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VÜCUDUMUZDA
neler olıyor?

24 saat boyunca

 HOŞ GELDİN ENERJİ
15.00 Enerji geri geliyor, bellek tam formunda. İkinci verimlilik dönemi 
başlıyor ama sabahkinden az.
16.00 Spor için en iyi saat. Tansiyon ve dolaşım çok iyi durumda.
17.00 Organların faaliyeti üst düzeye çıkıyor. Kuvvet artıyor, oksijen harca-
nıyor, böbrekler ve mesane çok çalışıyor. Tırnaklar ve saçın en çabuk uzadığı 
zaman. Midedeki asit miktarı fazlalaşıyor. 17.00’ye doğru problemli vücutlarda 
mide kanaması geçirme riski artıyor.
18.00 Akşam yemeği için ideal saat. Pankreas bu saatte özellikle aktif.
19.00 Kan basıncı ve nabız tembelleşiyor. Bu nedenle kan basıncı düşüren 
ilaçlara dikkat, tehlikeli olabiliyorlar. Antidepresanların tesiri de bu saatte daha 
fazla.
20.00 Karaciğerdeki yağ düzeyi düşüyor ve kirli kan kalbe her zamankin-
den daha fazla akıyor. Alerjisi olanlar ve astımlılar ilaçlarını bu saatte almalı. 
Etkisi hemen görülüyor. Antibiyotikler de az dozda alınsa bile etkileri en üst 
düzeyde oluyor.

HAZIR CEVAP 
OLDUĞUMUZ SAAT
11.00 Vücudun tam formun-
da olduğu, verimli olmaya 
programlı bir saat. Kalp ve 
dolaşım o kadar zinde ki ya-
pılan muayenelerde kalpteki 
bir bozukluk gözden kaçabilir. 
Hazır cevaplık tavan yapar, 
özellikle hesap işleri, mate-
matik ödevleri rahat ve iyi bir 
şekilde, zorlanmadan çözülür.

12.00 Dinlenme saati. 
Dikkat azalıyor ve insanı uyku 
basıyor. Midedeki asit miktarı 
fazlalaşıp, beyindeki kan akımı 
azalıyor. Zira kan sindirim 
organlarını desteklemesi için 
mide tarafından kullanılıyor. 
Öğle uykusu uyuyabilen 
kişilerde istatistiklere göre 
enfarktüse %30 oranında az 
rastlanıyor.
13.00 Vücut formdan dü-
şüyor. Verimlilik gün ortala-
masının %20 aşağısına iniyor. 
Bütün organlar en alt düzeyde 
çalışıyor, sadece safra kesesi  
öğle yemeğini hazmetme 
faaliyeti gösteriyor.
14.00 Bitkin oluruz. Çünkü 
tansiyon ve hormon düzeyi 
düşüyor. Diş doktorundan kor-
kanlar için en uygun randevu 
saati. Çünkü bu saatte acı az 
hissediliyor. Lokal anestezi 
uzun süre devam ediyor 
(30 dk.).

 TATLI RÜYALAR
24.00 Uyurken deri hücreleri 
durmadan çalışıyor. Gündüz 
olduğundan daha sık bölünüyor. İlk 
rüya safhası, yarım saat içinde rüya 
görmeye başlıyoruz.
01.00 Verim en alt düzeyde. Bu 
saatte çalışanlar hata yapabiliyor, 
dikkat azalıyor, çünkü vücut kendini 
uyumaya programlıyor.
02.00 Araba kullananlar dikkat: 
Görme zayıflıyor, tepkiler yavaşlıyor, 
kazalar bu saatte çok oluyor.
03.00 Bedenin de ruhun da en ka-
ranlık safhası. Melatonin hormonu-
nun salgılanması tembel ve kararsız 
yapıyor. İntihar edenlerin sayısı bu 
saatlerde fazlalaşıyor.
04.00 Stres hormonundan enerji 
kazanıyoruz. Enfarktüs krizleri saat 
04.00 ile 06.00 arasında çok oluyor; 
çünkü kan basıncı oldukça yükselip, 
damarlar geriliyor. Doğum yapma 
olasılığının da en yüksek olduğu saat 
aralığı.
05.00 Stres hormonu bizi faaliyete 
geçiriyor ve gündüz değerinin tam 
6 katına çıkıyor. Vücudumuz hareke-
te geçiyor kaybolan enerji yeniden geri 
geliyor. Gelsin, yeni bir gün başlıyor.

 YEMEĞİ KESİYORUZ
21.00 Sindirim organlarının 
günlük görevi sona eriyor. 
Gelen her şey midede sabaha 
kadar hazmedilmeden kalıyor ve 
bu çok tehlikeli. Kalan yemekler 
bağırsak sahasındaki mukozaya 
hücum ediyor.
22.00 Vücudun polisi olan 
akyuvarlar aktif hale geliyor. 
Sigara içenler dikkat! Bu saatten 
sonra vücut nikotin gibi zehirleri 
çok zor atıyor.
23.00 Organizma gün bo-
yunca aktif faaliyet gösteren 
stres hormonunun salgıla-
masını durduruyor. Sakinleşip, 
rahatlıyoruz.

ARAŞTIRMA

GÜN BAŞLIYOR 
06.00 Kortizon salgılama-
sıyla organizma uyanıyor. 
Bu uyanma vücut için kendini 
yavaşça kalkmaya hazırlama 
işareti. Metabolizma hare-
ketleniyor, günün işleri için 
enerji ve protein hizmete 
hazır oluyor.
07.00 Vücut hâlâ zayıf. Spor 
yapmaktan kaçının. Kalbe ve 
dolaşıma gereksiz yüklenirsi-
niz. Spor yerine kahvaltı edin, 
sindirim bu saatte mükemmel 
çalışıyor.
08.00 Libidonun en yüksek 
olduğu saat. Fazla miktarda 
hormon salgılanıyor. Sigara 
tiryakileri için kötü haber: 
kahvaltı sigarası, damarları 
her zamankinden daha fazla 
daraltıyor.
09.00 Vücudun dinç, kuv-
vetli olduğu saat. Herhangi 
bir hastalık için iğne olacak-
sanız bu en doğru zaman. 
İğnenin ateş ve şişme gibi yan 
etkileri ender olarak görülü-
yor, vücut röntgen ışınlarına 
karşı daha dirençli oluyor.
10.00 Organizmanın ken-
dine gelme, ‘ben burdayım’ 
deme saati. Fazla enerjik, vü-
cut en yüksek ısı seviyesinde. 
Verimliliğimiz de öyle. ‘Kısa 
süre belleği’ iyi durumda. Bir 
önemli ayrıntı: 10.00 ile 12.00 
arası enfarktüs olaylarına 
daha sık rastlanıyor.
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Önce sistemin adından 
başlamak istiyorum. TRX 
mi TRX Suspension Training 
System mi? bu çalışma biçi-
mini nasıl tanımlamalıyız? 
Bu ürünün ve sistemin 
yaratıcısı olan Amerikalı 
Randy Hatrick tarafından 
konulmuş bir isimdir “TRX 
Suspension Training System”. 
Vücut ağırlığı kullanılarak 
egzersiz yapma olanağı tanı-
yan bu ekipmanın temelleri 
ortaya atıldığında, yaptırdığı 
egzersizin her gün fitness 
salonlarında karşılaştığımız 
çalışmalardan farklı olduğu-
nu bilen Randy’nin bu isimi 
koymasının da bir nedeni 
var elbette. Bu ekipman üze-
rinde yapılan hareketlerde 
vücut ağırlığı bir noktadan 
bir noktaya kaslar tarafından 
suspanse edilerek aktarılıyor.

Bu sistemin ilginç bir ortaya 
çıkma öyküsü var. Biraz da 
bundan bahseder misiniz?
RandyHatrick, Amerikan 
Donanmasında komando 
olarak görev yaparken sık sık 
yer değiştirmesi nedeniyle 
egzersiz rutini bozulmuş 
ve kendini yeni bir arayış 
içinde bulmuş. Aradığı şey 

sindeki insanın kolaylıkla 
uygulayabilmesi diyebilirim.  
Ayrıca gerek rehabilitasyon 
amaçlı, sakatlıktan sonraki 
geri dönüşleri hızlandıran, 
gerek fit olmak için günlük 
sporumuzda bize yardımcı 
olan bir sistem olduğu için 
dünyadaki popülaritesi gün 
geçtikçe artıyor. Tabii bir de 
herkesin ulaşabileceği bir 
fiyatı olduğunu da hesaba 
katarsak neden bu kadar 
hızlı yaygınlaştığı ortaya 
çıkıyor. 

TRX S.T.S. daha çok Avrupa 
ve Amerika’da yaygın olarak 
kullanılıyor. Türkiye’ye bu 
ürünü getirirken herhangi 
bir çekinceniz olmadı mı? 
Bizde egzersiz bilinci bu 
ülkeler kadar gelişmiş değil 
henüz.

bir asker olarak ihtiyacı olan 
kas direncini ve dayanıklılı-
ğını üst düzeyde tutmasını 
sağlayacak, sürekli yanında 
taşıyabileceği, yer ve zaman 
gözetmeksizin rahatlıkla 
kullanabileceği pratiklikte 
bir egzersiz enstrümanıymış. 
Çantasındaki tekvando ku-
şağını bir ağaç dalına dolaya-
rak yaptığı ilk denemelerde 
çeşitli zorluklarla karşılaşsa 
da zamanla bu yaptığı 
enstrümanı geliştirerek, her 
nerede olursa olsun egzersiz 
yapabileceği bir ekipman 
icat etmiş. Donanmadan 
ayrıldıktan sonra kendini bu 
sistemi geliştirmeye adayan 
Randy, bu basit enstrü-
mana yönelik bir çalışma 
tekniği oluşturarak bugün 
tüm dünyanın kullandığı 
TRX Suspension Training 
System’i yaratmış.

TRX S.T.S oldukça popüler 
bir antreman sistemi. Sizce 
bunu neye borçlu?
Ağırlığı ve boyutu saye-
sinde her zaman her yere 
götürülüp, kullanıcısına her 
ortamda egzersiz yapabilme 
olanağı tanıyabilmesi ve 
her yaşta ve fitness seviye-

Türkiye’de egzersiz bilin-
ci kesinlikle Amerika ve 
Avrupa’nın çok altında. 
Hatta bir örnek vermek ge-
rekirse, İspanya’da nüfusun 
bir spor salonuna gitme 
oranı %15’ten fazlayken 
Türkiye’de bu oranın henüz 
%0.5 civarında olduğu 
düşünülüyor. Düşünülü-
yor diyorum çünkü henüz 
bu rakamları kesin olarak 
ortaya çıkaracak veriler bile 
Türkiye’de toplanmaya baş-
lanmadı. Bununla beraber 
şirketimizin bu sektördeki 
23 yıllık serüvenine baktığı-
mızda Türkiye’de her geçen 
gün spor alışkanlığının 
arttığını açıkça görüyoruz. 
Özellikle son 5 yıl içerisinde 
sektörün büyük bir çıkış 
yakaladığını söyleyebiliriz 
ve bu bağlamda artık Türk 

insanı fitness’ın beşiği olan 
Amerika’daki gelişmeleri ve 
trendleri çok yakından takip 
ediyor. TRX son yıllarda 
Amerika’da ve Avrupa’da 
oldukça yaygınlaşmış ve bir 
antrenman biçimi hatta ki-
milerince bir yaşam biçimi 
olmuş. Fitness sektöründe 
yararlı, başarılı ve öncü olan 
markaları Türk insanıyla 
buluşturmayı misyon edin-
miş bir şirket olarak TRX’in 
Türkiye’de tanınmasını, eği-
timlerle bu sistemin doğru 
bir şekilde uygulanmasını 
sağlamaktayız. 1989 yılın-
dan beri sektöre olan katkı-
larımıza TRX’i bünyemize 
almakla bir yenisini daha 
eklediğimize inanıyorum.  
 
Kimler TRX S.T.S. ile çalışa-
bilir? Belli bir yaş, egzersiz 

TÜRK İNSANI FITNESS DÜNYASINDAKİ     
                TRENDLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Life Fitness, Hammer Strength, Peak Pilates, Reebok Fitness Accessories gibi fitness’ın lider 
markalarını Türkiye’ye getiren EKS;  bu defa pratik ve herkesin kolayca sahip olup 
uygulayabileceği bir egzersiz sistemi TRX’in temsilcisi oldu.  Marka ile ilgili  sorularımızı 
EKS’nin genç yöneticilerinden Emre Özdeş  yanıtladı:

RÖPORTAJ
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geçmişi vb. kriterden söz 
edilebilir mi? 
TRX Suspension Training 
System’in en önemli özel-
liklerinden birisi her yaştan 
ve her fitness seviyesinden 

kasları diğer tüm alterna-
tiflerine göre daha etkin 
çalıştırması. TRX ile yapılan 
her egzersiz, kas kuvveti ve 
dayanıklılığı ile birlikte kas-
lar arası koordinasyonu da 
en üst seviyede geliştiriyor. 
Vücut ağırlığı ile çalışıldı-
ğından özellikle sıkılaşma 
ve forma girme hedeflerine 
daha kolay ulaşmamızı sağ-
lıyor.  Tüm bunlara ek olarak 
TRX S.T.S çalışmaları ağırlık 
çalışmalarına kıyasla kasları 
uzatarak daha uzun ve güzel 
görünmelerini sağlarken 
şekilli ama aşırıya kaçmayan 
atletik bir vücut yapısına 
sahip olmak isteyenler için 
de ideal.  Yapılan hareketle-
rin zorluk seviyeleri, tekrar 
sayılarıyla birlikte tekrarların 

insanın faydalanabilmesidir. 
Elbette fitness seviyesine ve 
tecrübesine göre kullanıcı-
ların yapacağı antrenmanlar 
farklı olacak ancak hem ilk 
defa bir fitness antrenmanı 
yapacak olan kişinin, hem 
yıllardır spor yapan birinin, 
hem de profesyonel sporcu-
ların faydalanabildiği bir sis-
tem olarak tanımlayabiliriz. 

TRX S.T.S. kullanıcısına ne 
verebilir? Yani bu egzersiz 
sistemiyle çalışırsak hangi 
kas gruplarını  çalıştırır, 
forma sokabiliriz? 
TRX S.T.S nin en önemli ar-
tısı özellikle ‘core bölge’ adı 
verilen vücudun dengesinde 
ve koordinasyonunda kilit 
rol oynayan bölgelerdeki 

hızı da hesaba katıldığında 
direnç egzersizinin yanı 
sıra cardio egzersizi olarak 
planlanabilmesi de bir diğer 
benzersiz özelliği. 

Bu sistem kilo verme amaçlı 
kullanılabilir mi?
Elbette kullanabilir. TRX 
S.T.S zorluk derecesi, tekrar 
sayısı ve hızı amaca göre 
planlandığında hem nabzı 
hem metabolizmayı iste-
nildiği derecede hızlandı-
rabildiğinden örneğin 20 
dakikalık çalışma süresinde 
bile ciddi kalori harcaması 
sağladığı gibi, metabolizmayı 
hızlandırması ile egzersizin 
ardından kalori harcaması 
uzun süre devam eder. Bu 
durum da kilo kaybı ve/veya 
kilo kontrolü için idealdir. 
TRX S.T.S kassal kuvvet ve 
dayanıklılığı artırırken bir 
yandan kasları esneterek 
daha şekilli görünmeleri-
ne yardımcı olması, tüm 
bunlara ilave olarak cardio 
performansını artırırken kilo 
kontrolü sağlaması nede-
niyle hemen hemen tüm 
fiziksel ihtiyaçları aynı anda 
karşılayabilir. 

TRX S.S.’in amatör ve pro-
fesyonel birçok kullanıcısı 
var. Aralarında futbol kulüp-
leri var örneğin. Olanakları 
bu kadar zengin kişiler son 
derece profesyonel cihazlar 

kullanacakken neden bir 
de TRX S.S. ile çalışmak 
istiyor?
Her ideal çözüm pahalı 
olmak zorunda değil. Pahalı 
olan her çözüm de ideal 
değil. TRX S.T.S’te direnç 
olarak vücut ağırlığı kulla-
nıldığından, kasları kuvvet-
lendirirken aynı zamanda 
esnetme özelliğine sahip. 
Her an her yerde kullanıla-
bilir oluşundan ve özellikle 
kaslar arası koordinasyonu 
geliştirmesinden dolayı 
sportif performansta hem 
gelişim hem rehabilitasyon 
anlamında önemli bir yere 
sahip. Bu sebepten imkanları 
hangi düzeyde olursa olsun 
egzersiz yapan kişilerce 
tercih ediliyor. 

TRX S.T.S. Life Fitness, 
HammerStrength, Peak-
Pilates gibi ticari birçok 
modeli bulunan profesyonel 
fitness cihazlarının Türkiye 
Distribütörü EKS Dış Ticaret 
tarafından Türkiye’ye 
getiriliyor. Diğer markalarla 
kıyaslandığında TRX S.T.S. 
sizce kendine nasıl bir yer 
bulacak? 
EKS Dış Ticaret olarak birin-
cil hedefimiz sağlıklı nesiller 
yetişebilmesi için insanı-
mızı spor yapmaya teşvik 
etmek. Her nerede ve nasıl 
olursa olsun spor yapmanın 
faydalarını hepimiz biliyoruz 

TRX SUSPENSION TRAINING SYSTEM’İN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ HER 
YAŞTAN VE HER FİTNESS SEVİYESİNDEN İNSANIN FAYDALANABİLMESİ 
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Bu sertifikasyon nedir ve  
neden gerekli?
Spor yaparken kullandı-
ğımız her ekipmanı nasıl 
kullanacağımızı bilmek hem 
hedeflerimize emin adımlar-
la ilerleyebilmemiz hem de 
sakatlık riskini yok etmemiz 
için çok önemli. TRX ile 
yapılabilecek birçok farklı 
kas grubuna yönelik hareket 
varken bunların hangilerini 
uygulamamız gerektiği ve 
uygularken nelere dikkat 
etmemiz gerektiği bilmeliyiz. 
Bu nedenle de TRX Serti-
fikalı bir eğitmen eşliğinde 
kullanmaya başlanmasını 
öneriyoruz. Hali hazırda fit-
ness sektörünün içerisindeki 
eğitmenlerin ise hem ürünü 
kullanmanın hem de doğru 
bir şekilde kullandırmanın 
detaylarını öğrenmeleri için 
uzun çalışmalar sonucu 
geliştirilmiş olan bu sertifi-
kasyon eğitimlerini almaları 
çok önemli.

Türkiye’de kaç TRX Sertifi-
kalı eğitmen var? 2013 sonu 
için hedefiniz ne olacak?
Şu an için Türkiye’de 100’e 
yakın TRX Sertifikalı eğit-
men var. Her ay, Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde yapılan 
eğitimler ile sene sonuna 
kadar bu sayıyı 300’ün üzeri-
ne çıkartmayı hedefliyoruz. 
Biliyoruz ki TRX ürünü spor 
salonlarında, sokaklarda, 
evlerde, ofislerde binlerce 
kişi tarafından kullanılıyor 

verir. TRX’in bir önemli 
kullanım amacı da sakatlık 
sonrası rehabilitasyon ve geri 
dönüş süreçlerinde sağladığı 
katkıdır. Birçok üst düzey 
ve tanınmış sporcu sakatlık 
sonrasında TRX ile çalışa-
rak eski performanslarına 
tahmin edilenden daha kısa 
sürelerde dönmüştür. Bunun 
en son örneği olarak da bu 
sezon Liverpool FC futbol 
takımındaki oyuncuların 
TRX kullanarak sahalardan 
uzak kalma sürelerini kı-
salttığını gösterebiliriz. Tüm 
bunları göz önünde bulun-
durduğumuzda TRX’in hem 
şirket portföyümüzde hem 
de fitness sektöründe sağlam 
ve kalıcı bir yeri olduğu 
tartışılmaz bir gerçek.

TRX S.S. modelleri ve mo-
dellerin farklarını belirtir 
misiniz? 
TRX SuspensionTrainer ve 
TRX RIP Trainer olarak iki 
farklı TRX modeli var. Her 
iki üründe de vücut ağırlığı 
kullanılarak, benzer çalışma 
prensipleri ile ister sokakta, 
parkta, ormanda, ister evde 
veya ofiste egzersiz yapmak 
mümkün olurken TRX RIP 
Trainer daha çok rotasyo-
nel çalışmalar ile ön plana 
çıkmaktadır.

TRX S.S. in hem Türkiye 
Distrübütörü hem de 
Sertifikası programlarını 
organize eden  firmasınız. 

ve kullanılacak. Sertifikalı 
eğitmenlerimizin sayısını ne 
kadar artırırsak bu ürünün 
Türkiye’de doğru ve verimli 
kullanılmasına da o kadar 
katkımız olmuş olur.

Herhangi bir fitness eğit-
meni TRX Eğitmen serti-
fikasına sahip olabilir mi? 
bu konuda neler yapması 
gerekiyor?
TRX Türkiye Master Takımı 
tarafından verilen sertifikas-
yon eğitimlerini başarıyla 
tamamlaması ile bir fitness 
eğitmeni ya da fitness konu-
sunda tecrübeli bir kullanıcı 
sertifikalı TRX eğitmeni 
olabilir.

EKS olarak sertifika verilen 
eğitmenlere ayrıca bir 
destek veriyor musunuz? 
Bu eğitmenlerin ve/veya 
TRX S.S. kullanıcılarının 
birbirleriyle bilgi paylaştığı 
bir platform var mı? 
Sertifikalı tüm TRX eğit-
menleri ve kullanıcıları 
TRX Türkiye Takımı’nın 
bir parçası oluyor. Nisan 
2013’ten itibaren çok aktif 
olarak aktiviteler ile bir araya 
getirmeyi planladığımız 
TRX Türkiye Takımı hem 

ancak göz ardı ettiğimiz bir 
şey var. Eğer spor yaparken 
kaliteli ekipmanları kul-
lanmazsak, sağlıklı olalım 
derken kendimize zarar ver-
me ihtimalimiz çok yüksek. 
Örneğin dışarıda koşuyorsak 
spor ayakkabımız kaliteli 
olmalı ki yere doğru basma-
mızı sağlasın, spor salon-
larındaki veya evimizdeki 
ağırlık makinaları bizi doğru 
açılarla çalıştırmalı ki kas sa-
katlıkları yaşamayalım, koşu 
bantlarında esnek zemin sis-
temi olmalı ki eklemlerimize 
yük binmesin. İnsan vücudu 
o kadar mükemmel ve 
kompleks bir organizmadır 
ki her bireyin yapması gere-
ken fitness, farklı hedefleri, 
farklı sonuçları ve dolayısıyla 
farklı ekipmanları gerektirir. 
Dünya fitness sektörünün 
lokomotifi olan Life Fitness 
ürünleri hem spor salonları-
nın hem ev kullanıcılarının 
kullandığı majör ekipmanla-
rı üretirken diğer markaları-
mız ise tamamlayıcı ürünler 
adını verdiğimiz fonksiyonel 
egzersiz ekipmanları, pilates 
ekipmanları gibi konularda 
kendilerine önemli yerler 
edinmiştir. TRX ise hem 
bu majör ve tamamlayıcı 
ürünlerle birlikte kullanı-
lıp egzersiz programınıza 
çeşitlilik katarak daha etkili 
sonuçlara gitmenizi sağ-
larken hem de tek başına 
kullanılacak şekilde kap-
samlı ve tüm vücuda hitap 
eden bir üründür.  Günlük 
egzersiz rutininizi yoğun iş 
temposu arasında, seyahat-
lerde, spor salonuna gidecek 
vakit bulamadığınızda da 
sürdürmenize olanak tanır. 
Ayrıca, yapılabilecek ileri 
düzey çalışmalar sayesinde 
kişisel performansı çok daha 
yukarılara taşımaya imkan 

EKS OLARAK BİRİNCİL 
HEDEFİMİZ; SAĞLIKLI 

NESİLLER YETİŞEBİLMESİ 
İÇİN İNSANIMIZI SPOR

 YAPMAYA TEŞVİK ETMEK.

tecrübelerini birbirleriyle 
paylaşıp kendilerini geliştir-
me imkanı bulacak hem de 
bu takım için olan ayrıca-
lıklardan faydalanacak. Web 
sitemizde oluşturduğumuz 
TRX Türkiye Takımı platfor-
munda tanıtılacak olan tüm 
sertifikalı TRX kullanıcıları 
ve eğitmenleri için daha 
birçok avantaj yaratacak 
projelerimiz mevcut. 

EMRE ÖZDEŞ KİMDİR?
İstanbul doğumluyum, 
29 yaşındayım. Koç 
Lisesi’nin ardından 
önce Amerika’da Vir-
ginia Tech’de Endüstri 
Mühendisliği eğitimi 
aldım sonrasında da 
Bahçeşehir Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü’nden 
mezun oldum. Aktif 
olarak tenis, voleybol, 
basketbol, kayak, 
golf gibi sporların 
yanında binicilikte Milli 
Takım’da bulundum. 
Aile şirketi olması 
nedeni ile okuma-yaz-
ma öğrendiğim günden 
beri fitness sektörünün 
yakınlarında bulunmak-
la beraber son 9 yıldır 
şirkette aktif olarak 
farklı görevler üstlen-
mekteyim.
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Yüksek Lisans eğitimini Marmara 
Üniversitesi’nde ‘Sporcu Beslenmesi’ 
üzerine yapan Demirözü; sporla bir-
likte amaçlanan her ne ise, (dayanık-
lılık, kilo verme vb.) ona uygun bir 
de beslenme programı seçilmesinin 
yapılan etkinliğe yardımcı olduğunu, 
yorgunluk ve sakatlanma riskini ise 
azalttığını belirtiyor. 
Öneriler:
Egzersiz sırasında yağ oranınızı 
azaltmak ve kas oranınızı artırmak 
istiyorsanız karbonhidratı ihmal 
etmemelisiniz.
En iyi enerji kaynakları kompleks 
karbonhidratlardır. Özellikle da-
yanıklılık sporlarında kompleks 
karbonhidratlardan zengin ve yağdan 
fakir beslenmelisiniz. Antrenman-
dan 2 saat önce ve antrenmandan 
hemen sonraki 2 saat içinde mutlaka 
kompleks karbonhidratlardan zengin 
bir mönü tüketilmelisiniz. Bu sayede 
öncelikle dayanıklılığınız artar bunun 
bir sonucu olarak da performansınız 
gelişir, yorgunluk gecikir ve sakatlık 
riskiniz azalır. 
Beslenme programınızın yeterli oran-
da protein içermesine dikkat etmelisi-
niz. Proteinden yeterli beslenmek; kas 

yapımını ve kasın koordinasyonunu 
artırarak sportif performansın geliş-
mesine yardımcı olur. 
Egzersiz sırasında mutlaka yeterli 
miktarda sıvı tüketilmelisiniz. Spor 
yapılan mevsime, ortamın ısısına ve 
yapılan sporun türüne bağlı olarak 
değişmekle beraber egzersiz sırasında 
ortalama 1000ml/saat sıvı almalısınız. 
Bu sıvı su olabileceği gibi mineral 
ve vitaminlerden zenginleştirilmiş 
sporcu içeceği de olabilir. Yeterli 
sıvı tüketilmediğiniz durumlarda 
yorgunluk çabuk gelişir dolayısıyla da 
performansınız düşer. 

İhtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş 
bir beslenme programına sahip-
seniz vitamin almaya ihtiyacınız 
olmaz
Vitaminler ve mineraller vücuttaki 
metabolik faaliyetlerin devamlılığı 
açısından alınması zorunlu mad-
delerdir. Özellikle düzenli egzersiz 
yapanlarda ihtiyaçlar normalin 
üzerine çıktığından yeterli alınmaları 
önemlidir çünkü eksiklikleri, perfor-
mansın düşmesine sebep olur. Eğer 
ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş bir 
beslenme programı takip ediyorsanız 
ek vitamin veya mineral almanıza 
gerek kalmaz. Alınacak vitamin ve 
minerallere de bu konuda uzman-
laşmış olan diyetisyen ve doktorlar 
karar vermeli, unutmayın ki her şeyin 
fazlası zararlıdır.
Düzenli egzersiz yapanların demir 
ve kalsiyumu yeterli miktarlarda 
tüketmesi önemlidir. Bu besinleri 
yeterli miktarlarda almayanların, 
vejetaryenlerin ve özellikle kadınların 

uzman kontrolünde takviye almaları 
performanslarını artırıcı yönde yetki 
yapar.
Yeterli ve dengeli beslenen bir 
sporcunun buna dikkat etmeyen 
bir sporcuya kıyasla birçok avan-
tajı vardır: 
n  Kasları ve karaciğer glikojen 
depoları doludur. Bu sebeple 
maksimal sportif performansına 
ulaşabilir.
n  Zihinsel ve fiziksel konsantras-
yonu üst düzeydedir. Bu sebeple 
antrenörünün verdiği direktifleri 
algılamada ve uyum sağlamada 
sorun yaşamaz.
n Vitamin ve mineral depoları dolu 
olduğundan bağışıklık sistemleri 
güçlüdür. Bu sebeple hastalıkla-
ra yakalanma ihtimalleri azdır. 
Yakalansalar da yeterli ve dengeli 
beslenmeyen sporculara kıyasla 
daha hızlı iyileşirler.
n Kas ve iskelet sistemleri güçlüdür. 
Bu sebeple daha az sakatlanırlar ve 
sakatlıktan daha süratle iyileşirler.

M-onep Klinikleri olarak ister 
günlük fiziksel aktivite düze-
yinde ister profesyonel sporcu 
düzeyinde olsun her türlü bes-
lenme desteğini sağlıyoruz:
n Kilo verme veya alma
n Kilodan bağımsız olarak kas 
oranını artırma
n Yağ oranını azaltma
n Metabolizma hızına ve artan 
kalori ihtiyacına uygun beslenme 
programlarının oluşturulması
n Müsabaka öncesi, sırası ve sonrası 
beslenme programlarının hazır-
lanması

n Sezon bitiminde azalan enerji 
ihtiyacına uyumlu yeni beslenme 
programlarının oluşturulması
n Gerektiğinde haftalık, aylık ve se-
zonluk mönülerin hazırlanması

SPORCULAR NASIL 
BESLENMELi?
“Sporcular ve yoğun egzersiz yapanlar 
kompleks karbonhidrat ve proteinden yana 
zengin beslenmeye dikkat etmeli”

BİLGİ İÇİN  M-Onep Klinikleri  
www.m-onep.com  Tel: (0212) 247 41 40>>

M-ONEP KLİNİKLERİ BESLENME UZMANI BANU EROĞUZ DEMİRÖZÜ
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TRX DÜNYASININ ÜNLÜLERİ

David Beckham

Sylvester Stallone

Cameron Diaz

Maria Sharapova

Bar Rafaeli

Giselle Bundchen

Gwen Stefani

Gabrielle Reece

Shahrukh Khan

Ben Affleck

Chris Evans

Zac Efron

Profesyonel sporcular, dünyaca tanınmış oyuncular, 
top modeller de TRX kullanıcısı

Jaime Pressly

Jennifer Lopez



www.trxturkiye.com 09

TRX RIP TRAINER Hem bireysel, hem ticari kullanı-
ma uygun üretilmiş TRX RIP TRAINER; dayanıklı esnek yapısıyla rotasyon 
çalışmaları için ideal bir enstrüman. Uzun sopası demonte olan TRX RIP 
TRAINER  özel taşıma çantasına sığacak şekilde katlanabiliyor ve rahatça 
taşınabiliyor.  

TRX HOME Ev tipi olarak tasarlanmış TRX HOME; ile evde, parkta, 
sokakta, ofiste uygun herhangi bir yerde egzersiz yapabilirsiniz. Ürün kitinin için-
de çalışma yöntemini tarif eder CD ve yine internetten ücretsiz indirebileceğiniz 
digital egzersiz programları bulunuyor. 1.5 kg.’dan hafif olan bu kiti, özel taşıma 
çantasıyla her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. 

TRX PRO Ticari kullanımlar ve Personel Trainer’ların kullanımına 
uygun tasarlanmış TRX PRO;  konforlu el tutma bölgesi ve dayanıklı askı sistemine 
sahip.  Ürün kiti içinde, ticari kullanıcılar için özel hazırlanmış bir video CD de bulu-
nuyor. 1.5 kg.’dan hafif olan bu kiti, özel taşıma çantasıyla yanınızda taşıyabilirsiniz. 

TRX FORCE Askeri eğitimler için özel üretilmiş TRX FORCE; 
kamuflaj renklere sahip. Ürün kitinde extrem çalışmalar için özel hazırlanmış 12 
haftalık bir egzersiz seti de bulunuyor.  Ayrıca içindeki şifre ile  Apple’da TRX için 
hazırlanmış özel aplikasyonlar  indirilebiliyor. 1,5 kg. dan hafif olan bu kit, özel 
taşıma çantasıyla her yere taşınabiliyor. 

TRX SUSPENSION TRAINING SYSTEM EKİPMANLARI

Brian Stann

Laird Hamilton

Mlicic Darco

Shag O’neal

Nathalie Coucghline

Drew Brees

Matt Hummels

Pau Gasol
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Prof. Dr. Bülent Aksoy; 
egzersiz sağlığı denince 
Türkiye’deki en iyi referans-
lar arasında kabul ediliyor.  
Basketbol, voleybol ve futbol 
branşlarında pek çok spor 
kulübünün doktorluğunu 
yürüten ve kulüplere cerrahi 
danışmanlık yapan Aksoy; 
geçmişte 8 sene kadar Efes 
Pilsen Basketbol Takımı’nda 
danışmanlık yapmış. Şu 
anda da Galatasaray Futbol 
Kulübü’nün danışman 
doktorları arasında. Aksoy’a 
“Sağlıklı egzersiz ve egzersiz 
sağlığı için tavsiyeleriniz 
nedir” dedik, kendi ağırlığı-
mızla antreman yapmanın 
hikmetlerini öğrendik. 

Ortopedik olarak sağlıklı 
olup olmadığımızı nasıl 
anlayabilir, ölçebiliriz? Kırık 
çıkığı olmayan herkes ken-
dini sağlıklı sayabilir mi?
-Herhangi bir ağrı-sızı çek-
miyorsak, duruşumuz dik ve 
düzgün ise, spor ertesi ya da 
uzun süre hareket ettikten 
sonra dahi yorgunluk ötesin-
de bir ağrımız yoksa sağlıklı 
olduğumuzu düşünebiliriz. 
30’lu yaşlardan sonra ise risk 

yerçekimi kadar vücuttaki 
kollajen miktarının azalma-
sıyla ortaya çıkar. Vücuttaki 
denge 30-45 yaşına kadar 2 
kollajen 1 su iken bu yaşlarla 
beraber 2 su 1 kollajen’e 
dönüşür. Zaten sporcular da 
bu yaşlarda jübilesini yapar. 
Bu maddenin ilaç vb. şekilde 
geri kazandırılması da müm-
kün değil. Bazı vitaminler, 
gıda takviyeleri elbette etkili 
ama eksilen kollajen yapının 
yerine konacak bir faydadan 
söz edemeyiz. Son yıllar-
da ise PRP denen insanın 
kendi kanından elde edilen 
hücre uyarıcılarının katkıları 
olduğunu biliyoruz. Kopuk-
larda, kırıklarda, yırtıklarda 
araya verildiğinde iyileşme 
sürecini hızlandırıyorlar. 

Sporu sağlıklı kalmak için 
yapıyoruz ancak bazen 
sakatlanıp sizlere başvuru-
yoruz. Vücudu güçlendire-
ceğiz derken sakatlamaya 
sebep olan nedir? 
Sporda yaralanmalar şu 
sebeplerden olur: 
1 Overuse: Vücudu anormal 
zorlamak, yani vücuda kal-
dırabileceğinden fazla yük 
bindirmek.
2 Teknik hata: Ata yanlış 
binmek, yanlış tenis oyna-
mak, koşmak gibi. Hangi 
branşta nasıl hareket edece-
ğini bilememek.
3 Vücudunu iyi tanıma-
mak: Örneğin bir adamın 
Hamstring kasları kısa, Aşil 
tendonu kısa ise sıçramalı, 
koşmalı sporları yapmaya-
cak. Yani vücudunu iyice 
tanımadan, ona uygun 
egzersizleri bilmeden gelişi-
güzel yapılan spor, sakatlığa 
davetiye çıkarmaktır. 
4 Hafta sonu savaşçıları: 
Haftanın beş gününü fast 
food yiyip, hareketsiz geçi-
ren, uykusu düzensiz kişiler 
hafta sonu bir araya gelip 
halı sahada maç yapıyor, 
Belgrad Ormanı’nda çılgın-
lar gibi koşuyor. Bunların 

taşıyıp taşımadığımızı de-
taylı check-up’lar yardımıyla 
öğrenmek mümkün. Özel-
likle egzersiz yapmaya 40 
yaşından sonra başlayacak 
kişiler, kontrollerini yaptırıp 
ve -varsa- hissettiği rahatsız-
lıkları belirtip kendine özel 
tavsiyeler almadan kesinlikle 
spor yapmaya başlamamalı. 

Kas ve iskelet sistemimizi 
koruma ya da desteklemek 
için kritik bir yaştan, dö-
nemden söz edebilir miyiz? 
Mesela neden 30 yaştan 
itibaren kontrol önermek-
tesiniz?
Evet, böyle bir kritik döne-
mimiz var. 30-45 yaş dönemi 
kas ve iskelet yapımız için 
negatif yönde değişimle-
rin başladığı bir dönem. 
Yaşa, cinsiyete, ırka, yaşam 
biçimine göre değişse de 
vücut ortalama 40 yaşında 
yorulmaya başlar. Neden? 
Çünkü vücudumuzdaki kol-
lajen miktarı azalır. Kollajen; 
vücudumuzun esnekliğini, 
sıkılığını, dokuların kendini 
yenilemesini sağlayan ya-
pıtaşıdır. Elimiz, yüzümüz-
deki kırışıklıklar, sarkmalar 

hepsi sakatlık sebebi.
5 Kısa sürede sonuç almak 
için aşırı yükleme yapan-
lar : Bir başka kategori de 
45 sene hiç spor yapmamış 
olan kişi hafif göbeklen-
dim diye, formum bozuldu 
diye spor salonlarına gidip  
saatlerce spor yapıyor. Bizim 
en büyük hasta grubumuz 
bu insanlardır. Kısa sürede 
sonuç alacağım diye birden 
yükleme yapanlar, spora 
başlamadan evvelki sağlık-
larına erişmek için tedavi 
görmek zorunda kalabilir. 
Eğitmeniniz desteği burada 
çok önemli. 

En riskli grup sizce hangisi? 
Yukarıda saydığım bilinçsiz 
spor yapanlar ve ofis çalışan-
ları. Bu kesim;  fazla hareket 
etmediği ve bilgisayar karşı-
sında saatlerini geçirdiği için 
en fazla omurga (bel-boyun), 
el ve dizlerinden sakatlanır. 
Ev hanımları da halı silmek, 
yer silmekten dizlerini 
bileklerini sakatlayabiliyor. 

Bu iki grup da yaşam biçimi 
dolayısıyla zaten fazla eg-
zersiz de yapmıyor yani kas 
ve kemikleri yeterince güçlü 
değil. Birden yapılan yükle-
meler de, ters bir hareket de 
sakatlığa yol açabiliyor bu 
yüzden. 

Egzersiz yaparken aşırıya 
kaçtığımızı, vücudu zorla-
dığımızı iş işten geçmeden 
nasıl anlayacağız?
Kasların ağrıması spor 
yapmayı durdurmak için 
işarettir. Sınır ağrıdır, ağrı 
olunca durmak lazım. Ağrı 
bazen laktik asitten olur. 

Alman Filozof Heidegger “Evren hareketi 
alkışlar” der. Hareket edin…
 “Tabii hareket edin derken, herkes haddini bilecek. Vücudunu tanıyacak; neleri yapacak, 
neleri yapamayacak? Hareket edin derken ömür boyu spor yapmamış birinin 50 yaşından sonra 
basketbola başlamasını kastetmiyorum”. 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. BÜLENT AKSOY: 

MUTLAKA CHECK-UP YAPTIRIN 
Spora sonradan başlayacak 
insanların mutlaka detaylı bir 
check-up’tan geçmesi lazım. 
Kişinin ortepodik, kardiyolojik 
durumu, solunum sistemi, kan 
biyokimyası, kolesterol seviyesi 
bunların hepsinin önemi var. 
Yıllardır anevrizması olan, 
kalbinde aritmisi olan insanlar 
sporla, uyuyan rahatsızlığını 
tetikleyebilir, bu hiç şakaya 
gelmeyecek bir konu. 



Burada bahsettiğim lokalize 
ağrı, dirsekte, parmakta, belli 
bir yerde süregelen ağrıdır, 
mesela koşarken başparmak 
altındaki ağrı. Vücudun size 
mail atma şansı yok ki, “Dur 
kardeşim ben artık zarar 
görüyorum” diyecek, bunu 
ağrıyla belli ediyor ancak. 
Kaslarımızı ağrıtmadan 
egzersizden fayda görmedi-
ğimizi düşünmek çok yanlış. 
Konsantrasyon kaybı da 
egzersize ara vermenizi ge-
rektiren bir başka işaret. Bu 
özellikle kayakta belirgindir. 
Kişi yorulur, konsantrasyonu 
kaybeder düşer ve sakatlanır. 
Futbolda da sakatlanma-
ların çoğu konsantrasyon 
kaybına bağlı gelişir. Her 
zaman söylüyorum ki işin 
fiziksel yanı kadar mental 
yönü de önemli. Zihin yo-
rulursa hangi hareketi hangi 
açıdan yapacağını, bacağını 
ne kadar uzatacağını vs. 
ayarlayamaz. Bu da sakatlığı 
getiriyor. 

Ağırlık çalışmalarının kas 
ve kemikleri güçlendirdiği 
biliniyor ama en çok sakat-
lık da ağırlık çalışmalarında 
çıkıyor. Bu tezat nereden 
ileri gelmekte?
Ağırlık egzersizleri bilinçsiz 

Yerçekimsiz ortamda, 
vücudun kendi ağırlığıyla 
egzersiz yapmak en ideali.

TRX de bir tür ağırlık 
antremanı. Ancak burada 
vücudun kendi ağırlığı 
kullanılıyor. Bu TRX’’i daha 
güvenli kılar mı?
TRX’in bence en büyük 
avantajı kişinin kendi başına 
her yerde çalışabileceği bir 
enstrüman oluşu. Ama bir 
eğitim alarak, bir kılavuz 
eşliğinde çalışmak çok daha 
doğru. Vücuda yük bindiren, 
zorlayan sistemlerden ziyade 
bu askı sistemi; her kas gru-
bunu istediğiniz miktarda, 
istediğiniz sürede çalıştırma 
imkanı veriyor. Kaldırabi-
leceğinizden çok yükünüz 
yok  zaten kendi ağırlığınız, 
üstelik  kişinin kendini ağrı 
ve krampla kontrol etme 
imkanı var. 
Yine tekrar ediyorum; 
güvenlik şartlarını çok iyi 
oluşturmak lazım. TRX her 

yapılırsa sakatlık getiriyor, 
bu bir gerçek. Sayı ve süre 
elbette bu egzersizlerde de 
önemli. Ancak hobi düze-
yinde salonlara gidenlerde 
en çok sakatlanmalar bu 
alanda görülüyor. Ağırlık 
postür düzeltiyor deniyor 
ki bu yanlış. Ağırlık çalış-
malarında esas dayanıklılığı 
artırmaktır. Ağırlığı yanlış 
pozisyonda yaparsanız 
sonuç % 100 sakatlık getirir. 
Aslında en ideal ortam yer-
çekimsiz ortamda egzersiz 
yapmak. Havuz egzersizleri 
bu yüzden çok öneriliyor. 

gün yapılabilecek bir egzer-
siz.  Bence 20-30 dk. çalışma 
yeterli ve mutlaka su içerek 
yapılmalı. Elektrolit kaybı 
çok ciddi sakatlık riskini 
beraberinde getirir.  

TRX’in diğer egzersiz 
sistemlerinden sizce farkı 
nedir? 
Bana göre çok kolay, rahat 
ulaşılabilmesi, çok fazla 
ekipmana, ciddi bir hacme 
ihtiyaç duymaması, GYM 
salonlarının yarattığı o 
gerginliği ortadan kaldır-
ması. Çünkü salonlarda 
insan oraya da çıkayım, 
banda da gireyim, ağırlık 
da kaldırayım, hepsini 
yapayım telaşına giriyor ve 
bu bir stres yaratıyor. Salon 
aidatlarıyla karşılaştırılınca 
da TRX oldukça hesaplı. 
Yıllık anlaştığınız salonlara 
gidemiyorsunuz ki, vakit 
yok! Halbuki burada iki tane 
askıyla GYM’de yapacağı-
nız hareketlerin neredeyse 
tamamını yapabiliyorsunuz, 
askıları gittiğiniz her yere 
götürüp antreman yapabili-
yorsunuz, halbuki her yerde 
spor salonuna giremezsiniz.  

Her tür fitness ekipmanına, 
imkanına sahip kulüpler, 
ünlüler de TRX kullanıcısı. 
Bu insanların kulüp aidatı 
ya da mekanın küçük olması 
gibi sorunları yok. TRX onla-
ra ek olarak nasıl bir fayda 

sağlıyor olabilir?
‘Propriosepsiyon’ denen bir 
kavram var. Bu kavram, bir 
kedinin damdan düştüğünde 
dörtayak üzerine düşmesini 
sağlayan mental sistemdir. 
Bazı egzersizler propriosep-
tiftir bazıları değildir. 
Her tür cihaza, antreman 
olanağına sahip kişilerin, 
sürekli antreman yapan 
futbol kulüplerinin vb. nin 
TRX ile çalışmasının sebebi, 
bu sistemin proprioseptif 
bir egzersiz imkanı sunması. 
Proprioseptif çalışma kişiye 
uzayda eklemini, kasını 
tendonunu, pozisyonunu, 
basmasını, düşmesini öğre-
ten, sakatlanmasını engelle-
yen çok önemli bir çalışma, 
bir algı geliştirme türüdür. 
Ayrıca sakatlandıktan sonra 
normal hayata geçiş sürecini 
de hızlandırır. TRX bunu 
mükemmel sağlayan bir 
enstrüman. 
Tabii sadece TRX değil bu 
algıyı güçlendiren. Board’lar, 
kayak, sörf gibi antremanlar 
da Proprioseptif ’tir. Şöyle 
söyleyeyim; Proprioseptif 
algısı güçlü kişi asla sakat-
lanmaz; mesela basketbolda 
rebound’tan çıkarken ayağı-
nı yere nasıl basacağını daha 
havadayken bilir ya da topa 
ayağını uzattı, hangi 
açıdan uzatacağını, nasıl 
uzatırsa kasın nasıl gerilece-
ğini bilir çünkü algısı böyle 
çalışır. 

TRX bence yer yaşta yapılabilen, pratik, çok amaçlı üstelik
gündelik hayatta da hareketten kaynaklı sakatlanmaları
önleyebilen Porfiloseptif bir egzersiz. 

”
Egzersiz yapanlar potasyum içeren besinlerle beslenmeli: 
Elma ve muz sporcuların en çok tükettiği besinler arasındadır. Soyunma odaların-
da maçlardan önce bu meyveler  kasayla gelir ve tüketilir. Kuru kayısı, incir, erikte 

de potasyum var.  Bunları sofranızdan eksik etmeyin ve bol bol su için. “

www.trxturkiye.com 11

“ ”
Kramplar 

neden olur?
 Krampların sebebi, kıs-

men psikosomatik, kısmen 
nörolojiktir. (Huzursuz 

bacak sendromu dediğimiz 
durum).  Kalsiyum eksiği 
ve fazlası da kramplara 
neden olabilir. Böbrek-

lerin aşırı çalışması (çok 
fazla idrara çıkmakla) idrar 

artırıcı ilaçlar sonucu da 
oluşabilir. Potasyum eksik-

liği de bir başka sebep. 
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1 Şubat Cuma günü GD Academia 
D’Esports’ta TRX Türkiye Lansmanı’na 
Eğitim Direktörü olarak katılacak 
Skordas TRX ile buluşmasını ve fitness 
deneyimlerini bizlerle paylaştı.
“TRX ile tanıştığım zamanlarda full 
time personal trainer’lık yapıyordum. 
Farklı seviyelerde ve farklı amaçlarda 
birçok üyem vardı. TRX’de beni en 
çok etkileyen şey, sunduğu çeşitlilik 
ve faydalar oldu.  Sadece bir ekipman 
ile dilediğiniz egzersizi yapabilmeniz 
harika! Üyelerim hem eğlenirken hem 
de çok verimli  sonuçlar aldılar. Üstelik 
TRX’i diledikleri yerde kullanabiliyor-
lardı. (Evde, yolda, tatilde, iş seyaha-
tinde…)

Vücut ağırlığını kullanarak yaptığımız 
diğer egzersizler arasından TRX sizce 
nasıl ön plana geçti?
TRX’i benzerlerinden ayıran en önem-
li özellik; başarısı, global bilinirliliği ve 
markanın kendini konumlandırması. 
Burada üç temel etken var: 
1- Vaad değil, sonuç veren yüksek 
kalitedeki ürünler
2- Kullanıcının amaçlarına göre kişi-
selleştirilmiş seçenekler
3- Eğitim ve eğitimci yetiştirme konu-
sundaki başarı ve titizlik

TRX eğitmenlerini seçiyor ve eği-
timlerini veriyorsunuz, aradığınız 
kriterler neler oluyor?
TRX eğitmenleri TRX’in en iyi marka 
elçileridir. Bu nedenle TRX eğitmen 
adaylarının alanında çok güçlü bir 
background’u olmalı. Sıra dışı sunum 
tekniklerine sahip ve şüphesiz TRX 
training için büyük tutkularının olma-
sı gerekiyor. Adaylar yüksek standart-
larda bir gelişim programına dahil 
olurlar ve TRX’in faydalarını diğer 
eğitmenlere gösterebilecek bir seviyeye 
gelirler. Türkiye’den bu programa dahil 
olmak isteyen adaylarsa markanın ülke 
distribütörü olan EKS Dış Ticaret ile 
iletişime geçmeli.   

TRX kullanıcısına neler vaad ediyor?
TRX her seviyeden fitness kullanıcı-
sına iki temel sistem sunuyor: TRX 
Suspension Training and TRX Rip 
Training. Her iki sistem de kullanı-
cılara yüksek verimlilikte tüm vücut 
egzersizi imkanı sağlıyor. Vücut 3 
boyutlu hareket yönünü kullanıyor ve 
fitness seviyesine göre egzersiz şiddeti 
değiştirilebiliyor. Aynı grup dersin-
de bile kullanıcılar seviyelerine göre 
antrenman şiddetini ayarlayabiliyorlar. 
Buna ek olarak her iki ekipman da son 

derece hafif ve taşıması kolay. İstenilen 
her yere kolaylıkla saniyeler içinde 
kurulabiliyor.

TRX’in önümüzdeki 5 senesini nasıl 
görüyorsunuz, sizce pilates kadar 
yaygınlaşacak mı?
İlk defa makineleri fitness’a entegre 
ettiğimiz 60’lardan bu yana “Fitness” 
çok değişti. Bir makineye oturup tek 
bir izole bölgeyi çalıştırmaktan ziyade 
artık daha etkili, verimli ve eğlenceli 
metodlar kullanılmaya başlandı. TRX 
burada önemli bir kaldıraç görevi 
üstleniyor ve fitness’taki verimlilik ta-
nımını daha iyi anlamamızı sağlıyor. 
“Hareketi vücut bilir, kaslar değil” 
mottosuyla TRX Training; geçici bir 
trendden öte, fitness’ın temeline bağlı 
bir gelişim sunuyor. TRX Suspension 
Trainer yüksek fitness seviyesindeki 
bir subayın farklı koşullarda çalı-
şabilmesi ihtiyacıyla doğdu. Bugün 
sağladığı verimlilik profesyonel 
atletlerden en üst düzey eğitmenlere 
kadar herkesin ilgisini çekti ve böy-
lelikle TRX bir dünya markası oldu. 
Bence TRX daha da gelişmeye devam 
edecek ve her yaş ve fitness seviye-
sinden herkesin kullanacağı bir ürün 
haline gelecek. 

TRX geçici trendlerin ötesinde fitness’ın 
temeline bağlı sürekli bir gelişim sunuyor

15 yılı aşkın fitness 
deneyimiyle İsviçre’nin 

önde gelen fitness 
uzmanlarından
Archie Skordas; 
TRX’in Avrupa, 

Ortadoğu ve Afrika 
bölgesinde Eğitim 

Direktörü olarak 
görev yapıyor. 

ARCHIE SKORDAS:

ARCHIE SKORDAS 
KİMDİR?
Selanik’teki Aristotle 
Üniversitesi’nde “Spor 
Bilimleri ve Fiziksel 
Eğitim Bölümü’nü 
tamamladıktan sonra 
Avustralya’nın  Mel-
bourne şehrindeki 
Victoria of Technology 
Üniversitesi’nde “Sport 
Business” Master’ı 
yaptı.  Yunanistan’da 
ulusal seviyede bas-
ketbol gibi başarılı bir 
kariyere imza attı. 16 
yaşındayken genç at-
letleri çalıştıran Archie, 
Avustralya’da Personel 
Trainer olarak fitness 
endüstrisindeki kariye-
rine başladı. 2004’de 
İsviçre’ye dönerek 
ülkenin en büyük fit-
ness kulübü zincirinde 
Personal Trainer’lık ve 
yöneticilik yaptı. Dünya 
Şampiyonları’ndan 
Olimpik Atletlere, ün-
lülere kadar çok geniş, 
seçkin bir kitleye PT 
dersleri verdi. Yolu TRX 
ile kesişen Skordas; 
2007 yılından bu yana 
marka ile çalışıyor ve 
halen 
markanın, Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika 
Bölgesinde Eğitim 
Direktörü olarak görev 
yapıyor.
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n  “TRX ile kendim antrenman yapar-
ken tanıştım. Kişilerin kendi sınırlarını 
aşmasına, günlük rutin egzersizlerden 
kurtulmasına imkan sağlayan ve 
en önemlisi kendi vücut ağırlığı ile 
yaptığı, makinalara bağlı kalınmayan 
keyifli bir egzersiz metodu. Her yerde 
kullanabiliyor olmak da ayrı bir hava 
katıyor”.
n  “Danimarka’daki eğitimde zorlayıcı 
ama bir o kadar keyif verici, kendimizi 
tamamen iyi hissettiren bir eğitim 
sürecinden geçtik. Açıkçası kendimizi 
bu kadar zorlanmamızın amacı, diğer-
lerinden bir üst seviyeye çıkabilmek 
içindi”.
n  “Archie iyi bir eğitimci. Ne anlatması 
gerektiğine hakim ve konuyu uzatma-
dan direkt aktarabilen bir eğitmen”.
n  “TRX gelecekte her yerde ve her kişi-
de olacak. Parklar, bahçeler ve evlerde 
TRX olacak. Bunu düzgün yapmak 
isteyen popülasyon da bizden eğitim 
almaya gelecek”.

2013 TRX TÜRKİYE 
MASTER TRAINER TAKIMI 

TRX EĞİTİMLERİNDEN İZLENİMLER

STC, GSTC ve RTC eğitimleri Master Trainer’ı
İtalya, Almanya ve Mykanos/Yunanistan 
n  “Türkiye’nin Suspension Training With TRX alanında ilk Master Trainer’ıyım. n  “2010 yılı TRX Suspen-
cion Training GSTC Group Training Master Trainer Programı(Floransa/İtalya) kapsamında; IDEA Fitness 
Instructor of The Year’da (2012) Dan Mc Donogh, Susane Pata, Leigh Crews ve Kim Klinedinst gibi dünya-
nın en ünlü master trainer’larıyla başarılı ve nitelikli bir eğitim sürecine dahil oldum”. 
n  “STC Personal Training Master Trainer Programı / Almanya (2011) ayağında, alanlarının sayılı isimleri; 
Archie Skordas, Danny Bartlett, Alex, Eugenio Santos’tan eğitim alma ayrıcalığına sahip oldum. Ayırdı-
ğım zamanın karşılığını fazlasıyla aldım, yeterli bilgi ve birikimle dönerek unutulmaz bir eğitim süreci 
geçirdim”.
n  “2012 yılında ise; Yaratıcısı ABD Tekvando Milli Takımı Eski Kaptanı Pete Holman olan RIP Training 
RTC Master Programı (Mykonos/Yunanistan) ‘na dahil oldum. Profesyonel bir ekiple sıcak bir ortamda 
sunulan bu verimli eğitim yoluyla vizyonumu genişleterek kısa sürede güzel arkadaşlıklar da edindim”. 

  BÜNYAMİN AYSOY

STC, GSTC ve RTC Master Trainer’ı
Mykanos /Yunanistan, Danimarka
n”Eğitimi tek bir kelime ile özetleyebilirim 
‘Başarılı’. Özellikle eğitim süresince çalışma 
takvimine uyulması genelde katıldığım 
eğitimlerde göremediğim bir özellik. 
Eğitimin uygulama ve teori kısımlarının 
uzun tutulmayarak biz katılımcıların sürekli 
dikkat kesilmemizi sağladı. Eğitimde 
başarılı olmanın kriterleri sadece teori ya da 
uygulama ile sınırlı değil ayrıca fiziksel olarak 
da başarılı olmalısınız“.
n “TRX çalıştırdığım öğrencilerimin Core 
(merkez) bölgelerinin kuvvetlendiğini, 
denge ve koordinasyonlarının arttığını farklı 
antrenman metodları kullanarak TRX ile yağ 
yakıp sağlıklı kilo verdiklerini gözlemledim”.
n “Aldığımız eğitim TRX Suspansion Trainer 
Course (STC) ve TRX Group Suspansion 
Trainer Course (GSTC). Bizler bu kursları 
başka eğitmenlere verebilecek donanımlı 
eğitmenleriz. gerçek ünvanımız STC and 
GSTC Qualified Trainer. Bu sertifika ile kurs 
açabilir sertifikalı eğitim verebiliriz”.
n “Eğitim yorucu ve sürekli hareket halinde 
geçti. Sabah saat 07:30 da en az eksi 5 
derece olan dış koşullar ile güne başlanıyor 
kapalı alanda kısa molalar vererek TRX 
çalışıyorduk”.

CAN BAYIK
STC ve GSTC Master Trainer’ı, 

Danimarka

KORAY YAĞMUR
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EKS 23 YILDIR FITNESS’IN 
ZİRVESİ’Nİ TÜRKİYE’YE TAŞIYOR

                                 İLE YEPYENİ  
BİR EGZERSİZ DENEYİMİ
Personal Training için yepyeni bir 
sistem olan Synrgy 360; kullanıcı-
ları sayısız dinamik egzersizi bir-
likte yapacakları tek bir istasyonda 
birleştiriyor. Sporseverlere eğlence 
ve sayısız seçeneği bir arada sunan 
sistem; uygun aksesuarlar, zemin 
kaplaması ve egzersiz materyalleri-
nin bulunduğu tek ve toplu bir çö-
züm olanağı sağlıyor. Snrgy 360 ile 
ACSM’nin “En Trendy 20 fitness” 
listesinde, 2012’ye ait 8 etkinlik 
bir arada yapılabiliyor; Functional 
Fitness, Ağırlık Egzersizleri, Yağ 
Yakımı, Personel Training, Core 
Training, Grup Personel Training, 
Boot Camp ve Sport Spesific Tra-
ining.

SYNRGY 360

                              TEKNOLOJİ VE 
İLETİŞİM OLANAKLARINDA 
DAHA ÖTESİ YOK
Life Fitness’ın yeni cardio serisi 
Discover; teknoloji ve iletişim adına 
fitness dünyasındaki tüm yenilikleri 
kullanıcıların hizmetine sunuyor. 
Android işletim sistemli akıllı 
telefon, iPhone, iPod, veya iPad’le 
senkronize edebileceğiniz Disco-
ver serisinde internette özgürce 
dolaşabilmenizin yanında, doğru-
dan Facebook, YouTube, Gmail ve 
Twitter’a da bağlanabiliyorsunuz. 
Ethernet, WI-FI ve Bluetooth ile 
güvenli ve sorunsuzca bağlantı 
kurabileceğiniz bu seri; egzersiz 
deneyiminizi kişiselleştirecek, 
paylaşacak, geliştirebilecek olanak-
larla daha keyifli, sosyal bir egzersiz 
dünyası sunuyor. 

DISCOVER SERİSİ

Hayat kalitemizi artıran birbiri 
ardına gelen çarpıcı teknolojik 
buluşlara Fitness dünyasından 
örnekler eklenmeye başladı. Artık 
yeteri kadar vakit ayıramadığımız, 
ayırsak bile motivasyon eksikliği 
nedeniyle devamını getiremedi-
ğimiz düzenli egzersize yönelik 
yeni teknolojiler, daha eğlenceli ve 
bilinçli bir egzersiz imkanı sunar-
ken bize uzun ve sağlık bir yaşamın 
da kapılarını açıyor.  
Capital 2011 listesindeki ilk 10 şir-
ketten 8’nin tercihi olan ve birçok 
patentli teknolojiye imza atan 
Amerikan fitness cihazları üreticisi 
Life Fitness’ın Türkiye Distribütörü 
EKS Dış Ticaret Yöneticisi Kemal 
Özdeş, fitness dünyasındaki yeni 
teknolojilerin bireyin kendi haya-
tına yapabileceği en güzel yatı-
rımlardan biri olacağını belirtiyor. 
iPhone® / iPod® uyumlu fitness 
cihazları, egzersiz performansını 
gösteren doğa simülasyonları, 
bilinçli egzersiz imkanı sunan 
sanal antrenörlerle egzersiz çok 
daha keyifli ve verimli bir hal alıyor. 
Üstelik kullanıcıya sadece egzersiz 
sırasında değil, egzersiz sonrasın-
da da performansın kayıt altına 
alınması, Facebook gibi sosyal 
mecralarda paylaşılması ve online 
fitness arkadaşları bulunması gibi 
imkanlar da sunuluyor.

Ürünler hakkında detaylı bilgi için:  www.lifefitness.com  Tel: (212) 213 36 37
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F1 SMART

Life Fitness; yeni modeli F1 Smart Koşu Bandı’nda; iPhone/iPod 
uyumu (Dünyada ilk ve tek) sanal antrenör ve katlanabilirlik 
özeliğini bir araya getiriyor. Sanal Antrenörle http://www.lifefit-
nessvt.com adresinden kendi profilinizi oluşturabilir, Dünyanın 
en popüler fitness programlarından dilediğinizi seçip kaydetti-
ğiniz programları F1 Smart’a takarak otomatik olarak çalışmaya 
başlayabilirsiniz. Sanal antrenörünüz aynı zamanda online bir 
sosyal paylaşım ağı da sunarak size egzersiz arkadaşları edinme, 
arkadaşlarınızın programlarını görüntüleyebilme ve dünyanın 
dört bir yanından profesyonel eğitmenlerle mesajlaşabilme im-
kanı sunuyor. Her yaştan her seviye için uygun Life Fitness Sanal 
Antrenör hem ücretsiz, hem de Türkçe!
Life Fitness’ın ev tipinde iddialı modeli F1 Smart’ta katlanabilirlik 
özelliği de bulunuyor. Cihazın iPhone ve ıPod’ları şarj edebilme 
özelliğinin yanı sıra cihazın kullanımı dışında fişe takılı olduğun-
da devam eden enerji tüketimini otomatik olarak sıfıra indiren 
“Energy Saver” butonu da var. Ticari modellere göre gün içerisin-
de daha az kullanılan ev tipi koşu bantlarının çalışmadığı uzun 
sürede harcadığı enerji dikkate alındığında Energy Saver butonu-
nun %90’a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlayacağı tahmin 
ediliyor.

EVDE WINDSURF &   
SNOWBOARD ANTRENMANI!
Evde hem ağırlık, hem denge egzersizleri 
bir arada! Reebok; Core Board ürünü ile 
snowboard ve windsurf gibi andrenalin 
sporları tutkunlarına hem denge hem de 
ağırlık egzersizi imkanını bir arada sunu-
yor. Reebok Core Board; bu sporu yapan-
ların ihtiyaç duyduğu denge ve konsant-
rasyon yeteneklerinin artmasını, kaslar 
arası koordinasyonun güçlenmesini, diz 
bağlarının kuvvetlenmesini, kol aparatları 
sayesinde biceps ve triceps gibi birçok kas 
grubuna yönelik ağırlık egzersizinin yapıl-
masına olanak sağlıyor.

Reebok’un çok ilgi gören, yürürken bacakları ve 
kalçaları biçimlendiren Easy Tone teknolojisi şimdi 
de step tahtalarına uyarlandı. Step ve aerobic’e 
iade-i itibar kazandıracak Reebok Easy Tone’lar 
Lateral Hava Transfer sistemiyle tüm vücudu 
çalıştırıyor ve sayısız egzersiz olanağı sunuyor.  
Reebok EasyTone ile yapılabilen egzersizler 
arasında; Klasik Step, Cross Step, Lunge, Stability, 
Medicine Ball egzersizleri, Standing Balance, One 
Leg Balance, Single foot step-ups, Plank ve Assisted 
Plank, Press-Ups, Sit-ups, Hip rotations, 
Plyometric training, Weight Transfer sayılabilir. 

 
MÜKEMMEL PİLATES 
DENEYİMİ İÇİN 
KATLANABİLEN 
PEAK PİLATES 
DELUXE
Özel kilit mekanizma-
sı, kolayca katlanabilen 
tekerlekleri ile dünya-
nın ilk katlanabilir ve 
taşınabilir pilates ciha-
zı Türkiye’ye de geldi.  
Peak PilateSystem 
Deluxe’de profesyonel 
bir pilates stüdyosunda 
bulabileceğiniz en üst 
seviyede kalite ve hare-
ket kabiliyetini bula-
bilirsiniz. Bu sistemde 
Kuleli (tower) pilates 
cihazları ile yapılan 
tüm çalışmaları yap-
manız mümkün.

FAT BURN’LA BİLİNÇLİ  
YAĞ YAKIMI
Genelde daha fazla efor sarf 
ederek daha fazla yağ yakıla-
bileceğimizi düşünürüz. Oysa 
gereğinden fazla efor sarf edil-
diğinde yağ yakımından ziyade 
karbonhidrat yakımı başlar ve 
bu daha fazla çabayla daha 
az kilo kaybı anlamına gelir. 
Fat Burn programı, yaşınıza ve 
kilonuza göre maksimum yağ 
yakabileceğiniz hedef nabız 
aralığına nabzınızı otomatik 
olarak yükseltir ve bu aralıkta 
kalmanızı sağlar. Nabız so-
nuçlarınızı takip eder ve yeni 
hedefler için yol gösterir. 
Fat burn;
Kullanıcının yaşına bağlı 
olarak doğru yüklenme aralığı 
belirler.
Direnç seviyesini nabız frekan-
sınızın durumuna göre cihaz 
otomatik ayarlar.
Programın ana amacı kullanı-
cıyı hedef kalp atım seviyesin-
de tutmaktır. Bunun için nabız 
frekansını okuyabilmesi ye-
terlidir. (Life pulse, polar bant) 
Fat Burn’ü yine birçok kulüpte 
bulunan Life Fitness cardio 
cihazlarında bulabilirsiniz. 

BACAK VE KALÇALARI BİÇİMLENDİREN 
EASY TONE TEKNOLOJİSİ STEP
TAHTALARINDA

I PHONE VE IPOD UYUMLU DÜNYADA  
İLK VE TEK EV TİPİ KOŞU BANDI   
F1 SMART’LA TANIŞIN

EASY TONE

PEAK PİLATES

FAT BURN CORE BOARD

LIFE FITNESS G4
Life Fitness G4 Ağırlık İstasyonu ile evde egzersiz 
çeşitliliğinin keyfini çıkarın. G4’ün press istasyonunda 
7 farklı press açısı var.  Ayarlanabilirliği ve gelişmiş er-
gonomisiyle verimli ve konforlu egzersiz keyfini anında 
hissedilebiliyor. Dayanıklı, akıcı hareket hissi sunan ve 
alan yönetimi dostu G4, sağladığı egzersiz çeşitliliğiyle 
hedeflerinize ulaşmada sizi sürekli motive edecek. Dahil 
olan aksesuarlar: Dönebilen lat barı, dönebilen low row 
barı, ab/triceps kayışı, ankle strap, 73 kg. ağırlık bloğu 
ve ağırlık bloğu kaplaması. Opsiyonel aksesuarlar: Leg 
press/calf raise ve 23 kg. luk eklenebilir kit.

LIFE FITNESS G4 

TRX 
ÖZEL 
SAYI

YAYIN YÖNETMENİ
Aslı Delikara -Turuncu İletişim
www.turuncuiletisim.com.tr
Tel: (0212) 233 25 02 

(0212) 233 26 74
GÖRSEL YÖNETMEN
Hande Mumcuoğlu Karahan
handekrhn@gmail.com




