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CONTROLOGY

-Minder 
üzerinde

-Özel 
tasarlanmış 

ekipman

PİLATES NEDİR?



• Pilates metodu, zihnin, kaslar üzerindeki 
kullanımını desteklediği için Contrology
(Kontrol bilimi) olarak adlandırıldı. 



• Pilates, bedenin dengeli tutulmasına yardımcı olan
ve omurgayı desteklemekte önemli işlevi olan temel
kaslar üzerine yoğunlaşılan bir egzersiz programıdır.
Nefes egzersizi teknikleri de yer almaktadır.



Joseph Hubertus Pilates kimdir?

• 1880 yılında Almanya’da doğdu



• Çocukluk yıllarında Romatizmal ateş, astım,
raşitizm ve zayıf bir solunum sistemiyle
boğuştu.



• Sağlığına kavuşmak için zihnini ve bedenini
güçlendirmenin yollarını aradı.



• Boks, eskrim, güreş ve cimnastikle ilgilendi.



• Yoga ve Zen meditasyonu da ilgi alanındaydı.



«PİLATES»İ KİMLER YAPABİLİR ?

Başlamadan doktorunuza başvurmayı
unutmamalısınız..!

HERKES



Spor sağlık içindir…



Ancak bilinçsiz yapılan egzersizler , 
ölümcül ya da kalıcı yaralanmalara neden 

olabilir !!!!



Hangi spor dalına başlayacaksanız size 
uygun olup olmadığı amacıyla 

doktorunuza danışın ve iyi eğitimli bilinçli 
antrenörlerle çalışın…!



PİLATES KİMLER TARAFINDAN 
YAPTIRILMALIDIR?

Pilates eğitimlerini • Pilates eğitimlerini 
tamamlamış ve 
pilates egzersizine 
hakim,

• Diploması, 
antrenörlük 
belgeleri ve 
sertifikaları olan,



• Medikal egzersiz 
bilgisi olan, 
araştırmacı,

• Egzersizlerle ilgili 
detaylı bilgi 
birikimine sahip 
ve hekimlerle 
diyalog halinde 
olan eğitmenlerle 
uygulanmalıdır..!



«PİLATES»İN YARARLARI NELERDİR?

İyi bir kan dolaşımı,
Derin sağlıklı 

nefes alıp-verme 
ve

güçlenmiş akciğerler



Güç ve esneklik



Sağlıklı kemikler ve eklemler



Gelişmiş duruş, denge ve koordinasyon



Sıkı bir karın



Enerji, dayanıklılık artışı ve stres seviyesinde düşüş



Vücuttaki «acı ve ağrılarda» azalma 



Zarar görmüş kas ve eklemlerin yeniden yaralanma 
ihtimallerini önleme gibi liste uzayıp gidebilir…



«PİLATES TEMELLİ EGZERSİZ» MODELİ

• Geleneksel Pilates metodunun basitleştirilmiş
ve rehabilitasyon amaçlarına uygun hale
getirilmiş şekli

• Amacı: Lumbopelvik bölgedeki kasları
hedefleyerek omurganın stabilitesini
geliştirme yolu ile postürü düzeltmek ve
hareket kontrolünü sağlamak

Anderson BD, Spector A: Introduction to Pilates- based
rehabilitation. Orthopaedic Physical Therapy Clinics of North
America 9(3):395 – 410, 2005



«Pilates temelli egzersiz»lerin kişilere
sağlayacağı yararlar

«Pilates temelli egzersiz»lerin kişilere
sağlayacağı yararlar

• ROM artışı

• Kas simetrisi, 
esnekliği

• Spinal hareketlilik

• Propriyosepsiyon

• Denge ve
koordinasyonun
geliştirilmesi

Bryan M, Hawson S: The benefits of Pilates exercise in orthopaedic
rehabilitation. Techniques in orthopaedics 18(1):126-129, 2003



«Pilates Temelli Egzersiz»in Yararları 
ile İlgili Araştırmalar

«Pilates Temelli Egzersiz»in Yararları 
ile İlgili Araştırmalar



Anderson et. al (2005)

• Spinal ağrısı olan kişiler

• Ağrıda % 27.8 oranında azalma (kontrol
grubunda %10.9)

• Oswestry indeksine göre maluliyet oranında
%16.8 oranında düşüş (kontrol grubu %3.2)

Anderson BD, Spector A: Introduction to Pilates- based
rehabilitation. Orthopaedic Physical Therapy Clinics of North
America 9(3):395 – 410, 2005



Donzelli et al (2006)

• Gözlemsel skala ve Oswestry maluliyet
anketi kullanılmış ve her ikisinde de
bulgularda belirgin gerileme olduğu
görülmüştür.

Donzelli S, Di Domenica F, Cova AM, Galletti R, Giunta N: Two
different techniques in the rehabilitation treatment of low
back pain: A randomized controlled trial. Eura Medicophys
42:205-210, 2006



• Gagnon, Gladwell, O’Brien’ın yapmış oldukları
bu tarzdaki çalışmalarda da benzer sonuçlar
alınmıştır.

• Gagnon LH: Efficacy of Pilates exercises as therapeutic intervention in
treating patients with low back pain (Tez çalışması) The University of
Tennessee, 2005

• Gladwell V, Head S, Haggar M, Beneke R: Does a program of Pilates improve
chronic non-specific low back pain? J Sport Rehabil 15:338-350, 2006

• O’Brien C: Pilates can decrease chronic low back pain and related functional
disability (Tez çalışması) , Unitec Institute of Technology, 2010



• 20 – 55 yaş grubunda kronik bel ağrısı

• 39 deneğin 21’i Pilates egzersiz aletleri ile 4
hafta boyunca çalıştırılmış, kontrol grubunu
oluşturan 18 kişi ise hekim ya da fizyoterapist
eşliğinde standart tedavilerine devam
etmişlerdir.

Rydeard et al.



• Egzersiz yaptırılan grupta takip süresi sonunda
ölçülen fonksiyonel maluliyet düzeyi ortalaması
3.1 den 2.0’a (kontrol grubunda 4.2 den 3.2)

• Ağrı yoğunluğu ölçümü (101-point numerical
rating scale) 23.0 den 18.3’e geriledi (Kontrol
grubunda 30.4 iken 33.9 oldu)



Rydeard R, Leger A, Smith D: Pilates-based therapeutic exercise:
Effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and
functional disability: A randomized controlled trial. The Journal
of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 36(7): 472-484, 2006



Pilates temelli
egzersizler,

kronik ve tedavi

edilememiş bel

ağrısında

alışılagelmiş bakım
tekniklerinden

daha etkili !!



«PİLATES»İN PRENSİPLERİ NEDİR?

• Nefes• Nefes
• Konsantrasyon
• Kontrol
• Merkezleme
• Kusursuzluk
• Dengeli kas gelişimi
• Ritim / Akış
• Bedenin bütün halinde hareketi
• Gevşeme



«PİLATES»TE POSTÜR ANALİZİ

• Vücudun her kısmının, kendisine bitişik segmente ve bütün 
vücuda oranla en uygun pozisyonda yerleştirilmesidir. 



«PİLATES» EKİPMANLARI 
NELERDİR?

«PİLATES» EKİPMANLARI 
NELERDİR?



PİLATES EKİPMANLARI
Cadillac



Reformer



Tower of Power



Ladder Barrel



Core Align



Combo Chair



Toplar



«PİLATES»TE UYGULANAN BAZI 
EGZERSİZ HAREKETLERİ

«PİLATES»TE UYGULANAN BAZI 
EGZERSİZ HAREKETLERİ



ARM WORK Facing Straps
Rowing



ARM WORK Facing Straps
Biceps



ARM WORK Facing Footbar
Hug a Tree



FEET IN STRAPS
Leg Lower - Circles



LONG SPINE MASSAGE
Abdominal, Legs



SHORT BOX,OBLİQUE ABDOMINAL



THE HUNDRED



MERMAID
Reformer



TENDON STRETCH 
Reformer



Pilates hakkında hekimlerimiz ne 
dedi?

Pilates hakkında hekimlerimiz ne 
dedi?



• Düzenli yapılan Pilates duruşu düzeltir

• Kasların güçlenmesini ve esnekliği sağlar; dengeyi 
geliştirir

• Bunun sonucunda sağlıklı eklemlere sahip oluruz

• Sırt ve bel ağrılarını azaltıcı etkisi vardır

• Stresle başedebilme gücüne katkıda bulunur



• Evre 4 Kondromalazi saptanan diz eklemim çok ağrılı 
hale gelmişti

• Pilates hareketleri, özellikle kuadriseps, hamstring
kas grubunu güçlendirdi

• Yine bu kasların esnekliğinin artmasını sağladı

• Ağrılarım azaldı; hareket kabiliyetim arttı.

Dr. Nur BİRGEN
Adli Tıp Uzmanı



• Klinik pratiğinde önemli bir sorun olan trunkal boyun 
ve bel ağrılarında destekleyici bir tedavi modalitesi
olarak

• Pilates uygulamasını son iki yıldır kullanmaktayım ve 
başarılı sonuçlarını memnuniyetle izlemekteyim.

Dr. Murat HANCI
Nöroşirurji Uzmanı



• Doğum sonrasında kas – iskelet sistemim teklemeye 
başladı

• Doktorlarımın tavsiyesi ile Pilates yapmaya başladım

• Aldığım eğitimle kısa sürede sağlığıma kavuştum

• Aynı zamanda pozitif motivasyon veren güler yüzlü 
eğitmenlerimle vazgeçilmezlerim arasında yerini aldı.

Dr. Pınar KADIOĞLU
Endokrinoloji ve 

Metabolizma Uzmanı



Dr. Barış BASLO 
Nöroloji Uzmanı

• Sol S1 kökünde bası nedeniyle bel fıtığı op (L5-S1)

• Bedenin kendi ağırlığını kullanarak postür ve denge
kaslarını güçlendiriyor

• Geleceğe yönelik olarak gelişmesi muhtemel eklem-
omurga zedelenmelerini önleyici güç kazandırıyor ve
esneklik sağlıyor

• Antrenör gözetiminde yapılıyor ve her bir egzersiz
sırasında hoca öğrencisinin genel ve o günkü
durumuna göre ihtiyaç duyulan planlamayı yapıp,
egzersiz şablonlarını sürekli durumuna adapte ediyor.

• Ağrı azalıyor; güç ve esneklik artıyor



TEŞEKKÜRLER…..

www.lucepilates.com/tr


