
Egzersizleri uygulamadan önce lütfen hekiminize danışınız. 

Sağlam bir sandalyenin önünde durun.

Ayaklarınız omuz genişliğinizden biraz daha

ayrık olmalıdır.
Kollarınızı yere paralel olacak şekilde uzatın.

Yavaş, kontrollü bir hareketle kaba etlerinizi

sandalyeye doğru indirerek 4’e kadar

sayarken dizlerinizi bükün.

Biraz bekleyin. Sonra 2’ye kadar sayarken

ayağa kalkıp başlangıç pozisyonuna gelin. 

Bu çömelme hareketini 10 kez tekrarlayın.

Sonra 1 dk. kadar dinlenin ve sonra 10 kez

daha çömelerek ikinci bir seti tamamlayın.

1-ISINMA

2-Sandalyeden Kalkma

3-Duvar Şınavı • Duvarın karşısında vücudunuzu

öne doğru eğin ve omuz yüksekliğinde

ve omuz genişliğinde olarak avuç içlerinizi

duvara yerleştirin.

• 4’e kadar sayarken yavaş, kontrollü
bir hareketle üst gövdenizi duvara yaklaştırarak

dirseklerinizi bükün.

• Ayaklarınızı yerde sabit tutun.

Biraz bekleyin. Sonra 4’e kadar sayarken

kollarınız düzleşene kadar kendinizi

yavaşça geriye doğru itin.

1dk. kadar dinlenin. Sonra 10 tekrar daha yapın.

• Duvar şınavını 10 kez tekrar edin. 

Egzersizden önce kaslarınızı ısıtmak ve gevşetmek için evinizin içinde, 

hava müsait ise ev dışında veya bir yürüme bandında yürüyebilirsiniz.

***Egzersiz programı her zaman ısınma ile başlamalı soğuma ile bitirilmelidir. 

Yaşlıların haftada en az 2 kez uygulanması gereken kuvvet artırıcı egzersizler

Kuvvet Egzersizleri
1-2 hafta Uygulayın

Bu broşür, İstanbul  Üniversitesi 

Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı 
tarafından hazırlanan 

"SARKOPENİ KİTAPÇIĞI" içeriğinin 

kısaltılması ile hazırlanmıştır.

0539 567 10 04
0546 414 11 52

Bahçelievler Mh. Atatürk Cd. Erdem Sitesi 
A1 Blok, 1B Zemin Kat, Altıeylül/Balıkesir

Psikiyatri Uzmanı / Psikoterapist
Dr. Sedat İRGİL

Önce ısınalım

www.sedatirgil.com

https://www.google.com/maps/place/Dr.+Sedat+%C4%B0rgil/@39.6402797,27.8892458,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x43886d54a75938f5!8m2!3d39.6402797!4d27.8892458
https://www.google.com/maps/place/Dr.+Sedat+%C4%B0rgil/@39.6402797,27.8892458,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x43886d54a75938f5!8m2!3d39.6402797!4d27.8892458
https://www.google.com/maps/place/Dr.+Sedat+%C4%B0rgil/@39.6402797,27.8892458,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x43886d54a75938f5!8m2!3d39.6402797!4d27.8892458
https://sedatirgil.com/


4-Parmak Ucunda Yükselme

5-Parmak Yürüyüşü

• Bu hareketi 10 tekrar yaparak 1 dk. kadar

dinlendikten sonra 10 tekrar daha yapın.

•Ayaklarınızı omuz mesafesi açıklığında açarak bir

masa veya sağlam bir sandalyeye yakın mesafede

ayakta durun.

• Dengeyi sağlamak için sandalye veya masaya

tutunun.

• 4’e kadar sayarken ayakuçlarınızın üzerinde

yükselebildiğiniz kadar yükselin.

• 2-4sn. kadar bu pozisyonda kalın.

• Sonra 4’e kadar sayarken yavaşça aşağı doğru

zemine topuklarınızı indirin.

kıpırdatarak yürütün.

• Ayakta durun veya bir sandalyenin

ucunda oturun. Ayaklarınız omuz

genişliğinde açık olsun.

• Önünüzde bir duvar olduğunu hayal

edin. Bu hayali duvara parmaklarınızla

kollarınız baş seviyenizin üzerine çıkana

kadar yavaşça tırmanın.

• Parmaklarınızı kıpırdatırken kollarınızı
yaklaşık 10sn. başınızın üzerinde tutun.

• Sonra kollarınızı yavaşça aşağı doğru

dinlendikten sonra 10 tekrar daha yapın.

• Her bir elinizde dambılla ayakta

durun veya bir sandalyede oturun.

• 2’ye kadar sayarken yavaşça

önkolunuzu çevirerek ağırlığı kaldırın.

Avuç içleriniz omuzlarınıza yönelmiş olsun.

• Biraz bekleyin. Sonra 4’e kadar sayarken

dambılları yavaşça uyluğunuza doğru aşağıya

indirin.

• Kollarınızın tekrar yanlarınızda avuç içlerinizin

uyluklarınıza karşı durması için önkolunuzu çevirin.

• 2’ye kadar sayarken kollarınız tamamen açılana

kadar dambılları başınızın üzerine yavaşça kaldırın.

• Bu hareketi 10 tekrar yaparak 1 dk. kadar

3-6 hafta Uygulayın

6-Ağırlık Kaldırma ve Dirsek Bükme 

0539 567 10 04
0546 414 11 52

Bahçelievler Mh. Atatürk Cd. Erdem Sitesi 
A1 Blok, 1B Zemin Kat, Altıeylül/Balıkesir

Psikiyatri Uzmanı / Psikoterapist
Dr. Sedat İRGİL

https://www.google.com/maps/place/Dr.+Sedat+%C4%B0rgil/@39.6402797,27.8892458,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x43886d54a75938f5!8m2!3d39.6402797!4d27.8892458
https://www.google.com/maps/place/Dr.+Sedat+%C4%B0rgil/@39.6402797,27.8892458,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x43886d54a75938f5!8m2!3d39.6402797!4d27.8892458
https://www.google.com/maps/place/Dr.+Sedat+%C4%B0rgil/@39.6402797,27.8892458,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x43886d54a75938f5!8m2!3d39.6402797!4d27.8892458


7-Basamak Çıkma

8-Bacak  ve Diz Açma

• Her bir set için sağ ve sol bacak ile 10’ar tekrar yapın.

1 dk. kadar dinlendikten sonra 10 tekrar daha yapın.

•Dengenizi sağlamak için tırabzandan tutunun.

•2’ye kadar sayarken ağırlığınızı sol bacağınızın üzerine

aktarın ve bacağınızı düzleştirerek yavaşça ilk adım
attığınız basamak seviyesine kadar

yükselin.

• Sol dizinizin kıvrık kalmadığından emin olun ve

basamakta yükselirken ayak bileğinizi ileri geri hareket

ettirmeyin. Sağ ayağınızı sol ayağınızın yanına koyun.

• Biraz bekleyin. Sonra vücut ağırlığınızı desteklemek

için sol ayağınızı kullanın ve 4’e kadar sayarken sağ
bacağınızla zemine doğru yavaşça inin.

•1 dk. kadar dinlendikten sonra 10 tekrar daha

yapıp ikinci seti de tamamlayın.

• Sağlam bir sandalyenin arkasında durun.

• Bacaklarınızı düz tutun fakat dizlerinizi

kilitlemeyin.

• 2’ye kadar sayarken sol bacağınızı
yavaşça dış yana doğru açın. Bacağınızı düz

tutun fakat dizinizi kilitlemeyin.

• Biraz bekleyin. Sonra 4’e kadar sayarken

yavaşça sol ayağınızı zemine doğru indirin.

• Her bir set için sağ ve sol bacak ile 10’ar tekrar

yapın. 

• Bu hareketisağ ve sol bacağa 10’ar kez

tekrarlayın. 1-2dk. kadar dinlenin. Sonra her

iki bacak için 10’ar tekrar yapın.

• Dizlerinizin altına bir havluyu rulo yapıp

sandalyeye oturun.

• Ayak parmaklarınızı öne doğru çevirin. 2’ye

kadar sayarken sol ayağınızı kendinize doğru

çekin ve yavaşça sol dizinizi açın.

• Diziniz düzleşene kadar bacağınızı uzatın.

• Biraz bekleyin. Sonra 4’e kadar sayarken

yavaşça ayağınızı zemine doğru indirin.

7. Haftadan sonra
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9-Köprü Kurma ve Ters Mekik

• Bu hareketi 10 tekrar yaparak 1-2 dk. kadar

dinlendikten sonra 10 tekrar daha yapın.

• Sırt üstü uzanın.

• 2’ye kadar sayarken kalçalar ve alt kısmınız
yataktan uzaklaşması için yavaşça belinizi

karnınıza doğru yuvarlayın.

• Omuzlar ve üst arka kısmınız zeminde kalsın.

• Biraz bekleyin. Sonra 4’e kadar sayarken

belinizi zemine doğru tamamen indirin.

değiştirerek yine 10 tekrar yapın. 1-2 dakika

dinlenin sonra 10 kez tekrar yapın. 

• Yüzüstü Yatın.

• 2’ye kadar sayarken hafifçe sol kol ve sağ
bacağınızı zemine karşı yukarı doğru kaldırın.

• Kol ve bacağınızı aynı seviyede tutun.

• Biraz bekleyin. Sonra 4’e kadar sayarken

yavaşça kol ve bacağınızı zemine doğru indirin.

• Bu hareketi 10 tekrar yaparak 1 seti

tamamlayın. Sonra kol ve bacak pozisyonunu

Germeyi bırakın ve tekrarlayın

Her iki kolunuzu arkanıza doğru

uzatın ve ellerinizi arkada birbirine

kenetleyin, mümkünse omuzlarınızı geri

çekin. Baştan sona nefesle beraber 20-30

saniyelik bir süre boyunca gergin tutun.

20-30 saniyelik bir süre

boyunca ayağınızdan

tutarak ve bir

sandalyeden destek

alarak dizinizi kıvırın ve

diğer bacağa uygulayın.

ayrıca arkada el

bileğinizden

tutarak 20-30

saniye gerin.

Kollarınızı önde ve 
dizinizi bükmeden bacaklarınızı
gergin tutun, dirseklerinizle

hafifçe sandalyenin oturak

yerine doğru eğilip ellerinizi

koyun. 20-30 saniyelik bir süre

boyunca gergin tutun. Germeyi

bırakın ve tekrarlayın.

Kalçanızdan yavaşça öne eğilin,

10-SOĞUMA

Bu broşür, İstanbul  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı tarafından hazırlanan "SARKOPENİ KİTAPÇIĞI" içeriğinin

kısaltılması ile hazırlanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için hekiminize danışınız. 


