Doğru duruş nasıl olmalıdır?

doğru

duruş

Ayakta

Baş önde, çene aşağıda
Omuzlar aynı seviyede ve
rahat konumda
Duruş dik

Karın çekili

(kalça öne eğik olmayacak)

Her iki ayakta eşit yük

(yüksek veya dolgu topuk giyilmemeli)

Yüksek veya dolgu topuk giyilmemeli, her iki ayağa eşit yük verilmelidir.

doğru

duruş

Otururken ve Dinlenirken

Boyun ve sırt düz olmalı, her iki ayak da yere değmelidir.

Masa veya sandalye uygun yükseklikte olmalı ve masaya uzak durmamalıdır.

doğru

duruş

Okul Çantası Kullanırken
Sırt çantasının yumuşak ve geniş askılı olmasına özen
gösterilmelidir. Ayrıca askı uzunluklarının boy ile uyumlu
olmasına dikkat edilmelidir.
Çantanın her iki askısını omuzlarınıza takarak ve çantayı vücuda
yakın olarak taşımalısınız. Çanta ağırlığı, vücut ağırlığının
%10’undan fazla olmamalıdır.

Eğer tek askılı
çanta takıyorsak
ya da çantayı tek
elde taşıyorsak sık
sık el veya omuz
değiştirmeliyiz.

doğru

duruş

Uyurken
Normal sertlikte yatak

Çok yumuşak yatak

Çok sert yatak

Yatak çok sert veya çok yumuşak olmamalıdır.

Normal Yastık

Alçak Yastık
Yastık çok yüksek veya çok alçak olmamalıdır.

Yüksek Yastık

doğru

duruş

Yataktan Kalkarken

01

Kalkarken doğru sıralama

02

03

Sırt üstü olmayın, önce yatakta yan dönün, ayakları yana indirin ve kollarınızın desteği ile kalkın
Kalkarken yanlış sıralama

01

02

03

doğru

duruş

Yatağa Yatarken

01

Yatarken doğru sıralama

02

03

Önce yatak kenarına oturun, sonra yan yatın. İstenirse sonrasında sırt üstü yatılabilir.
Yatarken yanlış sıralama

01

02

03

doğru

duruş

Ağır Objeleri Hareket Ettirirken

Yüksek cisim için
sandalye veya
basamak kullanınız.

Kolu aşırı
germekten
kaçınılmalıdır.

Yerden bir cisim
alırken dizinizi
bükerek eğiliniz.

Yerden bir cismi
alırken dizler
bükülmeden sadece
belin bükülmesi
yanlıştır.

doğru

duruş

Cisimleri Yerden Kaldırırken

Dizlerinizi bükün, yere çökün, sırtınızı dik tutun, cismi vücudunuza yakın tutun ve
bacaklarınızdan güç alarak kaldırın.
Taşıyacağınız cisimleri her iki kolunuza eşit paylaştırın. Tek taraflı taşımayın.
Ağır cisimleri tek başınıza taşımaktan kaçının. Eğer taşınması gerekiyorsa yardım alın.
Ağır cisimler için tekerlekli taşıma aracı kullanın.

doğru

duruş

Omurga Sağlığını Koruyun
Uygun Ve Düzenli Egzersizler
• Sırt ve karın kaslarını güçlendirir.
• Kemik yoğunluğunu arttırır.
• Vücudun esnekliğini ve dayanıklılığını arttırır.
• Kas ağrılarını ve sırt ağrılarını önler.

Örnek Egzersizler

ABC
Tempolu ve yavaş
koşu

Top oyunları

İp atlama

Yüzme

doğru

duruş

Dengeli Beslenme
Fazla kilo almak omurgaya aşırı yük bindirir. Bu
nedenle dengeli beslenme ve fiziksel aktivite çok
önemlidir. Lifli yiyecekler, meyve, sebze, et, balık,
yumurta daha sık tüketilmelidir. Tuz ve şeker içeren yiyecekler fazla tüketilmemelidir. Ayrıca kalsiyumlu besinler de oldukça faydalıdır. Örneğin;
süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi.

doğru

duruş

Sert Bir Zeminde Yapılabilecek Egzersizler

01

02

Kedi Deve
Egzersizi

Denge
Egzersizi

Sırt
Egzersizi

Eller ve dizler üzerinde emekleme pozisyonunda durulur. İlk önce beldeki çukurluk
arttırılır, bu arada baş yukarı
kaldırılır. Sonra baş öne ve
aşağı indirilirken bel çukurluğu düzleştirilir ve bel yukarı
kaldırılır. (10 tekrar )

Eller ve dizler üzerinde
emekleme pozisyonunda durulur. Sağ bacak düz olarak
geriye doğru kaldırılırken beraberinde sol kolda düz olarak
öne ve ileriye doğru uzatılır.
(çapraz kol ve bacak) daha
sonra başlangıç pozisyonuna
dönülüp diğer kol ve bacakta
aynı hareket tekrarlanır.
(10 tekrar)

Göğüs altına ince bir yastık
konularak yüzükoyun kollar
yanda yatılır. Baş, kollar ile
birlikte geriye doğru göğüs
yerden kalkacak şekilde kalkıp yatılır. (10 tekrar)

03

04

05

Esneme
Hareketi

Yarım Mekik
Hareketi

Yerde dizler üzerinde dik
olarak oturulup, kalçayı kaldırmadan kollar öne, ileri ve
yere doğru uzatılır ( bu arada
baş kollar arasında olmalıdır), kolları ile kişi uzanabildiği son noktaya kadar uzanıp,
yavaş bir şekilde başlangıç
pozisyonuna dönülür. (10
tekrar)

Sırtüstü, kollar yanda, dizler bükülü yatılarak; baş, kollar ile birlikte kaldırılıp eller dizlere doğru uzanacak, bu
arada sırt yerden kalkmış olacak ve tekrar başlangıç
pozisyonuna dönülecek. (10 tekrar)

doğru

duruş

Sert Bir Zeminde Yapılabilecek Egzersizler

06

07

08

Köprü Kurma
Egzersizi

Bacakları Tek Tek Karna
Çekip Esnetme Hareketi

Her İki Bacağı Karna Çekip
Esnetme Hareketi

Düz bir zeminde sırt üstü
dizler bükük şekilde yatılıp,
kalçayı yukarı kaldırıp indirme hareketi. (10 tekrar)

Sırt üstü düz bir zeminde
yatılır, sağ bacak dizin altından eller ile tutularak karına
çekilirken diğer bacak yatağa
bastırılır. Bu pozisyonda 5’e
kadar sayılır. Aynı hareket
sol bacak içinde tekrar edilir.
(10 tekrar)

Sırt üstü düz bir zeminde
yatılıp; her iki bacak beraber
dizlerin altından eller ile tutularak karna doğru çekilip
bu pozisyonda 5’e kadar sayılacak ve sonra uzatılacaktır. (10 tekrar )

09

Ayak
Egzersizi
Düz bir zeminde sırt bir yere
dayanılarak oturulacak; her
iki ayak bilekten itibaren aşağı itilip yukarı çekilecektir. (10
tekrar ile başlayıp 20 tekrara
çıkılacak)

10

Ayak
Egzersizi
Düz bir zeminde sırt bir yere dayanılarak oturulacak; her
iki ayak bilekten itibaren içe-dışa doğru hareket ettirilecektir. (10 tekrar ile başlayıp 20 tekrara çıkılacak)

doğru

duruş

Sandalye veya Okul Sırasında Oturularak Yapılabilecek Egzersizler

11

12

13

Yukarıdan
Elma Toplama Egzersizi

Yanlardan
Elma Toplama Hareketi

Bana Ne
Hareketi

Sandalyede dik bir pozisyonda oturulur.Yukarıdan elma koparmaya
çalışıyormuş gibi önce
sağ kol, sonra sol kol yukarı doğru uzatılır.
(10 tekrar)

Sandalyede dik bir pozisyonda oturulur.Yanlardan elma koparmaya
çalışılıyormuş gibi önce
sağ kol, sonra sol kol
yanlara doğru uzatılır.
(10 tekrar)

Sandalyede dik bir pozisyonda oturulur. Başı
sağa veya sola eğmeden,
omuzlar yukarı kulaklara
doğru kaldırıp indirilir.
(10 tekrar)

14

Omuz Çevresini
Esnetme Hareketi
Sağ kol sol omuza doğru düz olarak uzatılır. Bu
arada sol elle sağ dirsekten hafifçe bastırarak
esnetme hareketi tamamlanır. Aynı hareket
sol omuz için de tekrarlanır. (10 tekrar)

15

Dönme
Hareketi
Sandalye veya yatak kenarında dik oturup; kollarla
beraber gövdeyi önce sağa sonra sola çevirme hareketi. (10 tekrar)

doğru

duruş

Ayakta Yapılabilecek Egzersizler

16

17

18

Gögüs Esnetme
Hareketi

Sırt ve Göğüs
Egzersizi

Köşe
Hareketi

Ayakta, kollar yanda ve
düz pozisyonda iken;
omuzlar ve kollar arkaya doğru itilip öne doğru
çekilecektir. (10 tekrar)

Ayakta, eller belin her iki
yanında iken; dirsekler
geriye doğru itilip öne
çekilecektir.

Kolları dirseklerden duvara dayayıp öne doğru
esneyip, göğüs kaslarını
esnetme hareketi. (10
tekrar)

19

20

21

Oklava
Hareketi

Omuz ve Sırt
Egzersizi

Parmak Uçlarında
Yürüme Egzersizi

Ayakta dik durup ellerde bir
sopa dirsekler bükülmeden
yavaş yavaş yukarı başın üstüne kaldırılıp indirilmelidir.
(10 tekrar)

Eller avuç içleri birbirine
yapışık olarak göğüs hizasında tutulacak, eller birbirinden ayrılmadan kollar
yukarı baş üstüne kaldırılacak, aşağı indirirken eller birbirinden ayrılıp yana
omuz hizasına getirilecektir. (10 tekrar)

Topuklar yukarı kaldırılır,
parmak uçlarına basarak
yürüme egzersizi. (10 adımla başlayıp 50 adıma çıkılacak)

22

Topuklarda Yürüme
Egzersizi
Ayak parmakları
öne- yukarı doğru
kaldırılarak, topukların
üzerinde yürüme
egzersizi. (10 adımla
başlayıp 50 adıma
çıkılacak)

23

Ayak
Egzersizi
Ayak iç kenarına basarak yürüme egzersizi.
(10 adımla başlayıp 30
adıma çıkılacak)

Postür: Yürürken, otururken, ayaktayken veya yatarken vücudumuzun aldığı şekildir. Düzgün
yada bozuk bir postürün oluşması için uzun bir zaman geçmesi gerekir. Düzgün postürün vücutta oluşabilecek kas, eklem ağrılarını önlediği bir gerçektir.Yapılan çalışmalar düzgün olan bir
postürün akademik başarı konusunda da önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur.
Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek için düzgün bir duruşa sahip olmak; dengeli beslenme, egzersiz yapma ve düzenli uyuma kadar önemlidir.
Dik durma ve düzgün oturma alışkanlığı, çocukluk döneminde kazanılır. İleri yaşta görülen bel,
sırt ve boyun ağrılarının kaynağı, yıllar öncesinde özellikle ergenlik döneminde edinilmiş olan
kötü duruş alışkanlıklarından kaynaklanmaktadı.
Teknolojinin hızlı bir şekilde hayatımızın içine girmesi ile beraber günlük yaşam aktivitelerimizde azalma meydana gelmiştir.günlük yaşam içerisindeki fiziksel koşuşturmalar yerini zihinsel
koşuşturmalara bırakmıştır. Vücudunu daha az kullanan insan ciddi duruş bozuklukları ile karşı
karşıya kalmaya başlamıştır. Aslında birçoğu çocukluk çağında kazanılan: dik durma, düzgün
oturma ve uygun spor faaliyetleri daha sonraki yaşamımızda düzgün bir postüre sahip olmamızı
sağlayan etkenlerdendir. İleri yaşta bel, sırt ve boyun ağrıları çekmek istemiyor, düzgün bir postüre sahip olmak istiyor isek günde sadece birkaç dakikamızı alacak postür egzersizleri yapalım.
Fırsat buldulça açık havada yürüyüş veya oyun oynayalım. Bol egzersizli saglıklı günler dileriz.

Doğru duruş nasıl olmalıdır?
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