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  Dr. Kandemir BEROVA 

DİZ EKLEMİ EGZERSİZ 
PROGRAMI 

QUADRİCEPS SIKMA 
EGZERSİZİ 

 

Quadriceps uyluğun ön yüzünü kaplayan 
geniş kas kitlesidir. Bu kasınızı ve diz 
kapağınızı kasarak, kasılmış durumda 5 
saniye kalınız. Daha sonra gevşeyiniz. Bu 
egzersiz bacak düz durumda olmak 
koşuluyla, ayakta, otururken ve yatarken 
yapılabilir. 

TOPUĞU YÜKSELTEREK 
BACAĞI DÜZ KALDIRMA 
EGZERSİZİ 

 

Sırt üstü yatınız ve dizinizin arkasına, hafif 
bükülmesine izin verecek şekilde bir havlu 
rulosu yerleştiriniz. Belinizin horlanmasını 
engellemek için karşı dizinizi bükünüz. 
Bacağınızı düzeltmek için topuğunuzu 
yerden kaldırınız. Bacağınız düz olur 
olmaz tüm bacağınızı karşı dizinize kadar 
kaldırınız. 5 saniye o pozisyonda tutunuz 
ve daha sonra eski pozisyona getirip 
gevşeyiniz. 

HAMSTRİNG EGZERSİZLERİ 

 

Kalçanızın bükülmemesi için, uyluğun ön 
kısmı ile masaya dayanınız. Dizinizi 
şekildeki gibi bükünüz, 5 saniye bu 
pozisyonda tutunuz ve daha sonra 
gevşeyiniz.  

HAMSTRING GERME 
EGZERSİZİ 

 

Hamstringler uyluk arkasındaki 
adalelerdir. Masaya, şekildeki gibi 
oturunuz. Dizinizin arkasında gerilme 
hissedinceye kadar, yavaşça öne doğru 
eğiliniz. Öne eğilirken sırtınızın düz 
olmasına dikkat ediniz. 

BACAĞI DÜZ KALDIRMA 
EGZERSİZİ 

 

Karşı diziniz bükülmüş durumda sırt üstü 
yatınız, Ouadriceps sıkma egzersizleri 
yaparken olduğu gibi, diz adalelerinizi 
kasınız. Bacağınızı düz olarak, bükülü 

dizinizi geçmeyecek kadar kaldırınız ve 5 
saniye bu pozisyonda tutunuz. Tüm 
kaldırma süresince bacağınız düz 

olmalıdır. Her bir kaldırma sonrasında 
gevşeyiniz.  

QUADRİCEPS GERME 
EGZERSİZİ 

 

Şekildeki gibi yüz aşağı yatınız. 
Uyluğunuzun önünde gerilme hissedinceye 
kadar, topuğunuzu kalçanıza çekiniz. 
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Diz eklemini korumanın 10 kuralı  

1. Hareket etmelisiniz 
Kan damarı içermeyen eklem kıkırdağının 
beslenmesi sadece hareket esnasındaki 
döngü ile sağlanmaktadır. Bu nedenle 
hareket eklem yüzeyini çevreleyen 
kıkırdağın beslenmesi için önemlidir. İdeal 
olan fazla zorlanmadan hareket etmektir. 
Fazla zorlama tersine kıkırdağa hasarda 
verebilir. Dikkat etmek gerekir. Bu nedenle 
slogan" Çok hareket et, Az yüklen" 
olmalıdır.  

2. Fazla kilolarınızı verin 
3.Diz ekleminin yükünü azaltın 
. 

 
Örneğin bir sandalyeden kalkma hareketi, 
kolların kullanılmasıyla daha kolay hale 
gelmektedir.   

                                            

 
Çalışmak üzere yere diz çökerken, bir 
tabureden de destek alınabilir.   

4. Ağır yük taşımayın.   

5. Uzun sure yürümekten ve ayakta 
durmaktan kaçının. 
 
6. Düz topuklu ayakkabı giyin 
 

7. Yumuşak bir zemin üzerinde 
yürüyün. 
 
8. Dizinizi fazla kırmamaya özen 
gösterin. 

                           

 

9. Diz eklemine zarar vermeyecek sporları 
yapın. Yüzme gibi.. 
 
10. Bacak kaslarınızı çalıştırın. 
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