
Pelvik Egzersiz
Programı

Bu broşür Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı desteğiyle 
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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Giriş 
 

Endometriozis ağrısında kas-iskelet sisteminin rolünü anlamaya başlıyoruz. 
Kas dengenizi, eklem hareketliliğinizi, zindeliğinizi ve duruşunuzu optimize 
ederek insanların diğer ağrı koşullarında da geçerli olan ağrı deneyimini 
iyileştirebiliriz. Bu broşürde pelvik sağlığınızı iyileştirmek için tasarlanmış 
bazı temel egzersizler bulunmaktadır. Egzersiz broşürü, Oxford Üniversitesi 
John Radcliffe Hastanesi Endometriozis Ağrı Kliniği ekibi Dr. Katy Vincent, Dr. 
Emma Evans ve Uzman Fizyoterapist Katie Gore tarafında hazırlandı ve Kıbrıs 
Kadın Sağlığı Araştırma Derneği tarafından Türkçeye çevrilip toplumumuz 
için adapte edildi. 
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Egzersiz için tavsiyeler
 

• Yeni bir egzersize başladığınızda çok küçük hareketlerle başlamak ve 
vücudunuzun kaldırabileceğini hissettiğinizde hareketleri yavaş yavaş 
zorlaştırmak gerçekten önemlidir.

• Vücudunuzun sınırları (günden güne değişebilir) içinde çalışın ve sizi 
rahatsız edecek ya da canınızı acıtacak kadar zorlamayın.

• Gerinme egzersizleri sırasında gerginlik duygusu hissetmeli ancak 
vücudunuzu rahatsız etmemelisiniz.

• Vücudunuzun hareketleri kaldırabilip kaldıramadığını ve giderek 
kötüleşip kötüleşmediğinizi kontrol etmek için her seans arasında bir 
toparlanma günü bırakın.

• Herhangi bir egzersizden emin olmadığınızı hissederseniz o egzersiz ile 
ilgili tavsiye aldığınızdan emin olun. 

Buraya dahil edilen egzersizler endometriozisli bazı hastalarda işlevsiz 
hale geldiğini bildiğimiz bazı kasların yeniden dengelenmesine yardımcı 
olmaktadır.  
 
Gerinme Egzersizleri 

Yaygın olarak kaslar, hem endometriozdan kaynaklanan ağrıya yanıt olarak 
görülebilen duruş hem de diğer kasların zayıflamış bu kasları telafi etmek için 
fazla çalışması nedeniyle sıkı ve ağrılı hale gelebilir.

Kalça fleksör kasının 
ayakta germe 

 
Bir bacağınız diğer bacağınızın 
önünde ayakta durun. Arkadaki 
bacağınızın topuğunu kaldırın 
ve dizlerinizi bükün. Pelvisinizin 
aşağı doğru kıvrılması için 
kalçanızı içe doğru çekin.

K a l ç a n ı z ı n / k a s ı k l a r ı n ı z ı n 
ön tarafında bir gerilme 
hissetmelisiniz. 

Her iki bacak için 30 saniye 
bekleyin. 
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Otururken piriformis 
germe

 
Gösterildiği gibi bir bacağınızı 
çapraz şekilde diğer bacağınızın 
üzerine koyun. Dizinizi hafifçe 
yere doğru itin. Rahatsanız 
sırtınız düz olacak şekilde öne 
doğru eğilin. Gerginlik çok yoğun 
hissediliyorsa sandalyeye doğru 
hafifçe yaslanın.  

Her iki bacak için 30 saniye 
bekleyin. 

Quadratus 
lumborum germe

 
Ayaktayken bir kolunuzu 
başınızın üzerine kaldırın.

Yan tarafınızda gerginlik 
hissedene kadar diğer 
tarafa doğru eğilin. 
Ardından pelvisinizi öne 
doğru iterek omurganızı 
yere doğru hafifçe bükün. 

Her iki taraf için 30 saniye 
bekleyin.
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Çocuk duruşu
 
Gösterildiği gibi diz çökün ve 
öne doğru uzanın. Sırtınızda, 
omuzlarınızda ve kalçalarınızda 
gerginlik hissedebilirsiniz. Ayrıca, 
omuzlarınıza doğru gerginliği 
artırmak için kollarınızı kısa bir 
süre tutarak hafifçe her iki tarafa 
doğru uzatabilirsiniz. 

Dört ayak üstünde kedi 
ve inek gerinme  

Kalçanız ve ayak bilekleriniz 
arasındaki açıklık geniş olacak 
şekilde dört ayak üzerinde 
sırtınızı tavana doğru bükün, 
karnınıza doğru bakarak 
kalçanızı aşağı çekin. Daha sonra 
ileri doğru bakarak ve pelvisinizi 
yukarı doğru kıvırarak sırtınızı 
aşağıya doğru bükün. İki hareket 
arasında akıcı bir şekilde geçiş 
yapmayı amaçlayın.  

Hareketlilik Egzersizleri 

Omurga hareketliliği pelvisimizi çevreleyen kasların işlevini optimize etmeye 
ve bel ağrısı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.
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Kalça Çevirme  

Sırt üstü yatar durumda 
dizlerinizi kapalı tutarak 
bükün. Dizlerinizi bir arada 
ve omuzlarınızı yerde tutarak 
dizlerinizi yere doğru yavaşça 
esnetin.

Diğer yöne doğru tekrar edin.   

Kontrol Egzesizleri

Kaslarımızın güçlü olması için karın kaslarımızın kontrolünü sağlamamız 
önemlidir. Enine uzanan abdominis kası vücudun doğal korse görevi gören, 
sırt ve pelvisi destekleyen derin bir kas tabakasıdır. Kronik pelvik ağrı yaşayan 
kişilerin bu kaslarının zayıf olması ve bu durumun oblik veya rektus kaslar 
fazla kullanılarak telafi edilmesi yaygındır.  

Pelvik taban aynı zamanda bir karın kasıdır. Pelvik ağrı yaşayan insanlarda 
pelvik taban kasları genellikle kısa ve ağrılıdır ve fazla çalışır. Diyafram 
solunumu pelvik taban kaslarının sırayla çalışma yeteneğini geliştirmeye 
yardımcı olabilir ve insanların bu kasların daha gevşek olduklarında nasıl 
hissedildiğini anlamalarını sağlar. Bu, ağrıyı azaltmaya ve gücü ve kontrolü 
artırmaya yardımcı olacaktır.   
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Transverse Abdominisi 
Hareketlendirme

 
Sırtüstü veya yana doğru uzanın 
veya oturun. Ellerinizi kalça 
kemiklerinizin hafifçe altına, 
alt karın bölgenizin üzerine 
yerleştirin. Karnınızı tamamen 
gevşetin.

Alt karın bölgenizi bel 
kısmınızdan hafifçe çekin (tam 
gücünüzün yaklaşık %20’sini 
kullanarak sıkın). Ellerinizin 
altında hafif bir gerginlik 
hissetmelisiniz. Karnınızın hafifçe 
hareket ettiğini görmelisiniz; 
ayrıca üst karın kaslarınız ve 
sırtınız sabit kalmalıdır.

Nefes almaya devam edin ve Tutuşunuzu devam ettirmeye çalışın. 
Tutuşunuzun gevşediğini düşünüyorsanız tamamen gevşetin ve tekrar 
başlayın. Karnınızın üst kısmının, pelvik tabanınızın veya diğer kaslarınızın 
kasıldığını hissediyorsanız tamamen gevşeyin ve başa dönün.

Birkaç saniye bekleyerek başlayın ve ardından vücudunuzun sizi 
aldatmadığından emin olarak zaman tutun.
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Diyafram Solunumu

Dizleriniz bükülmüş olarak sırt üstü 
yatarken bir elinizi alt karnınızın 
üzerine, diğerini göğsünüzün üzerine 
yerleştirin.

Karnınızın pasif olarak “şişmesi” 
için 2-3 kez yavaş derin karın 
nefesi (burnunuzdan nefes alıp 
ağzınızdan verin) alarak başlayın. 
Karnınıza “dışarı itiyormuş” gibi 
hissetmemelisiniz. Göğsünüzü sabit 
tutmaya çalışın. Ardından normal 
nefes almaya geri dönün.

Şimdi rektum bölgenizi havayı 
durduruyormuş gibi hafifçe sıkın ve 
hemen gevşetin. Bu kasları mümkün 
olduğunca rahatlatmaya çalışın. 
Derin abdominal solumaya dönün ve 
2-3 kez tekrar edin. Kasların daha da 
aşağıya doğru indiğine dikkat edin.

Bu döngüye en fazla 10 kez devam 
edin.

Kuvvetlendirme Egzersizleri

Kaslar duruş, ağrı ve hareketsizlik nedenleriyle zayıflayabilir. Pelvik kasların 
güçlendirilmesi, vücudun yukarıda belirtilen kasları kullanarak telafi etme 
ihtiyacını azaltır ve kontrolün yeniden dengelenmesine yardımcı olur.

Uzanır vaziyette pelvik 
eğmeler

 
Doğal pozisyonunuzda sırt üstü 
yatarken derin karın ve kalça 
kaslarınızı çalıştırın. 

Pelvisinizi yavaşça bükün ve hafifçe 
kaldırın. 

Ardından hafifçe önceki 
pozisyonunuza dönün. 
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Yüzlükler 

Doğal pozisyonunuzda sırt üstü 
yatarken derin alt karın kaslarınızı 
çalıştırın. Kollarınızı hafifçe yerden 
kaldırın ve omuzlarınızdan itibaren 
ritmik olarak aşağı yukarı hareket 
ettirin. Bunu 100 kez yapmayı 
hedefleyin; ancak bundan daha fazla 
yapın. 

Omuz Köprüsü
 
Doğal pozisyonunuzda sırt 
üstü yatarken derin alt karın 
kaslarınızı çalıştırın. Kalça 
kaslarınızı sıkın ve kalçalarınızı 
yavaşça ve bölge bölge yerden 
kaldırmaya başlayın; bu durumda 
ilk kaldırdığınız kısım kuyruk 
kemiğiniz olacaktır. Hareket 
mümkün olduğunca kontrollü 
yapılmalıdır. Kaburgalarınızın 
her zaman kalçalarınızdan daha 
aşağıda olduğundan emin olun.

Zemine geri dönerken yine bölge bölge ve kontrollü bir şekilde hareket 
ettiğinizden emin olmalısınız; bu durumda yere en son dokunacak olan kısım 
kuyruk kemiğinizdir.
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Yüzme

Doğal pozisyonunuzda 
yüzüstü yatarken (karnınızı 
içinize çekmeyi unutmayın) 
derin karın kaslarınızı çalıştırın.

İstiridye

Doğal  pozisyonunuzda  
bacaklarınız bükülmüş ve 
ayaklarınız kalçanızla aynı hizada 
olacak şekilde yan yatarken derin 
karın kaslarınızı çalıştırın.

Kalça kemiklerinizi öne doğru 
bakacak şekilde tutarak üst 
bacağınızı kaldırın. Geriye doğru 
sallanmaktan kaçının. Bacağınızı 
yavaşça başlangıç pozisyonuna 
doğru indirin. Diğer tarafa 
geçmeden önce bir tarafta 
mümkün olduğunca çok sayıda 
tekrar yapın (tempoyu dikkate 
alarak). 

Omurganızı uzun halde tutarak bir bacağınızı yerden kaldırın; kalça kaslarınızın 
sıkıldığını hissedin. Bacaklarınızı sırayla kaldırın.

Kollarınızı gevşek tutun ve gerekirse karnınızın altına bir yastık yerleştirin.
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