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ü Gövde, Boyun, Omurga Hareketlerinin Kassal Analizi 
ü Omurga Omurganın Yapısı Eklemleri Kasları 
ü Göğüs Kafesi Kemik Yapı Eklemler Kaslar 
ü Gözvde Hareket Örnekleri Kassal Analizler 
ü Ekstremite Hareketlerinin Kassal Analizi 
ü Omuz Kemerinde Kemik Eklem Bağ Kassal Yapılar 
ü Kol Önkol El Kemik Eklem Bağ Kassal Yapılar 
ü Üst Ekstremite Hareket Örnekleri Kassal Analizle 



Anatomik pozisyon 

ü Ayakta, baş ve 
gövdesi dik, gözler 
yere paralel olarak 
ileri bakan, üst 
ekstremiteleri aşağıya 
sarkmış, el ayaları 
öne çevrilmiş, insan 
durumudur.  

ü Hareketler anatomik 
pozisyona göre tarif 
edilir 



Düzlemler; vücut 
bölümlerinin birbiriyle olan 
ilişkilerini tanımlayabilmek 
için kullanılan sanal kesitler  
Üç ana düzlem vardır. 
ü 1. Sagital düzlem; Vücudu 

sağ ve sol parçalara böler  
ü 2. Transvers düzlem; 

Vücudu üst ve alt 
parçalara böler 

ü 3. Frontal düzlem; Vücudu 
ön ve arka kısım olarak 
böler. (horizantal düzlem 
de denir) 



EKSENLER (AXİSLER) 

ü Sagital Eksen  Önden arkaya veya arkadan öne 
doğru yere paralel inen yatay eksen 

ü Vertikal Eksen Yukarıdan aşağıya doğru yere dik 
olarak geçen eksen 

ü   Transvers Eksen Sağdan sola veya soldan sağa 
doğru yere paralel uzanan eksendir. 



Temel Anatomik Terimler 



Anatomik Terimler YÖNLER 

ü  Süperior: Üst 
ü  İnferior: Alt 
ü  Anterior: Ön 
ü  Posterior: Arka 
ü  Dexter: Sağ 
ü  Sinister: Sol 
ü  Median: Orta 
ü  Medial: İç taraf 
ü  Lateral: Dış Taraf 
ü  İnternus: İç 
ü  Externus: Dış 
ü  Proximalis: gövdeye yakın 
ü  Distalis: gövdeye uzak  
ü  Centralis: Merkez 
ü  Perifer: Merkezden uzakta 

ü  Ventral: Önde, karına ait 
ü  Dorsal: Sırt  
ü  Superficialis: Yüzeysel 
ü  Profundus: Derin 
ü  Apicalis(Apex): Tepe, üst kısım 
ü  Basalis(basis): Taban 
ü  İntermedius: İki oluşum arasında 
ü  Cranialis: Bas tarafında 
ü  Cauidalis: Ayak tarafında 
ü  Horizontal: Yatay 
ü  Vertical: Dikey 
ü  Transvers: Enlemesine 
ü  Sagital: Dikine 



Fleksiyon 
Ekstensiyon 





ü Abduksiyon          adduksiyon 



Ayak bileği 





 
OMURGA 
VERTEBRAL KOLON 



ü 26 vertebra / omur 
ü 7 boyun  -   servikal 
ü 12 göğüs -  torakal 
ü 5 bel     -     lomber 
ü Sakrum  
ü koksigs (kuyruk sokumu) 
birleşmiş vaziyettedir 

Vertabral Kolon 
Omurga 



Vertebranın görevleri 
ü Vücuda dikey destek  olmak 

ü Başı desteklemek 

ü vücudun dik pozisyonunu 
koruma 

ü Aksiyal iskelet ağırlığının alt 
ekstremitelere aktarılmasını 
sağlar 

ü Omuriliğe güvenli bir korunak 
görevi yapar ve sinirlerin 
omurilik ten vücuda dağılımında 
güvenli geçitler oluşturur 



Vertebra yapısı 



Spinöz çıkıntı 

Transvers çıkıntı 
Gövde 

Vertebral delik 

Intervertebral delik 

OMUR -Vertebra 



Omurga bağ yapısı 
ü  Anterior longitudinal 

ligament (ön bağlar) 
ü  Posterior Longitudinal 

Ligament (arka bağlar 
ü  İnterspinöz Ligament (arka 

çıkıntılar arası bağlar) 
ü  İntertransvers Ligament 

(yan çıkıntılar arası bağlar) 



Intervertebral Disk 
(Omurlar arası disk) 



Intervertebral Disk 
Omurgada şok absorbe eder 
 
Baskı, dönme ve bükülme 
kuvvetlerine karşı koyabilme 
özelliği 
 
Omurgaya binen yükü dağıtır 
Vertebranın aşırı hareketlerini 
engeller  



Göğüs Kafesi 
ü Arkada Göğüs omurları yanlarda kaburga kemikleri ve 

önce sternum, iman tahtasından oluşan kemik yapı 
ü Kalp akciğer soluk borusu ve yemek borusu gibi 

önemli ve yaşamsal organları koruyan bir kafes görevi 
yapar 

ü Omuz kavşağı ve üst ekstremitelerin bağlantılarını 
sağlar 

ü  Birçok kas grubu için yapışma 
noktaları sağlar (solunumda 
görevli  kasları, göğüs kasları, 
sırt kasları, omuz kavşağı 
kasları, boyun kasları vb.) 



Göğüs Kafesi 
Kosta- Kaburga Kemikleri 

ü Erkek ve kadında 12 
çift vardır 
ü Ilk 7 tanesi önde 

sternuma ayrı ayrı 
kıkırdak yapıları ile 
doğrudan bağlanır 

ü 8-10. kaburgalar 7. 
kaburganın kıkırdağına 
bağlanır 

ü 11 ve 12.  kaburgaların 
uçları serbesttir, 
sternum ile  bir bağlantı 
yapmazlar 



Pelvis – Leğen Kemikleri 
ü Erişkin pelvisi 4 

kemikten oluşmuştur 
ü  sakrum, coksigs, 

sağ ve sol koksa 
kemiği  

ü Karın alt kısmındaki 
boşluğu oluşturur ve 
burada bulunan  
organları korur 

 



Sternokleidomastoid 
ü Boyuna deviasyon-

eğişme ve rotasyon –
dönme  

ü Çift taraflı çalışırsa 
boyuna fleksiyon 



Trapezius 

ü Üst lifleri skapulayı 
yukarı kaldırır,  

ü  alt lifleri ise aşağı 
çeker,  

ü  orta lifleri sırta doğru 
çeker.  

ü Başın çevrilmesinde de 
rol oynar 

Başa Ekstensiyon,  
skapulaya adduksiyon, 

elevasyon depresyon 
ü  .  



Latissimus Dorsi 
Kola adduksiyon,    
medial yönde ekstensiyon,  



Levator skapula 
ü Skapulayı ve boynu 

sabitler,  
ü Skapulayı yukarı 

doğru çeker 
ü Boyuna lateral 

deviasyon 



Rhomboid kaslar 
ü m. rhomboidei 
-rhomboideus major 
-rhomboideus major 
Skapulayı içe yukarı 
çeker sabitler 
 



Serratus Posterior 
Superior  & İnferior  

ü Üst lifler inspirasyona 
yardım eder 

ü Alt lifler ekspirasyona 
yardım eder 



Erektör Sipina 
Omurga Arka kas 
desteğini sağlar 
Temel olarak gövdeye 
ekstensiyon  yaptırır 
Ayrıca her iki yana 
eğillmeyi sağlar  
Gövdeye rotasyon 
yaptırır 



Göğüs kasları 



Göğüs kasları 
ü Göğüs ön bölgesinde bulunan kaslardır solunumla ve 

üst ekstremite hareketleriyle ilgili kaslardır. 
ü m. pectoralis major 
ü m. pectoralis minor 
ü m. Subklavius 
ü m. serratus anterior 
ü mm. interkostalis eksterni 
ü mm. interkostalis interni     
ü m. diafragma 

Son üç kas solunumla ilgili kaslardır. Diafragma göğüs 
boşluğunu alttan kapatan ve karın boşluğundan ayıran 
kas ve zardan oluşmuş bir yapıdır. Solunumda önemli 
fonksiyonu olan bir kastır. 



Omuz ve Göğüs Bölgesi Kasları 

Figure 7-18(a) 



Göğüs kasları 
ü Pektoralis major; göğüs ön duvarının en büyük ve 

yüzeyel kasıdır. Kolun en kuvvetli adduktorlarından 
biridir. Yukarı kalkmış kolda gövdeyi yukarıya 
çekmede (barfiks) latissumus dorsi ve trapezius 
kasıyla birlikte rol oynar. Kolun içe rotasyonunda rol 
oynar.  

ü Pektoralis minor; Omuzu aşağı çeker. Nefes almada 
(inspirasyon) rol oynar 

ü Serratus anterior; Skapula yı öne çeker. Kolun yukarı 
kaldırılması sırasında m trapezius ile birlikte rol oynar. 
İnspirasyona yardım eder. 



ü Eksternal Interkostal kaslar 
Kaburga kemiklerine elevasyon 
ü İnternal İnterkostal kaslar 
Kaburga kemiklerine  depresyon 



Diyafram 

Figure 7-15(b) 



Pectoralis Major 
ü Kola  

ü Adduksiyon 
ü medial yönde 

fleksiyon,  
ü iç rotasyon 



Subklavius kası 

ü Omuzu aşağı içe 
öne çeker 



Pektoralis minör 

ü Omuzu öne 
aşağı çeker 



Serratus Anterior 
ü Skapulayı öne doğru çeker 
ü Skapula sabitken kaburgaları kaldırarak 

solunuma yardım eder 



Karın KaslarI 





Karın kasları 
ü Ön yan grup kasları: 
ü m. rektus abdominis (karın düz kası) 
ü m. oblikus eksternus abdominalis (karın dış oblik kası) 
ü m. oblikus internus abdominalis (karın iç oblik kası) 
ü m. transversus abdominis 
ü m. Piramidalis 
ü Arka grup kasları 
ü m. kuadratus lumborum  
ü mm. İliopsoas kasları 

ü m. psoas  major  
ü m. psoas minor     
ü m. iliacus 



Karın kasları 
ü Ön yan grup kasları: 
ü m. rektus abdominis 

(karın düz kası) 
ü m. oblikus eksternus 

abdominalis (karın 
dış oblik kası) 

ü m. oblikus internus 
abdominalis (karın 
iç oblik kası) 

ü m. transversus 
abdominis 

ü m. Piramidalis 

Figure 7-15(a) 





Karın Kasları 

Figure 7-15(c) 



iliopsoas 
ü Uyluğa fleksiyon 
ü Gövdeye fleksiyon  



ü Arka grup kasları 
ü m. kuadratus 

lumborum  
ü mm. İliopsoas kasları 

ü m. psoas  major  
ü m. psoas minor  
ü m. iliacus 





Omurga Hareketleri 
Geniş eklem Hareket açıklığı 
vardır 
ü Fleksiyon /ekstensiyon 
ü Sağa Sola dönme(rotasyon) 
ü Sağa sola eğilme (deviasyon) 



Fleksiyon (öne) 
Ekstensiyon (arkaya)
 

 boyun fleksiyon 

Lumbar flexion 
50 dereceden sonra 
 pelvis öne tilt  

0-50 derece 



Lateral fleksiyon 
Boyun ve bel 
bölgesinde serbest
Göğüs bölgesinde kısıtlı

Boyun lateral fleksiyon 

Bel lateral fleksiyon 



 
Bel rotasyonu
İç Öapraz karın kası
Dış çapraz karın kası
Erektör spina

Boyun rotasyon 
Sternokleidomasteideus 
Boyun arka spinal kaslar 
Erektör spina 

Bel rotasyon 









Omurga bozuklukları 

ü Kifoz – Kamburluk  
ü Lordoz – artmış bel çukuru 
ü Skolyoz – omurganın bir yana doğru eğrilmesi 

E.Ü. DTMK THO – Kinesiyolojik 
Anatomi 



Omuzların pozisyonu 



Baş boyun pozisyonu 





Sırt pozisyonu 



Kifoz – Kamburluk  

Sırt omurgasının öne  kavsinde artma 



Kifoz 
ü Lordozdan daha sık görülür 
ü Omurga kama tarzındadır 
ü Kamburluk  
ü Yüzücü sırtı da denir (aşırı 

kelebek stili yüzen 
çocuklarda) 

ü Osteoporozu olan yaşlı 
kadınlarda 



Lordoz 
ü Bel bölgesindeki arkaya kaviste artma 
ü Sırttaki ekstensorların spazmı ya da kısalığı 
ü Karın kaslarındaki kısmi zayıflık uzaması ile 

ilişkili olabilir (ekstensör kaslara göre) 
ü Bel ağrısı ile karakterizedir 
ü Cimnastik, buz pateni, yüzücülerde daha sıktır 
 



Skolyoz 

ü Omurganın yanlara olan eğriliği 
ü  “C” veya “S” şeklinde olabilir 
ü Göğüs ve/veya bel omurlarında 

olabilir 
ü Omurganın vücuda  desteğini 

azalmıştır 
ü Vücut boşluklarında 

bozulmalara yol açabilir 
ü Sinirlere bası oluşturabilir 
ü Derin sırt kas ve bağlarının 

dengesinde bozulmaya yol açar 



Skolyoz 
ü Hastalıklar, bacak uzunluk farkı, 

kas dengesizliği gibi nedenlerle 
oluşmuş olabilir 

ü Kadınlarda daha sıktır 
ü Çok hafif olabildiği gibi çok ciddi 

bozukluklar söz konusu olabilir 
ü Hafif düzeyde skolyoz 

tekrarlayan tek taraflı aktivitelere 
bağlı olarak oluşabilir 

ü 40 dereceden daha büyük 
eğriliklerde tedavi cerrahidir  





Vertebral disk hastalıkları 



Disk dejenerasyonu 
ü Diskte yapısal değişiklikler 

söz konusudu,  
ü Disk yaşlanmıştır 
ü Yükü dağıtma yeteneğini 

kaybeder 





Disk hernisi Bel fıtığı 

ü Diskin etrafindaki fibröz 
dokunun yırtılması ile 
oluşur 

ü Dışarı taşan disk 
çekirdeği sinirlere bası 
yaparak şikayetlere 
neden olur 





Bel ağrısı 
ü Ağır yüklere bağlı bel 

kaslarında strain spazm 
ü Uzun süre bozuk Postürde 

kalma 
ü Öne eğilmeler 
ü Gergin hamstringler ve/veya 

iliotibial bant 
ü Zayıf karın kasları 


