
 

 
Boyunun ne kadar uzayacağını sen 
belirliyorsun. Her şey senin elinde! 
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Boy uzaması birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu e-kitapçığı okuduğunda 

boyunu uzatman için sana yardımcı olacak çok önemli bilgileri öğrenmiş olacaksın. Bunlar 

arasında bazılarını kontrol edemememize rağmen, bazılarını kontrol etme imkanına sahibiz. 

Burada bizi esas ilgilendiren faktörler de kontrol edebileceklerimizdir. Hayatımızda 

yapacağımız bazı değişikliklerle boyumuzun uzamasını hızlandırabiliriz. 

Eğer boyunun artık uzamadığını, uzama sürecinin sonlandığını düşünüyorsan tekrar nasıl 

büyümeye başlayabileceğini burada öğreneceksin. Hazırsan başlayalım. 

 

 

1) GENETİK: 

 

 

 

Genetik boy uzamasını etkileyen en önemli faktördür. Döllenme sırasında anne ve babadan 

gelen genetik kodlar bir çocuğun en fazla kaç cm boya sahip olabileceğini belirler. 

Biz, bu genetik kodların belirlediği üst sınırdan yukarıya ne yaparsak yapalım çıkamayız. 

Fakat burada önemli bir nokta var: 

Genetik kodların belirlediği bu üst sınıra ulaşıp ulaşmamak tamamen bizim elimizde.  

 

Eğer;  

 

➢ Ergenlik çağı bitene kadar boy uzamasını destekleyen yiyeceklerle beslenirsek 

 

➢ Günlük mineral, vitamin ihtiyacımızı karşılarsak 

 

➢ Balık yağı içerek vücudumuza yeterince Omega 3 alırsak 
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➢ Düzenli olarak basketbol oynarsak  

 

➢ Sık sık yüzersek 

 

➢ Uyku düzenimize dikkat edersek 

 

➢ Boy uzatma egzersizleri yaparsak 

 

➢ Çocukluk ve gençlik dönemimizde ağır çantalarla okula gitmezsek 

 

➢ Vücudumuzu eğik durmaya alıştırmazsak 

 

 

➢ Stresten uzak bir hayat sürersek 

 

Genetiğimizin belirlediği bu üst boy sınırına ulaşabiliriz.  

Özetle uzayabileceğimiz maksimum uzunluğu genetik belirler. Fakat o üst sınıra ne kadar 

yaklaşacağımızı biz belirleriz.  

O nedenle, hayatımızda yapacağımız uzamayı teşvik edici değişikliklerle uzama sürecine 

müdahale edebiliriz. 

 

2) BESLENME 
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Beslenme, büyüme sürecinde genetikten sonra gelen en önemli faktördür. İnsanın 

vücudundaki büyümeyi sağlayan ham maddeler, beslenme yoluyla vücuduna aldığı 

karbonhidrat, protein ve yağlardır. 

Bunların yanında yine beslenme yoluyla vücuduna aldığı vitamin ve minerallerdir. 

Not: Vücudumuzda yer alan vitaminlerin bir kısmı vücudumuzda üretilmektedir, fakat büyük 

bir kısmı dışarıdan beslenme yoluyla alınmaktadır. Mineraller ise tamamen dışarıdan 

alınmaktadır. 

 

Boy uzamasında en etkin rol oynayan 3 unsur vardır: 

 

- Proteinler ve amino asitler: 

Protein vücuttaki tüm yapıları oluşturan en önemli maddedir. Vücut büyümesini sağlayan 

proteindir. 

Bu nedenle balık, tavuk, dana eti, süt, peynir, yoğurt, kuru baklagiller, kefir gibi yiyecekler 

tüketmeye özen göstermelisin. Böylelikle günlük protein ihtiyacını tamamıyla karşılamış 

olacaksın. 

 

- Kalsiyum 

Beslenme yoluyla vücuduna aldığın kalsiyum mineralinin hemen hemen hepsi kemiğin ve 

dişlerin yapısına katılır. Metabolizmanın düzgün bir şekilde işlemesini, sinir ve kas 

hücrelerinin sağlıklı olmasını sağlar. 

Enzimlerin aktivasyonunda etkili olduğu için de büyümeyi doğrudan etkiler. 

 

Kalsiyum Hangi Besinlerde Bulunur? 

➢ Peynir 

 

➢ Yoğurt 

 

➢ Süt 

 

➢ Çikolata 

 

➢ Midye 

 

➢ Karides 
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➢ Brokoli 

 

➢ Lahana 

 

➢ Pırasa 

 

➢ Portakal 

 

➢ Siyah üzüm 

 

➢ Kivi 

 

Not: Kalsiyum günlük ihtiyaç kadar alınması gereken bir maddedir. Kalsiyum yeteri kadar 

alındığında büyümeyi maksimum seviyeye çıkarırken, fazla alındığında vücuda negatif etkiler 

yapabilmektedir. Bir yetişkin için günlük kalsiyum ihtiyacı ortalama, 900 miligram kadardır. 

 

- D Vitamini 

D vitaminin vücut için birçok faydası bulunmaktadır. Fakat bizi ilgilendiren faydası kemikler 

üzerinde yaptığı olumlu etkidir. 

D vitamini, vücuttaki kalsiyum mineralinin seviyesini kontrol eder. Kalsiyumun bağırsaklarda 

emilerek kana karışmasını, kandan kemiklere geçerek kemik oluşumuna katılmasını sağlar.  

Bu nedenle D vitamini, kemiklere en çok fayda sağlayan vitamin türüdür. 

D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur? 

➢ Somon balığı (100 gramı günlük ihtiyacın %90’ını karşılar) 

 

➢ Ton balığı (100 gramı günlük ihtiyacın %60’ını karşılar) 

 

➢ Sardalye (100 gramı günlük ihtiyacın %30’unu karşılar) 

 

➢ Hamsi (100 gramı günlük ihtiyacın %10’unu karşılar) 

 

➢ Yumurta (100 gramı günlük ihtiyacın %10’unu karşılar) 

 

➢ Süt, kefir, ayran (100 gramı günlük ihtiyacın %10’unu karşılar) 

 

➢ Yoğurt ve peynir 
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Not: Vücudun D vitamini üretebilmesi için güneş ışığı çok önemlidir. Günlük olarak güneş 

ışığına çıkman vücudunun D vitamini üretmesini sağlar. 

 

3) DÜZENLİ UYKU – BÜYÜME HORMONU 

 

 

 

Uyku büyüme sürecinde çok etkili bir faktördür. Uyku sırasında stres hormonları azalır ve 

vücuttaki büyüme hormonu seviyesi artar. Uyku sırasında vücut kendi kendini onarır, protein 

sentezi artar ve büyüme gerçekleşir. 

Uyku sırasında salgılanan büyüme hormonunu maksimum seviyede üretmek istiyorsan 22.00 

gibi uyumuş olmamız faydamıza olacaktır. 

Çünkü büyüme hormonunu destekleyen melatonin hormonu 23.00-05.00 saatleri arasında 

salgılanır. 02.00-04.00 saatleri arasında da en yüksek seviyeye ulaşır. 

Dikkat! 

Uyurken ışıkları mutlaka kapatmalı, odanın ışık almamasına özen göstermelisin. Çünkü 

melatonin hormonu ışıklı ortamda salgılanmaz, vücuttaki üretimi durur. 

Rahat bir yatakta uyuyarak uyku kaliteni de arttırmanı tavsiye ederim. 
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4) BOY UZATMA EGZERSİZLERİ – SPOR 

 

 

 

Spor, tarihin en eski dönemlerinden beri insanlar tarafından boy uzamasını teşvik edici 

özelliğiyle bilinmiştir. Atletizm, yüzme, bisiklet, basketbol gibi sporlar boy uzamasını 

doğrudan desteklemiştir. 

Boyunu uzatmak isteyen herkesin bu sporlardan en az birini mutlaka yapmasını tavsiye 

ediyorum. 

Bunun yanında son 10 yılda boy uzaması konusunda yeni gelişmeler oldu ve boy uzatma 

egzersizleri isminde özel bir egzersiz programı ortaya çıktı. 

 

Bu egzersizlerin özellikleri şunlar: 

➢ Boy uzamasını maksimum seviyeye çıkaracak niteliktedir. 

 

➢ Ergenlik döneminden sonra da boyunu uzatabilmene imkan sağlar. 

 

➢ Omurga duruşunda olumlu yönde önemli değişiklikler yapar. 

 

➢ Omurga boyunu uzatır. 
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➢ Bacak boyunu uzatır. 

 

Boy uzatma egzersizleri ergenlik döneminde olan kişilere doğrudan bir fayda sağlıyor. 

Büyümeyi destekleme özelliği bu noktada %100 kanıtlanmış durumda… 

 

Ergenlik Çağından Sonra Uzama Nasıl Sağlanıyor? 

Ergenlik döneminin sonra ermesiyle birlikte kemiklerde bulunan büyüme plakları kapanır. 

Kemiklerin büyümesi tamamen durur. Fakat kemikleri birbirine bağlayan kıkırdak dokudan 

oluşan plaklar bulunur. 

Ve bu plakların büyümesi ergenlik döneminden sonra da devam eder. 

Bu plaklarını büyümesini maksimum seviyeye çıkarmak için boy uzatma egzersizlerini 

uygulamak gerekmektedir.  

Bu egzersizler uygulanarak kıkırdak dokunun kalınlaşması ve uzaması sağlanır. 

Bunun yanında insan omurgası eğilmeye meyillidir.  

Yıllarca taşıdığın ağır okul çantaları, otururken yaptığın eğilme hareketleri, eğik yürüme 

alışkanlığı, omurganın duruşunun giderek bozulmasına neden olur. 

Omurgana tekrardan dik bir duruş kazandırmak için bu egzersizleri mutlaka uygulaman 

gereklidir. 

Omurga duruşun mükemmel bir forma kavuştuğunda boyun otomatikman 2-3 cm daha uzun 

olur.  

Bu nedenle ergenlik döneminden sonra da boy uzatılabilir… 

Boy uzatma egzersizlerinden oluşan ücretsiz bir programı ilerleyen günlerde mail adresine 

göndereceğim. O nedenle gönderdiğim maillerin hepsini dikkatlice takip et. 

Ücretsiz bir boy uzatma programı eğer gönderdiğim tüm mailleri takip edip okursan, yaklaşık 

9-10 gün sonra mail adresinde olacak.  

Eğer maillerimin bazılarını açıp okumazsan bu programdan mahrum kalabilirsin. 

Çünkü bu boy uzatma programı, bütün maillerin açılması koşuluyla otomatik olarak 

gönderilmektedir. 

Yakın zamanda güzel bir uzama programıyla karşında olacağım. 
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5) STRES 

 

 

 

Boy uzamasıyla stres arasında doğrudan bir ilişki vardır. Neden? 

Çünkü vücuttaki stres miktarı arttıkça, hormonların salgılanması olumsuz olarak etkilenir. 

Büyüme hormonu salgılanımı da stresten olumsuz etkileneceği için boy uzaması stres arttıkça 

yavaşlama sürecine girer. 

Bu nedenle hayatı stressiz bir şekilde yaşayan, sorunları kafasına fazla takmayan, rahat bir 

beyne sahip kişilerde büyüme hormonu daha fazla salgılanır. 

Bu konuyu bir araştırmayla daha net olarak açıklamak istiyorum: 

Kimsesizler yurdunda stresle boy uzaması arasındaki ilişkiyi öğrenmek için önemli bir 

araştırma yapıldı. Anne babasız birçok çocuğun diğer çocuklara göre boyunun daha kısa 

olduğu görüldü. 

Bu çocuklar bir süre sonra bir anne babaya evlat olarak verildi. Ve zaman içinde boylarındaki 

artışın normal çocuklarla aynı seviyeye geldiği, diğer akranlarının boyunu yakaladıkları 

görüldü. 

Sonuç olarak, boyunu uzatmak istiyorsan stressiz bir hayat yaşamaya özen göstermeni 

öneririm. 
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En etkili boy uzatma egzersizlerini ve bilmen gereken önemli ipuçlarını öğrenmek istersen 

sana bir e-kitap seti tavsiyesinde bulunabilirim. Boyunu hızlı bir şekilde uzatmaya başlamak 

için bir rehber arıyorsan, Hızlı Boy Uzatma Programı’nı mutlaka okumanı öneririm. 

Kitap setini buradan inceleyebilirsin… 

https://boyuzatmakitabi.net/hizliboyuzatmaprogrami

