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Multipl skleroz santral sinir sisteminin inflamatuvar demiyelinizan hastalığı olup özellikle genç 
erişkin yaş grubunda görülen bir nörolojik hastalıktır. Görme kaybı, dengesizlik, güçsüzlük, idrar 

problemi ve bilişsel fonsiyonlarda etkilenme görülebilir ve bu tablolar hastaların yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyebilir. Hastaların hastalıkları ile olan yolculuklarında yaşam kalitesini artırmaya yönelik 
farklı uygulamalar bulunmaktadır. Hastaların atak geçirmesini ve özürlülük artışını önlemeye yönelik 
ilaç uygulamaları hastalığın doğal seyrinde klinik ve radyolojik özelliklere göre uygulanmaktadır. 
Her hastanın hastalık seyri kendine özgü olup uygulanacak tedaviler de o hastaya göre belirlenmektedir. 
hastaların fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarının bozulmaması ve eğer etkilenme var ise rehabilite edilmesi 
hasta yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir. Hastaların var olan problemlerine uygun 
fizyoterapi programları ve bilişsel rehabilitasyon uygulamaları kliniklerde uygulanmaya çalışılmaktadır. 
Hastane ve kliniklerde hastaların geçirdikleri sürenin kısıtlı olması ve pandemi, ulaşım problemi, 

   engellilik gibi nedenler ile hastaneye ulaşmakta yaşanan zorluklar tedavinin önemli bir kısmı olan 
nörorehabilitasyon uygulamalarını güçleştirmektedir. Bu durum hasta yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte ve nörorehabilitasyon 
uygulamalarının verimliliğini azaltabilmektedir. 

‘Multipl Skleroz Hastalarına Yönelik Nörorehabilitasyon Uygulamaları’ başlıklı bu programımız sayesinde hastaların hastaneye 
gelmeden elektronik platformda nörorehabilitasyon uygulamalarından yararlanabilmesini amaçladık. Bu amaçla kurulan ‘msnrhb’ 
web sayfamızda bu uygulamaları hastalarımız ile buluşturduk. Hastalarımız kendilerine uygun nörorehabilitasyon 
uygulamalarına bu programda ulaşabilmekte ve kendi kişisel gelişimlerini alanında uzman akademisyenlerimizin desteği ile 
izleyebilmektedir. Hastaların yaşam kalitesine olumlu etki yapacağını umduğumuz bu uygulamanın MS yolculuğunda tüm hasta ve 
hasta yakınlarına faydalı bir rehber olacağından eminiz.

ONLİNE FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Multipl Sklerozda, fiziksel etkilenim, en sık görülen bulgulardan biridir. Hastaların bireysel olarak 
fizyoterapi bakış açısıyla değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelere uygun egzersiz planının 

oluşturulması, hastanın yaşam kalitesi, etkilenimini en aza indirmek için olmazsa olmaz tedavi 
modaliteleridir.Düzenli egzersizin aynı zamanda bağışıklık sistemini olumlu yönde etkilediği 
kanıtlanmıştır. Bu proje ile MS hastalarının evinden ekran karşısına geçerek, kendilerineuygun 
egzersizi düzenli bir şekilde yapmasını sağlamayı hedefliyoruz.

ONLİNE BİLİŞSEL REHABİLİTASYON PROGRAMI

MS hastalarında çok sık rastlandığı için ve yaşam kalitesini çok etkilediği için bilişsel fonksiyonların
değerlendirilmesi ve akabinde tedavi edici yaklaşımların her hastaya özel tasarlanmış şekilde 
uygulanması önem taşımaktadır.Online nörorehabilitasyon programlarımızla öncelikle var olan bilişsel 
etkilenimi ortaya koymayı hedefliyoruz. Hastanın yaşam kalitesini ne ölçüde etkilediğini tespit 

edebilmek, tedavi planlamasında en önemli adımdır.

Kronik hastalıkların evden takibini ve hastalara gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde; alanında 
uzman bir ekiple çalışarak MS hastalarının evden fiziksel aktivite düzeyini artırmaya yönelik MSNRHB egzersiz video modelini 
geliştirdik. Hastalarımızın faydasına olmasını dileriz.

MSNRHB internet sitesinin ve derginin oluşturulması ve geliştirilmesinde katkı sağlayan Özgür Yaman’a, MS yaşam 
hikayeleri videoları çekimlerine katkı sağlayan Dilek Aslan’a ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinir Bilimleri Lisansüstü 
Programı öğrencileri Sümeyye Koç, Gülay Bayraktar ve Pınar Erim’e  vermiş oldukları destekler için teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Murat TERZİ

Sema GÜL TÜRK
Adapha Yapay Zeka Arge 

Ve Yazılım AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı

‘MULTIPL SKLEROZ HASTALARINA YÖNELIK NÖROREHABILITASYON UYGULAMALARI’
Muayene tarihi: 

SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER FORMU 

 

Değerli Katılımcı,  

Bu çalışmada, öncesinde MS hastalarına Yönelik Sanal Nörorehabilitasyon Uygulamalarının; Yaşam 
Kalitesi, Kognitif Fonksiyonlar, Yorgunluk ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 
amacıyla planlanmıştır.  MS hastalarında ilaç memnuniyet düzeylerinin, yorgunluk şiddeti düzeylerinin 
ve yaşam kalitelerinin incelenmesi planlanmıştır. Yapılacak olan anketin size ve sağlığınıza herhangi bir 
zararı bulunmamaktadır. Bilimsel amaçla planlanan bu araştırmanın sorularına içtenlikle cevap 
vermeniz büyük önem taşımaktadır Araştırmaya katılmanız gönüllülük esasına dayalıdır. Bu form 
aracılığı ile elde edilecek bilgiler gizli kalacaktır ve sadece bilimsel araştırma kapsamında kullanılacaktır. 
Araştırmaya vereceğiniz destek için şimdiden çok teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Murat Terzi 

 

1. Adınız Soyadınız:                                        

2. Telefon numaranız: 

3. Doğum tarihi: 

4. Yaşınız:  18-29 ( )         30-39 ( )     40-49 ( )       50-59 ( )       60 yaş ve üzeri 

5. Cinsiyet: Kadın (   )  Erkek (   ) 

6. Eğitim durumunuz: (Lütfen aşağıdakilerden uygun olanı işaretleyiniz) 

İlkokul mezunu (  ) Ortaokul mezunu (  ) Lise mezunu (  ) Üniversite mezunu Yüksek lisans ve üstü (  ) 

4. Medeni Durumunuz: Evli (  )   Bekar (  ) 

5. Kaç yıldır MS hastasısınız? Lütfen belirtiniz ….. 

6. Lütfen kimlerle yaşadığınızı belirtiniz? 

Eş                 

Eş ve çocuklar    

Akrabalar     

Anne ve baba    

Yalnız                      

Diğer                       

7. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız var mı? Varsa işaretleyiniz, birden fazla ise lütfen belirtiniz. 

Psikiyatrik hastalıklar         

Kalp rahatsızlığı    
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Diyabet (Şeker)                 

Böbrek yetmezliği            

Tansiyon                             

Herhangi bir rahatsızlığım yok    

Diğer                                           

8. Çocuk sahibi olma durumu :  Çocuk yok (  )  1 çocuk (   )  2 çocuk (   )  3 çocuk (   ) 4 ve üzeri (  ) 

9. Meslek: Ev hanımı (  )  Serbest meslek (   ) İşçi (  ) Memur (  ) Emekli (  )  İşsiz (   )  Diğer:……….. 

10. Sigara kullanır mısınız?           Evet (  )                 Hayır (  ) 

11. Alkol kullanır mısınız?             Evet (  )                 Hayır (  ) 

14. Düzenli olarak egzersiz yapıyor musunuz? (Haftada 5 gün en az 30 dakika yürüyüş) 

Evet (  )                 Hayır (  ) 

15. Boyunuz:  

16. Kilonuz: 

17. Son bir ay içerisinde atak geçirdiniz mi?                                         Evet (  )                 Hayır (  ) 

18. Son bir ay içerisinde kortizon tedavisi aldınız mı?                       Evet (  )                 Hayır (  ) 

19. Son bir ay içerisinde MS tedaviniz kapsamında ilaç değişikliği yapıldı mı?                                                                

Evet (  )                 Hayır (  ) 

 

 

NOTLAR : 

Hasta Bilgileri  Isınma ve Germe Denge
Yaş Tarih Tekrar Sayısı Sıklık  Tarih Tekrar Sayısı Sıklık
Cinsiyet 1. Hafta 1. Hafta
Boy (Santimetre) 2. Hafta 2. Hafta
Kilo (Kilogram) 3. Hafta 3. Hafta
Yorgunluk Şiddet Ölçeği 4. Hafta 4. Hafta
Ateş
ZKYT Üst Ekstremite ve Gövde Pelvik Taban
25 Adım Yürüme Testi Tarih Tekrar Sayısı Sıklık Tarih Tekrar Sayısı Sıklık
2 dk yürüme mesafesi 1. Hafta 1. Hafta
Ashworth Üst Ekst. 2. Hafta 2. Hafta
Ashworth Alt. Ekst. 3. Hafta 3. Hafta
Ashworth Gövde 4. Hafta 4. Hafta
Gros Motor KasKuvveti Üst Ekst.
Gros Motor Kas Kuvveti Alt Ekst. Alt Ekstremite ve Gövde El Becerileri
Gros Motor Kas Kuvveti Gövde Tarih Tekrar Sayısı Sıklık Tarih Tekrar Sayısı Sıklık

1. Hafta 1. Hafta
2. Hafta 2. Hafta
3. Hafta 3. Hafta
4. Hafta 4. Hafta

MSNRHB Egzersiz Çalışma Programı

Program başlangıç tarihi

Hasta Adı  
Fizyoterapist Adı
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HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU  
 

ARAŞTIRMANIN ADI (ÇALIŞMANIN AÇIK ADI): Multipl Skleroz Hastalarına Yönelik Sanal Nörorehabilitasyon 
Uygulamalarının Yaşam Kalitesi, Kognitif Fonksiyonlar, Yorgunluk ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerine Etkisinin 
İncelenmesi.  
 
Bir araştırma çalışmasına katılmanız istenmektedir. Katılmak isteyip istemediğinize karar vermeden önce araştırmanın neden 
yapıldığını bilgilerinizin nasıl kullanılacağının çalışmanın neleri içerdiğini ve olası yararlarını risklerini ve rahatsızlık 
verebilecek konuları anlamanız önemlidir. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okumak için zaman ayırınız ve eğer 
istiyorsanız özel veya aile doktorunuzla konuyu değerlendiriniz.  
BU ÇALIŞMAYA KATILMAK ZORUNDAMIYIM? 
Çalışmaya katılıp katılmama kararı tamamen size aittir. Eğer çalışmaya katılmaya karar verirseniz imzalamanız için size bu 
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu verilecektir. Katılmaya karar verirseniz, çalışmadan herhangi bir zamanda ayrılmakta 
özgürsünüz. Bu durum sizin aldığınız tedavinin standardını etkilemeyecektir. Eğer isterseniz, bu klinik çalışmaya 
katılımınızla ilgili olarak hekiminiz / aile doktorunuz bilgilendirilecektir.  
ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI NEDİR?Açıklayınız. 
Multipl Skleroz Hastalarına Yönelik Sanal Nörorehabilitasyon Uygulamalarının; Yaşam Kalitesi, Kognitif Fonksiyonlar, 
Yorgunluk ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 
ÇALIŞMA İŞLEMLERİ VE ÇALIŞMAYA KATILMANIN OLASI YARARLARI NELERDİR? 
Araştırma sürecinde çalışma kapsamında hazırlanmış yaklaşık 30 dakika kadar süren bazı anketleri size uygun şekilde 
tamamlamanız istenecektir. Aynı zamanda sizin yürüme analizi laboratuvarında dört adet kamera ile video kaydı yapılarak; 
fiziksel aktivite düzeyleriniz kaydedilecektir.  
BENİM NE YAPMAM GEREKİYOR? 
Çalışma kapsamında hazırlanan anketleri size uygun şekilde doldurmanız ve yürüyüş analizine katılmanız gerekmektedir. 
ÇALIŞMAYA KATILMAMIN NE GİBİ OLASI YAN ETKİLERİ, RİSKLERİ VE RAHATSIZLIKLARI VARDIR? 
Araştırmaya katılmanın herhangi bir riski ve olası yan etkisi bulunmamaktadır. 
GÖNÜLLÜ KATILIM 
Bu araştırmaya katılma kararımı tamamen gönüllü olarak veriyorum. Bu çalışmaya katılmayı reddedebileceğimin veya 
katıldıktan sonra istediğim zaman, bu tedavi kurumunda göreceğim bakım ve tedaviler etkilenmeksizin ve hiçbir sorumluluk 
almadan ayrılabileceğimin bilincindeyim. Çalışmadan herhangi bir zamanda ayrılırsam, ayrılma nedenlerimi, ayrılışımın 
sonuçlarını ve izleyen dönemde alacağım tedavileri doktorumla tartışacağım. 
ÇALIŞMAYA KATILMAMIN MALİYETİ NEDİR? 
Çalışmanın herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. 
KİŞİSEL BİLGİLERİM NASIL KULLANILACAK? 
Bu formu imzalayarak doktorunuzun ve onun kadrosunun çalışma için sizin kişisel bilgilerinizi (“Çalışma Verileri”) 
toplamalarına ve kullanmalarına onay vermiş olacaksınız. Bu durum doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, etnik kökeniniz ayrıca 
çalışma verilerinizin kullanımı ile ilgili verdiğiniz onayın herhangi bir belirlenmiş birim tarihi yoktur, ancak doktorunuzu 
haberdar ederek bu onayınızdan herhangi bir zamanda vazgeçebilirsiniz. 
Doktorunuz çalışma verilerinizi çalışma için kullanacaktır. 
Doktorunuz ya da çalışma destekleyicisi firmadan, toplanan çalışma verileriniz hakkında bilgi isteme hakkında sahipsiniz. 
Aynı zamanda bu verilerdeki herhangi bir hatanın düzeltilmesini isteme hakkında da sahipsiniz. Eğer bu konuda bir isteğiniz 
olursa lütfen gerekirse sizin çalışma yürütücüsü ile temasa geçmenize yardımcı olabilecek doktorunuzla görüşünüz. 
Eğer onayınızda vazgeçerseniz, doktorunuz çalışma verilerinizi artık kullanamayacak ya da diğer kişilerle paylaşamayacaktır.  
Bu formu imzalayarak, çalışma verilerinizin bu formda tanımlandığı şekilde kullanımına onay vermekteyim. 
ARAŞTIRMA SÜRESİNCE 24 SAAT ULAŞILABİLECEK KİŞİLER:  
Sema GÜL TÜRK  
sema.gulturk@omu.edu.tr 
Tel: 0543 253 8887  
 
YENİ BİLGİLER ÇALIŞMADAKİ ROLÜMÜ NASIL ETKİLEYEBİLİR 
Çalışma sürerken ortaya çıkmış olan bütün yeni bilgiler bana derhal iletilecektir.  
Çalışmaya Katılma Onayı 
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formundaki tüm açıklamaları okudum. Bana, yukarıda konusu ve amacı belirtilen araştırma ile 
ilgili yazılı ve sözlü açıklama aşağıda adı belirtilen araştırmacı tarafından yapıldı. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, 
istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabileceğimi ve kendi isteğime bakılmaksızın araştırmacı 
tarafından araştırma dışı bırakılabileceğimi biliyorum. 
Söz konusu araştırmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla katılmayı kabul ediyorum. Araştırmacım; 
saklamam için bu belgenin bir kopyasını çalışma sırasında dikkat edeceğim noktaları da içerecek şekilde bana teslim etmiştir.  
 
Gönüllünün                                          :   Adı / Soyadı / İmzası / Tarih 
 
 
 
 
Açıklamaları Yapan Araştırmacının :      Adı / Soyadı / İmzası / Tarih 
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BENİM NE YAPMAM GEREKİYOR? 
Çalışma kapsamında hazırlanan anketleri size uygun şekilde doldurmanız ve yürüyüş analizine katılmanız gerekmektedir. 
ÇALIŞMAYA KATILMAMIN NE GİBİ OLASI YAN ETKİLERİ, RİSKLERİ VE RAHATSIZLIKLARI VARDIR? 
Araştırmaya katılmanın herhangi bir riski ve olası yan etkisi bulunmamaktadır. 
GÖNÜLLÜ KATILIM 
Bu araştırmaya katılma kararımı tamamen gönüllü olarak veriyorum. Bu çalışmaya katılmayı reddedebileceğimin veya 
katıldıktan sonra istediğim zaman, bu tedavi kurumunda göreceğim bakım ve tedaviler etkilenmeksizin ve hiçbir sorumluluk 
almadan ayrılabileceğimin bilincindeyim. Çalışmadan herhangi bir zamanda ayrılırsam, ayrılma nedenlerimi, ayrılışımın 
sonuçlarını ve izleyen dönemde alacağım tedavileri doktorumla tartışacağım. 
ÇALIŞMAYA KATILMAMIN MALİYETİ NEDİR? 
Çalışmanın herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. 
KİŞİSEL BİLGİLERİM NASIL KULLANILACAK? 
Bu formu imzalayarak doktorunuzun ve onun kadrosunun çalışma için sizin kişisel bilgilerinizi (“Çalışma Verileri”) 
toplamalarına ve kullanmalarına onay vermiş olacaksınız. Bu durum doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, etnik kökeniniz ayrıca 
çalışma verilerinizin kullanımı ile ilgili verdiğiniz onayın herhangi bir belirlenmiş birim tarihi yoktur, ancak doktorunuzu 
haberdar ederek bu onayınızdan herhangi bir zamanda vazgeçebilirsiniz. 
Doktorunuz çalışma verilerinizi çalışma için kullanacaktır. 
Doktorunuz ya da çalışma destekleyicisi firmadan, toplanan çalışma verileriniz hakkında bilgi isteme hakkında sahipsiniz. 
Aynı zamanda bu verilerdeki herhangi bir hatanın düzeltilmesini isteme hakkında da sahipsiniz. Eğer bu konuda bir isteğiniz 
olursa lütfen gerekirse sizin çalışma yürütücüsü ile temasa geçmenize yardımcı olabilecek doktorunuzla görüşünüz. 
Eğer onayınızda vazgeçerseniz, doktorunuz çalışma verilerinizi artık kullanamayacak ya da diğer kişilerle paylaşamayacaktır.  
Bu formu imzalayarak, çalışma verilerinizin bu formda tanımlandığı şekilde kullanımına onay vermekteyim. 
ARAŞTIRMA SÜRESİNCE 24 SAAT ULAŞILABİLECEK KİŞİLER:  
Sema GÜL TÜRK  
sema.gulturk@omu.edu.tr 
Tel: 0543 253 8887  
 
YENİ BİLGİLER ÇALIŞMADAKİ ROLÜMÜ NASIL ETKİLEYEBİLİR 
Çalışma sürerken ortaya çıkmış olan bütün yeni bilgiler bana derhal iletilecektir.  
Çalışmaya Katılma Onayı 
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formundaki tüm açıklamaları okudum. Bana, yukarıda konusu ve amacı belirtilen araştırma ile 
ilgili yazılı ve sözlü açıklama aşağıda adı belirtilen araştırmacı tarafından yapıldı. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, 
istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabileceğimi ve kendi isteğime bakılmaksızın araştırmacı 
tarafından araştırma dışı bırakılabileceğimi biliyorum. 
Söz konusu araştırmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla katılmayı kabul ediyorum. Araştırmacım; 
saklamam için bu belgenin bir kopyasını çalışma sırasında dikkat edeceğim noktaları da içerecek şekilde bana teslim etmiştir.  
 
Gönüllünün                                          :   Adı / Soyadı / İmzası / Tarih 
 
 
 
 
Açıklamaları Yapan Araştırmacının :      Adı / Soyadı / İmzası / Tarih 

MS Yaşam Hikayeleri 1. Bölüm “Adem ÇAM”
“MS ile 2016 yılında tanışan ve Çarşamba ilçesi Çınarlık köyün-

de yaşayan Adem Çam’ın umutla inançla ve azimle dolu 
yolculuğu. Çekimleri 3 ay süren bu kısa filmde, aynı yolda 
yürüyen yol arkadaşlarına ışık olabileceğine inandığımız ,

hepimizin kendinden bir şeyler bulacağı ve istediğimiz süre-
ce engellerin aşılabildiğini görebileceğimiz bir başarı hikayesi  

izleyeceğiz “

İlgili Videoyu İzlemek İçin Lütfen 
Karekodu Okutunuz

MS Yaşam Hikayeleri 2. Bölüm “Nazike KATAR”
“20 yılı aşkın süredir MS tanısı ile izlenen ve Samsun Terme 

ilçesi Şuayip köyünde yaşayan Nazike Katar’ın umutla inançla ve 
azimle dolu yolculuğu. Çekimleri 3 ay süren bu kısa filmde, aile 
bireylerinin desteğinin hastalık seyrinde ne kadar önemli bir yer 

aldığını görecek ve hem MS hastası hem de MS hasta 
yakınlarının kendilerinden bir şeyler bulacağı bir yaşam 

hikayesini izleyeceğiz.”

İlgili Videoyu İzlemek İçin Lütfen 
Karekodu Okutunuz
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ALT EKSTREMITE VE GÖVDE 

KUVVETLENDIRME  EGZERSIZLERI 
  

⮚ Bu broşür bacak ve gövde kaslarınızı kuvvetlendirmek amaçlı 
hazırlanmıştır.  

⮚ Hareketleri yaparken ağrı ve/veya acı benzeri bir hisle karşılaşırsanız 
lütfen hareketi yapmayı bırakın ve istirahat pozisyonuna geçiniz. 

⮚ Hareketleri yapmaya başlamadan önce rahat kıyafetlerinizi giyinmeniz 
önerilir.  

⮚ Isınma hareketlerini yaptıktan sonra bu hareketlere geçmeniz önerilir. 
⮚ Hareketleri yaparken sesli sayı sayınız. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sırtüstü yatış pozisyonuna geçiniz  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Başlangıç Pozisyonu 

İlgili Videoyu İzlemek İçin Lütfen 
Karekodu Okutunuz

 

 

 

2. Sırtüstü yatın, dizlerinizi bükün, ayaklarınız yere tam bassın. Bel çukurunuz 
ile yer arasında boşluk kalmamasına özen gösteriniz. Derin nefes alın üç 
saniye nefesinizi tutun ve derin nefes verin.   

 

 

 
 

 

3. Kalça kaslarınızı ve karın kaslarınızı kasarak belinizi yukarı kaldırın. Üç saniye 
bekleyin ve başlangıç pozisyonuna dönün.  
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4.  Bacağınızı, dizinizi bükerek göğsünüze çekebildiğiniz kadar çekin. Çekmekte 
zorluk yaşarsanız dizinizin altından tutarak ellerinizle destek verebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Emekleme pozisyonuna geçiniz. Bacaklarınız omuz genişliğinde açık 
olmalıdır. Derin nefes alın, üç saniye nefesinizi tutun ve derin nefes verin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bir elinizi uzanabildiğiniz kadar uzak noktaya uzatın. Aynı anda diğer taraf 
ayağınızı uzanabildiğiniz kadar uzak noktaya uzatın.  

 

 

 
 

 

7. Emekleme pozisyonunda bel çukurunuzu artırın ve üç saniye bekleyin. 
Emekleme pozisyonuna dönün. Derin nefes alın, üç saniye nefesinizi tutun ve 
derin nefes verin.   
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8. Emekleme pozisyonunda sırtınızı kamburlaştırın. Üç saniye bekleyin. 
Emekleme pozisyonuna dönün. Derin nefes alın, üç saniye nefesinizi tutun ve 
derin nefes verin.  

 

 

 
 

9. Arkanızda veya yanınızda bir destek noktası olacak şekilde ayakta durma 
pozisyonuna geçiniz. Ayakta durma pozisyonunda derin nefes alın ve üç 
saniye nefesinizi tutun. Ardından derin nefes verin.  

                                                                                 
 

 

 

10. Bir bacağınızı yana doğru açınız ve üç saniye bekleyiniz. Ayakta durma 
pozisyonuna geri dönünüz. Ardından diğer bacağınızı yana doğru açınız ve üç 

saniye bekleyiniz.  Ayakta durma pozisyonuna geri dönünüz.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Oturur pozisyondan ayağa kalkma pozisyonuna gelip üç saniye bekleyiniz. 
Ardından oturma pozisyonuna geri dönünüz.   
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12. Bir ayağınızı öne alarak ağırlığınızı öndeki bacağa aktarınız. Üç saniye 
bekleyiniz.  Ayakta durma pozisyonuna geri dönünüz. Daha sonra diğer 

ayağınızı öne alarak ağırlığınızı öndeki bacağa aktarınız. Üç saniye bekleyiniz 
ve tekrar ayakta durma pozisyonuna dönünüz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu broşür denge reaksiyonlarınızı geliştirme amaçlı hazırlanmıştır.  
 Hareketleri yaparken ağrı ve/veya acı benzeri bir hisle karşılaşırsanız 

lütfen hareketi yapmayı bırakın ve istirahat pozisyonuna geçiniz. 
 Hareketleri yapmaya başlamadan önce rahat kıyafetlerinizi giymeniz 

önerilir.  
 Isınma hareketlerini yaptıktan sonra bu hareketlere geçmeniz önerilir. 
 Hareketleri yaparken sesli sayı sayınız. 

 
 

 Sandalyeden destek alarak şekildeki gibi ayakta durunuz.

 
Başlangıç Pozisyonu 

İlgili Videoyu İzlemek İçin Lütfen 
Karekodu Okutunuz
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1. Sandalyeden destek alarak şekildeki gibi ayakta durunuz. Tek ayağınızı geriye doğru 

çekiniz 10 saniye bekleyiniz ayağınızı aşağı indiriniz. Diğer ayağınızla aynı hareketi 
yapınız.  

                                                   

 

 

 

2. Ayakta durma pozisyonunda ayağınızı; öne yana arkaya uzatın ve diğer ayağınızın 
yanına getiriniz. Hareketi on tekrarlı yapmaya çalışınız. Aynı hareketi diğer ayağınızla 
yapınız. 

 

 

                        

 

 
3. Sandalye karşısında ayakta durma pozisyonuna geçiniz. Hareketi yaparken, ellerinizle 

sandalyeden destek alabilirsiniz. Tek dizinizin üzerine çökünüz. Diğer dizinizi yanına 
alınız. Sonra ilk çöktüğünüz bacağınızla ayağa kalkmaya çalışınız. Aynı hareketi diğer 
taraf bacağınızla tekrar ediniz.  

 

 

  

                      

 

 

 

 

4. Oturma pozisyonuna geliniz. İki elinizle bir ayağınıza dokunup oturma pozisyonuna 
geçiniz. Diğer ayağınıza dokunup kalkın. 
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 Bu broşür el becerilerinizi geliştirme amaçlı hazırlanmıştır.  
 Hareketleri yaparken ağrı ve/veya acı benzeri bir hisle karşılaşırsanız 

lütfen hareketi yapmayı bırakın ve istirahat pozisyonuna geçiniz. 
 
 
 
 
 
 
 

 Karşınızda bir masa olacak şekilde bir sandalyeye oturunuz.

 
Başlangıç Pozisyonu 

İlgili Videoyu İzlemek İçin Lütfen 
Karekodu Okutunuz

 
1. Masa üzerine iki tabak ayarlayınız. Bir tabak içine on adet pipet koyunuz. bir tabak 

içine on adet çubuk makarna veya benzeri bir nesne koyunuz. çubukları pipetten tek 
tek geçiriniz.  

                                 

 

 

 

2. Bir tabak içine mandalla kavranabilir; şekildeki gibi on adet nesne koyunuz. Masaya 
boş bir tabak koyunuz. Bir adet mandalla tutarak boş tabağa nesneleri geçiriniz. (nesne 
örneği: küçük ponpon) 
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⮚ Bu broşür ısınma ve germe egzersizlerini içermektedir.  
⮚ Hareketleri yaparken ağrı ve/veya acı benzeri bir hisle karşılaşırsanız 

lütfen hareketi yapmayı bırakınız ve istirahat pozisyonuna geçiniz. 
⮚ Hareketleri yapmaya başlamadan önce rahat kıyafetlerinizi giyinmeniz 

önerilir.  
⮚ Hareketleri yaparken sesli sayı sayınız. 

 

 

 

                            

 

 

 

 

⮚ Evde bulunan bir sandalyeye oturunuz.  Ayaklarınızın yerle temas halinde 
olmasına özen gösteriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISINMA VE GERME  EGZERSIZLERI 

       
          Başlangıç Pozisyonu 

İlgili Videoyu İzlemek İçin Lütfen 
Karekodu Okutunuz

 
1. Ellerinizi göğsünüzün ortasında birleştiriniz. Dönebildiğiniz kadar sağa dönünüz üç 

saniye bekleyiniz orta hatta geri dönünüz. Aynı hareketi diğer tarafa yapınız. 

 

                                              
 
 
 
 

2. Başınızı bir tarafa eğebildiğiniz kadar eğin. Diğer tarafa kolunuzu uzatın. Boyun ve 
kol kaslarınızda gerilmeyi hissedince üç saniye bekleyin ve başlangıç pozisyonuna 
dönün. 
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3. Ellerinizi başınızın üstünde birleştiriniz. Uzanabildiğiniz kadar yukarı elleriniz birleşik 

bir şekilde uzanınız. Son noktada üç saniye bekleyiniz. Başlangıç pozisyonuna 
dönünüz. 

 

                       
 

 

4. Evde bulunan silindir şeklinde bir eşyayı elinize alınız. Oklava uygun olabilir. İki 
ucundan tutarak başınızın üstünde en uzak noktaya kaldırınız. Üç saniye bekleyiniz. 
Aşağı indiriniz. 

 

 

 

                    

 
5. Oklavayı veya başka bir silindiri başınızın üstüne kaldırınız. Vücudunuzu yana doğru 

eğebildiğiniz kadar eğiniz. Son noktada üç saniye bekleyiniz. Her iki tarafa da hareketi 
tekrarlayınız.  

 

 

                     
 

6. Şekilde görüldüğü gibi sandalyenin başlığından tutunarak öne doğru eğiliniz. Üç 
saniye bekleyin ve kalkınız. 
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7. Sandalyenin başlığından tutunarak bir bacağınızı geriye doğru bir adım alınız. Öne 

doğru ağırlığınızı aktarınız. Arka bacağınızda gerilmeyi hissedince üç saniye 
bekleyiniz. Başlangıç ayakta durma pozisyonuna dönünüz. Hareketi her iki bacağa da 
tekrarlayınız.  

 

 

                                                   
 

8. Sırtüstü yatınız. Bir bacağınızı diz altından tutarak göğsünüze doğru çekiniz. Diğer 
bacak yerle temas halinde kalmalıdır. Son noktada üç saniye bekleyiniz. Hareketi her 
iki bacağa da tekrarlayınız. 
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 Bu broşür pelvik taban egzersizlerini içermektedir.  
 Hareketleri yaparken ağrı ve/veya acı benzeri bir hisle karşılaşırsanız 

lütfen hareketi yapmayı bırakınız ve istirahat pozisyonuna geçiniz. 
 Hareketleri yapmaya başlamadan önce rahat kıyafetlerinizi giymeniz 

önerilir.  
 Hareketleri yaparken sesli sayı sayınız. 

 
 

 

                            

 

 

 

 

 Ayakta durma pozisyonuna geçiniz. 
 

 

 
 

 

 

       
          Başlangıç Pozisyonu 

İlgili Videoyu İzlemek İçin Lütfen 
Karekodu Okutunuz

 

1. Ayakta durma pozisyonundayken ellerinizi uzatabildiğiniz en üst noktaya uzatınız. 
Aynı zamanda parmak uçlarına kalkmaya çalışınız. Son noktada on saniye bekleyiniz 
ve başlangıç pozisyonuna geri dönünüz.          
 
                                                   

     
 
 
 
 

2. Silindir şeklinde bir eşyayı başınızın üstüne kaldırınız. Ayaklarınızı omuz genişliğinde 
açınız. Vücudunuzu yana doğru eğebildiğiniz kadar eğiniz. Son noktada on saniye 
bekleyiniz. Her iki tarafa da hareketi tekrarlayınız.  

 

 

                      



34 35

 

3. Ellerinizi başınızın üzerine doğru kaldırırken çömelme pozisyonuna geliniz. 
Dizlerinizin ayaklarınızı geçmemesine dikkat ediniz. Son noktada bekleyebildiğiniz 
kadar bekleyiniz. Başlangıç pozisyonuna geri dönünüz. 

 

                                                           
 

 

4. Ellerinizi belinize koyunuz. Belinizi öne doğru götürebildiğiniz son noktaya kadar 
gerdiriniz. Üç saniye bekleyiniz. Belinizi geriye doğru götürebildiğiniz son noktaya 
kadar gerdiriniz. On saniye bekleyiniz.  

 

 

                                      
 

 

 

5. Ellerinizi öne doğru uzatırken bir ayağınızı öne uzatın. Diğer bacağınızı bükün.  Son 
noktada on saniye bekleyiniz. Her iki tarafa da hareketi tekrarlayınız.  

                                                               
 

 

 

 

6. Eğilebildiğiniz son noktaya kadar öne doğru eğiliniz. On saniye bekleyin ve ardından 
başlangıç pozisyonuna geri dönünüz. 
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7. Sandalyenin önünde ayakta durma pozisyonunda durunuz, tek dizinizin üstüne 
gelirken diğer taraf kolunuzu yukarı kaldırın. Son noktada on saniye durunuz. Ayağa 
kalkınız.  Aynı hareketi diğer tarafa yapınız.  

 

 

                                                                     
 

 

 

 

8. Sırtüstü yatınız. Bir bacağınızı diz altından tutarak göğsünüze doğru çekiniz. Diğer 
bacak yerle temas halinde kalmalıdır. Son noktada on saniye bekleyiniz. Hareketi her 
iki bacağa da tekrarlayınız. 
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ÜST EKSTREMİTE VE GÖVDE 

KUVVETLENDİRME  EGZERSİZLERİ 

 
⮚ Bu broşür kol kaslarını kuvvetlendirmek amaçlı hazırlanmıştır.  
⮚ Hareketleri yaparken ağrı ve/veya acı benzeri bir hisle karşılaşırsanız 

lütfen hareketi yapmayı bırakın ve istirahat pozisyonuna geçiniz. 
⮚ Hareketleri yapmaya başlamadan önce rahat kıyafetlerinizi giyinmeniz 

önerilir.  
⮚ Isınma hareketlerini yaptıktan sonra bu hareketlere geçmeniz önerilir. 
⮚ Hareketleri yaparken sesli sayı sayınız. 

 
 

 

 
⮚ Sandalyede oturunuz. Evde bulunan yarım kiloluk iki ağırlığı (Doldurulmuş su şişesi 

vs) yanınıza alınız.  

 

 

 
Başlangıç Pozisyonu 

İlgili Videoyu İzlemek İçin Lütfen 
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1. Sandalyede şekildeki gibi oturunuz ve ellerinizi uzatabildiğiniz en uzak noktaya kadar 

başınızın üstüne kaldırınız.  Üç saniye bu noktada tutunuz ve kollarınızı aşağı indiriniz 

 

                                           

 

2. Ağırlıkları ellerinize alınız ve kollarınızı iki yana omuz hizasına kadar kaldırınız. Üç 
saniye bu noktada tutunuz ve kollarınızı aşağı indiriniz. 
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3. Ağırlıkları ellerinize alınız ve kollarınızı başınızın üstüne kadar kaldırınız.  Üç saniye 

bu noktada tutunuz ve kollarınızı aşağı indiriniz. 

 

 

 

 

4. Ağırlıkları ellerinize alınız ve ellerinizi şekildeki gibi dirseklerden bükerek omuz 
hizasına kadar kaldırınız.  Üç saniye bu noktada tutunuz ve kollarınızı aşağı indiriniz. 

 

 

 

 
5. Sandalyede oturur pozisyondayken öne doğru şekildeki gibi eğiliniz. Ağırlıkları 

ellerinize alınız ve ellerinizi şekildeki gibi yanlara, omuz hizasına kadar kaldırınız.  Üç 
saniye bu noktada tutunuz ve kollarınızı aşağı indiriniz.        
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