu               Hareket  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Seçenek 1 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Başlangıç Pozisyonu              Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Birbirinize bakacak şekilde durun, sol kol eşinizin omzunda, sağ el 
kalçada 
Açıklama: Bükülmüş sağ bacağınızı kaldırın, ayak parmakları diz seviyesinde. Egzersiz statik 
dengeyi hedefler ve postural kasları çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Arkaya yuvarlanma 
- Başın öne eğilmesi 
- Destek ayağını bükmek 
Seviyeler 
Başlangıç:  30 saniye / her bacak için  
Orta Düzey: 40 saniye / her bacak için 
Üst Düzey: 50 saniye / her bacak için 
Aşamalar 
1. Ayakta dururken sırt sırta, kollar aşağıda, eller tutulmuş: Kolları aynı anda yanlara 

getirirken sol (sağ) bacağınızı göğsünüzde bükün. Egzersiz kalça fleksörlerini, bacak 
kaslarını ve postural kasları içerir. 

Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Sırtınızı düz tutun 
- Başınızı eğmeyin 
- Destek ayağınızı düz tutun. 

 
EŞLİ EGZERSİZLER 

Kalça fleksörü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Başlangıç Pozisyonu            Hareket 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Seçenek 1 
 
 
                                
                        
 

Başlangıç Pozisyonu          Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Yüz yüze durun, birbirinizin ön kollarını kavrayın. 
Açıklama: Dizleri bükün ve başlangıç pozisyonuna dönün. Egzersiz kol, bacak ve kalça 
kaslarını çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Ayak tabanlarını yerden kaldırmak 
- Diz parmak uçlarını geçmemelidir 
- Kolları bükmek. 
Seviyeler 
Başlangıç: 8 tekrar  
Orta Düzey: 12 tekrar  
Üst Düzey 15 tekrar 
Aşamalar 
1. Uyluk bölgesinde elastik bir bant ile  
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Ağırlığı her bacağa eşit olarak dağıtın ve sırtınızı düz tutun 
- Diz parmak uçlarını geçmemelidir 
- Kolları düz tutun. 

 
Partnerle Birlikte Squat (çömelme) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket  
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Başlangıç Pozisyonu: Denge plakasında bacaklarınızı birbirinden ayırın, sopadan destek alın. 
Güvenlik nedeniyle, partneriniz desteklemeli. 
Açıklama: Konumunuzu koruyun. Bu egzersiz bacak ve postural kasları çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Arkaya yuvarlanma 
- Başın öne eğilmesi 
Seviyeler 
Başlangıç: 3 x 10 saniye 
Orta Düzey: 3 x 20 saniye 
Üst Düzey 3 x 30 saniye 
Aşamalar 

1. Egzersizi sadece partnerinizin yardımıyla, sopa desteği olmadan gerçekleştirin. 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Başınızı öne eğmeyin. 
- Sırtınızı düz tutun. 
- Dizler bükülmemelidir. 

Denge Egzersizleri (Partnerle birlikte) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

Başlangıç Pozisyonu 
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Başlangıç Pozisyonu: Ayakta, bacaklar omuz genişliğinde açık, yüzünüz aletin sabitleme 
kısmına dönük; vücut arkaya doğru bükülmüş, eller tutamaklarda, kollar gergin. 
Açıklama: Gövde dikey konumda kollar ile çekiş hareketini gerçekleştirin. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Kolları aşırı zorlamaktan kaçınmak için bacakları öne doğru çok fazla yaklaştırmak 

uygulamayı çok zor, hatta imkansız hale getirir 
Seviyeler 
Başlangıç:  
8-10 tekrar * 2-3 set (sadece vücut ağırlığı) 
Orta Düzey:  
12-15 tekrar * 2-3 set (sadece vücut ağırlığı) 
8-12 tekrar * 2-3 set (ek ağırlık kemeri ile) (%60-65 1TM) 
Üst Düzey  
12-15 tekrar * 2-3 set (ek ağırlık kemeri ile) (%70 1TM) 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Negatif fazın sonunda kolları aniden germekten kaçının (başlangıç pozisyonuna dönerken) 
- Sadece bel bölgesinde ağrı yoksa bacaklar gergin ve sabit olarak çalışmanızı tavsiye ederiz. 
- Çekiş aşamasında dirsekleri vücuda yaklaştırın 

SÜSPANSİYON KABLO EGZERSİZLERİ 
 
Kol Çekme 

 
Başlangıç Pozisyonu                                    Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Ayakta, bacaklar omuz genişliğinde açık, yüzünüz aletin sabitleme 
kısmına dönük; vücut arkaya doğru bükülmüş, eller tutamaklarda, kollar gergin. 
Açıklama: Gövde dikey konumda tutamaklardan destek alarak dizlerinizi bükün. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Kollar ve gövde arasındaki açının büyümesi (kollar her zaman dik açıda olmalıdır) 
- Pelvis kontrolünün olmaması (bel omurganın kavislenmesi ve pelvisin düşürülmesi) 
Seviyeler 
Başlangıç:  
6-8 tekrar * 2-3 set 
Orta Düzey:  
8-12 tekrar * 2-3 set 
Üst Düzey  
12-16 tekrar * 3-4 set 
Aşamalar 
1. Hareketi önkol duruşu ile yürütmek; daha kolaydır ve osteoporotik kırıklara eğilimli kişilere 

daha fazla rahatlık sağlar) 
2. Dizleri uzatırken bacakları omuz genişliğinde ayrı tutmak. 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Vücudu nötr bir pozisyonda tutmak için pelvik kemer kasları aktive edin. 
- Dengeyi kaybetmemek için egzersizi yavaşça yapın 
- Çekiş aşamasında dirsekleri vücuda yaklaştırın. 

Süspansiyon Kablo ile Çömelme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Başlangıç Pozisyonu                                  Hareket 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



100 

 

 

 

 

 

Başlangıç Pozisyonu: bir plates topunun üzerinde oturunuz, bacaklar bitişik, plates topuna 
yaslanmış eller. 
Açıklama: Bacakları sırayla olarak uzatın, parmak uçlarınız dorsal fleksiyonda. Egzersiz ön 
uyluk kaslarını çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Gövdeyi öne veya arkaya doğru bükmek. 
- Başın öne eğilmesi 
- Bacağını çok hızlı uzatmak 
Seviyeler 
Başlangıç:  
8 tekrar * (Her bacak için) 2-3 set 
Orta Düzey:  
10 tekrar * (Her bacak için) 2-3 set – Ayak bileklerinde ağırlık kullanarak (% 50-60 1TM) 
Üst Düzey  
12 tekrar * (Her bacak için) 3-4 set – Ayak bileklerinde ağırlık kullanarak (% 65-70 1TM) 
Aşamalar 
1. Bacakları uzatırken eller yanlarda serbest pozisyonda. 
2. Bacakları uzatırken eller yanlarda ve dambıl ile. 
3. Bacakları uzatırken ayak bileklerinde ağırlık ile. 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Egzersiz boyunca sırtınızı düz tutun. 
- Kor kaslarınızı aktif tutun. 
- Serbest ayağı yerde tutun. 

PİLATES EGZERSİZLERİ 
 

Pilates Topu Üzerinde Bacak Germe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Yüzüstü yatarken, bacaklar arka baldır seviyesinde pilates topuna 
yaslanır. 
Açıklama: Pelvisi kaldırın ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. Bu egzersiz, alt 
ekstremitelerin arka kaslarını ve pelvik kasları çalıştırır.. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Lomber omurganın uzatılması. 
- Dizleri bükmek 
Bacakları birbirinden ayırmayın 
Seviyeler 
Başlangıç:  
6 tekrar 
Orta Düzey:  
8 tekrar 
Üst Düzey  
10 tekrar 
Aşamalar 
1. Pelvis kaldırmak, bacaklar bükülü ve jimnastik topunun üzerinde dinlenmek. 
2. Pelvisi kaldırmak, 4 tempo/saniye sürdürmek ve başlangıç pozisyonuna dönmek 
3. Bacağını kaldırırken pelvisi kaldırmak. 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Jimnastik topunun  üzerinde bacaklarınızı uzatın ve sabit tutun. 
- Başını yerde tutun 
- Kolları vücudun yan taraflarında tutun. 
-  

Kalça Kaldırma 

 Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seçenek 1 
 
 
   
               
 
 

Başlangıç Pozisyonu                               Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Jimnastik topunun üzerinde pelvik seviyede, amuda düz uzanarak; 
bacaklar birlikte, ayaklar yerde gergin. 
Açıklama: Bacakları sırayla olarak sallayın. Egzersiz arka alt ekstremite kaslarını ve kalça 
kaslarını çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Aktif bacağın koksofemoral ekleminin bükülmesi. 
- Dizleri bükmek 
- Jimnastik topundan pelvisi kaldırmak. 
Seviyeler 
Başlangıç:  
6 tekrar 
Orta Düzey:  
8 tekrar 
Üst Düzey  
10 tekrar 
Aşamalar 
1. Bacağını sallayın ve arkaya doğru bükün. 
2. Her iki bacağını da yerden kaldırmak 
3. Her iki bükülmüş bacağı yerden kaldırmak 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Kolları gergin ve bağlı tutun 
- Destek ayağını yerden kaldırmayın 
- Başınızı öne veya arkaya eğmeyin, omurga ile aynı hizada tutun. 
 

Bacak Salınımı 

 Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Düz yatma pozisyonunda, önkol üzerinde ve gövde ekstansiyonda. 
Açıklama: Gövdeyi önkol üzerine yavaşça gövdeyi kaldırın. Egzersiz hareketliliği artırır ve 
omurgayı güçlendirir; göğüs, omuz ve karın kaslarını çalıştırır ve esnetir.. 
Dikkat(Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Başın öne eğilmesi. 
- Bacakları birbirinden ayırmak 
- Omuzları kaldırmak 
Seviyeler 
Başlangıç:  

20 saniye 
Orta Düzey:  
30 saniye 
Üst Düzey  
40 saniye 
Aşamalar 
1. Önkol üzerinde ve bacaklar bükülü ile gövde uzantılması 
2. Ellerin üzerinde Gövdenin uzatılması  
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Omuzları mümkün olduğunca aşağı ve arkaya doğru bastırın 
- Üst gövdeyi yukarıda tutun 
- Göğsü yüksek tutun. 
 
 

ISES YOGA EGZERSİZLERİ 
 

Yüzüstü Yatar Konumda Başı Yukarı Kaldırma (Sphinx duruşu) 

 
Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket 
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Başlangıç Pozisyonu: Sırtüstü yatarken, bacaklar ayrı ve bükülü, tabanlar yerde, pelvis 
maksimuma kaldırılmış, kollar yanlarda. 
Açıklama: Pelvisi yavaşça kaldırın. Egzersiz pelvis ve alt ekstremite kaslarını çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Omurganın uzatılması 
- Başın öne eğilmesi ve çenenin göğse alınması 
Parmak uçlarının içe veya dışa doğru bükülmesi 
Seviyeler 
Başlangıç:  
20 saniye 
Orta Düzey:  
30 saniye 
Üst Düzey  

40 saniye 
Aşamalar 
1. Bacakları birleştirerek köprü pozu 
2. Bacaklar bir arada ve tabanlar yerden kaldırılmış olarak köprü pozu 
3. Dizlerin üzerinde bir bant ile köprü pozu  
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Parmak uçlarını dizlerle aynı hizada tutun 
- Çeneyi göğsünüze çekmeyin 
- Kolları uzatın ve onları yerde ve sabit tutun. 
 
 
 

 Köprü Pozisyonu 
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Başlangıç Pozisyonu:Tek ayak üzerinde duruş; diğer bacağın tabanı destek ayağının (yan 
diz) uyluğunda, kollar yukarıda, avuç içi birbirine değiyor. 
Açıklama: Konumu koruyun. Egzersiz postural kasları çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Gövdeyi öne eğmek 
- Destek ayağını bükmek 
- Dizini öne çekmek 
Seviyeler 
Başlangıç:  
20 saniye 
Orta Düzey:  
30 saniye 
Üst Düzey  
40 saniye 
Aşamalar 
1. Kollar bükülü, eller göğsün üzerinde, avuç içleri birbirine değecek şekilde ağaç pozu 
2. Destek ayağının parmak uçlarında yükselirken ağaç pozu 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Sırtınızı düz tutun 
- Karın kaslarını aktif tutun 
- Bükülmüş bacağın dizini yana doğru tutun 
- Destek ayağını gergin tutun. 
 
 
 
 

Ağaç Pozisyonu 
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Başlangıç Pozisyonu: İleri adım alma (lunge), kollar yukarıya doğru uzatılmış. 
Açıklama: Pozisyonu koruyun. Egzersiz alt ekstremite, kalça ve karın kaslarını çalıştırır. 
Dikkat(Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Kol uzatma 
- Arka bacak koksofemoral eklemin dışa doğru bükülmesi 
- Arka bacağı bükmek 
Seviyeler 
Başlangıç:  
10 saniye 
Orta Düzey:  
20 saniye 
Üst Düzey  
30 saniye 
Aşamalar 
1. Savaşçı 1 pozu, arka bacağı parmak uçlarında olacak şekilde  
2. Savaşçı 1 pozu, gövde bükme ve kollar germe ile (kolları, gövdeyi ve arka bacağı aynı 

çizgide tutun) 
3. Savaşçı 1 pozu, bir kol yukarıda (kol bükülmüş bacağın yanında), diğeri arka bacağa 

yaslanmış halde  
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Başınızı arkaya bükmeyin 
- Kolları uzatmayın 
- Kor kaslarını aktif tutun 
- Diz parmak uçlarını geçmemelidir 
 
 
 
 
 

Savaşçı Pozu 1 
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Başlangıç Pozisyonu: İleri adım alma (lunge), gövdeyi 90º sola çevirin; omuzları, kalçaları ve 
bacakları aynı düzlemde tutun. 
Açıklama: kolları yanlara alın, başınızı sağa çevirin (eğer sağ bacağınızla yapıyorsanız) ve 
pozisyonu koruyun. Egzersiz alt ekstremite, gluteus ve karın kaslarını çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Gövdeyi öne eğmek 
- Diz parmak ucu çizgisini geçmemelidir 
Seviyeler 
Başlangıç:  
10 saniye 
Orta Düzey:  
20 saniye 
Üst Düzey  
30 saniye 
Aşamalar 

1. 1. Savaşçı 2, eli duvara yaslanmış poz verir 
2. 2. Savaşçı 2, sırtı duvara yaslanmış poz verir 

Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Başınızı arkaya bükmeyin. 
- Kolları uzatmayın 
- Kor kaslarını aktif tutun. 
- Diz parmak uçlarını geçmemelidir. 
 
 
 
 
 
 

Savaşçı Pozu 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Başlangıç Pozisyonu                                                Hareket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

 

 

 

 

Başlangıç Pozisyonu: Ayakta bekleme pozisyonu. 
Açıklama: Destek ayağı diz seviyesinde desteklerken öne doğru bükülmüş bir bacağı 
kaldırmak. Bacağını kaldırırken kolları yanlara doğru kaldırın ve pozisyonu koruyun. Egzersiz, 
alt ekstremite ve postural kasları çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Destek ayağını bükmek 
- Arkaya yuvarlama 
- Başın öne eğilmesi 
Seviyeler 
Başlangıç:  
3x10 saniye (her bacak için) 
Orta Düzey:  
3x20 saniye (her bacak için) 
Üst Düzey  
3x30 saniye (her bacak için) 
Aşamalar 
1. Egzersizi duvara veya duvara monte edilmiş bir çubuğa yaslanarak 

gerçekleştirebilirsiniz. 
2. Duvara veya duvara monte edilmiş bir çubuğa yaslanan destek ayağının parmak 

uçlarında durmak. 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Sırtınızı düz tutun 
- Başınızı öne eğmeyin 
- Destek ayağını gergin tutun. 
 
 
 
 
 
-  

DENGE EGZERSİZLERİ 
 

Tek Ayak Üzerinde Bekleme 
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Başlangıç Pozisyonu: Ayakta bekleme pozisyonu. 
Açıklama: Bacağı arkaya doğru kaldırın ve aynı taraftaki kolla parmak uçlarını tutun. 
Bacağını kaldırırken, aktif bacağın karşısındaki kolu yukarı kaldır ve pozisyonu koru. 
Egzersiz, alt ekstremite ve postural kasları çalıştırır. 
Dikkat (Kaçınılması) edilmesi gerekenler 
- Destek ayağını bükmek 
- Arkaya yuvarlama 
- Başın öne eğilmesi 
Seviyeler 
Başlangıç:  
3x10 saniye (her bacak için) 
Orta Düzey:  
3x20 saniye (her bacak için) 
Üst Düzey  
3x30 saniye (her bacak için) 
Aşamalar 
1. Egzersizi duvara veya duvara monte edilmiş bir çubuğa yaslanarak 

gerçekleştirebilirsiniz. 
2. Duvara veya duvara monte edilmiş bir çubuğa yaslanan destek ayağının parmak 

uçlarında durmak. 
Uygulamaya Yönelik İp Uçları 
- Sırtınızı düz tutun 
- Başınızı öne eğmeyin 
- Destek ayağını gergin tutun. 
 
 
 
 
 
-  
 

Flamingo Egzersizi 
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