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ÖZET 

 

�i�manlık çe�itli nedenlerle fazla miktarda ya� depolanması sonucu 

ortaya çıkar. Birçok sa�lık problemlerine neden oldu�u için ça�ımızın en büyük 

sorunlarından biridir. Ayrıca, kilo problemi maddi manevi pek çok kayıplar 

ortaya koymaktadır.  

Ara�tırmanın amacı: a�ırı kilo ve obezite sorunu ya�an bireylere 45 

günlük, neuro linguistic programming (NLP), e�itimi verilmesi, daha sonra yeme 

tutumları üzerindeki etkilerinin de�erlendirilmesi ve egzersizle birlikte 

desteklendi�inde ortaya çıkan sonuçların kar�ıla�tırılmasıdır. Bireyler, a�ırı kilo 

ve obezite sorunu ya�ayanlar arasında gönüllük esasına göre seçildi. Vücut 

kütle indeksi (VK�) 25.0’ın  üzerinde, 4 gruptan olu�an 200 ki�i ile çalı�maya 

ba�landı. 1.Grup; NLP,  2.Grup; Egzersiz,  3.Grup; NLP+Egzersiz,  4.Grup; 

Kontrol grubudur. Çalı�ma ba�langıcında her grubun katılımcı sayısı 50 idi. NLP 

grubu katılımcıları 45 gün boyunca haftada 2 gün NLP e�itimleri aldılar. 

Egzersiz grubu katılımcıları 45 gün boyunca haftanın 3 günü aerobik egzersizler 

yaptılar. NLP+Egzersiz grubu  katılımcıları hem 45 gün boyunca haftada 2 gün 

NLP e�itimi hem de haftanın 3 günü 45 dakikalık aerobik egzersiz yaptılar. 

Kontrol grubu hiçbir programa katılmayarak sadece rutin yeme alı�kanlıklarını 

sürdürüp sürdürmediklerini belirlemek için gözlemlendiler. Çalı�manın sonunda 

NLP grubu 29 ki�i, Egzersiz grubu 19 ki�i, NLP+Egzersiz grubu 39 ki�i ve 

Kontrol grubu 32 ki�i olarak kalmı�tır. Tüm gruplara çalı�manın ba�ında ve 

sonunda yeme tutum envanteri uygulandı. Ya� oranları vücut kompoziyonu 

analizörü (Tanita) ile belirlendi ve fiziksel ölçüleri alındı. Ara�tırmamız 

sonuçlarına göre NLP e�itiminden sonra NLP+Egzersiz  ve NLP gruplarının 

yeme tutumları ve vücut a�ırlıkları anlamlı yönde de�i�mi�tir.   

 

Anahtar Kelimeler: Obezite, A�ırı kilo, NLP( Duyu Dili Programlanması), 

egzersiz, zayıflama, yeme tutumları, davranı� de�i�ikli�i 



 vi 

SUMMARY 

 

Obesity or fatness is the result of the storage of excess fat due to several 

reasons. It is one of the biggest problems of our century since it creates many 

health related problems. Excess weight problem leads to many financial and 

psychological problems. 

The purpose of the study: to give 45 day training on Neuro Lingusitic 

Programming (NLP) to people facing overweight and obesity problems for 45 

days; to assess the effects of their eating habits and to compare; the results 

when supported with exercise. Individuals were chosen among volunteaers 

facing overweight and obesity problems. 200 people, whose body mess index 

was over 25.0 were sepaerated into 4 groups and examined. 1st group; NLP, 

2nd group; Exercise, 3rd group; NLP+exercise, 4th group; was the control 

group. At the beginning, each group was compoted of somembers. NLP group 

attendants had NLP trainings for 45 days twice a week. The exercise group 

attendants were given a 45 day program during which they performed aerobic 

exercises three times a week. NLP +exercise group attendants had both an 

NLP training twice a performed 45 minute aerobic exercises three times a week. 

The control group members weren’t given any treatment, but they were only 

observed if they went on  their routine eating habits. At the end of this study 

there were 29 people in NLP group, 19 people in exercise group, 39 people in 

NLP+exercise group, and 32 people in control group left. Their fat ratios were 

determired by a body composition analyzer.  The results of this study showed 

that after NLP trainings, the eating habits and the body weight of the NLP and 

NLP+exercise groups have positively changed.  

 

Key words:  Obesity, excess weight, NLP (neuro linguistic programming), 

exercise, slimming, eating habits, behavioral change 
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1. G�R�� 

 

Latincede obesus, yemek yeme anlamına gelen “obedere”nin geçmi� zaman 

halidir. Obezite ba�ta geli�mi� ülkeler olmak üzere tüm dünyada görülme sıklı�ı 

giderek artan bir sa�lık sorunu haline gelmi�tir. Eski ça�lardan beri var olan obezite 

de�i�ik dönem ve yörelerde gücün, kudretin, ihti�amın, zenginli�in ve hatta güzelli�in 

simgesi olmu�tur. Ancak son 10 yılda yol açtı�ı kronik sa�lık sorunlarının topluma 

maddi ve manevi külfeti giderek daha çok fark edilmeye ba�landı�ından, obezitenin 

bir hastalık oldu�u ve tedavi edilmesi gerekti�i kabul edilmi�tir (74). 

 Dünyada kilo problemi ya�ayan insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Dengesiz beslenme, psikolojik nedenlerle ortaya çıkan a�ırı yeme iste�i ve hareketsiz 

bir ya�am biçimi kilo almayı etkileyen faktörlerden bazılarıdır. �nsanların her geçen 

gün yiyeceklere verdikleri anlamların zihinlerinde de�i�mesi, görsel ve yazılı basının 

yiyecekler üzerindeki etkileri, bireylerin beslenme düzenlerini etkilemektedir. Bireyler 

belirli dönemlerde zayıflamakta fakat zayıflama yöntemlerini bilmedikleri için, 

verdikleri kiloları tekrar geri almaktadırlar. Çünkü çözümü geçici yeme tutum 

de�i�ikliklerinde aramaktadırlar. Yaptı�ımız çalı�mada bireylerin zihinlerinde yeme�e 

verdikleri anlamların farkına varmalarını sa�layarak, yeme tutumlarının de�i�mesi 

hedeflenmi�tir. 

Yeme iste�ini fiziksel açlık ve psikolojik nedenler etkilemektedir. Ya�am 

tarzında yapılması beklenen de�i�iklikler ve ki�ilerin bunu yapabilmesi için gerekli 

motivasyon yine ki�inin içinde bulundu�u psikolojik ve sosyal durumla ili�kilidir. 

Bireylerin psikolojik ve sosyal durumları de�i�ti�inde yeme tutumları da 

de�i�mektedir(7). 

 Kilo vermek isteyen bireylerde en çok rastlanan durumlardan bir tanesi diyet 

maratonuna girmeleridir. Bunun sonucunda kısa vadede kilo verilmekte fakat uzun 

vadede bakıldı�ında da verilen tüm kilolar geri alınabilmekte ve aynı zamanda ki�inin 

kendisini baskı altında hissetti�i uygulamalardır (15). Kilo vermek için zorla yapılan 

çalı�malar kısa zamanda bırakılıp eski düzene geri dönülmektedir. Fakat ya�am 

tarzında yapılan köklü de�i�ikliklerin ki�ilerin kilo verme durumlarını daha kolay ve 

daha zevkli bir hale getirdi�i gözlenmi�tir (15). Böylelikle daha az stres ve sıkıntı 

içinde kilo verme olayı gerçekle�mi�tir.  
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 Neuro Linguistic Programming (NLP) zihnin etkin kullanılması ve 

programlanmasıdır. Çalı�mamızda kullandı�ımız NLP teknikleri bireylerin zihinlerini 

nasıl dü�ünmeleri gerekti�i konusunda yönlendiren ve gerekli motivasyonu nasıl 

yaratabileceklerini ö�reten teknikler bütünüdür. Bilindi�i gibi kilo problemine yol açan 

en önemli faktörlerden biri kontrolsüzce yemek yemedir. Yemek yemenin zihinsel 

olarak kontrol edilmesi davranı�lar üzerinde kontrol duygusunun artması ile 

engellenmektedir. NLP teknikleri davranı� de�i�ikli�inin nasıl daha çabuk olması 

gerekti�i konusunda obezite sorunu ile birle�tirilmi�tir. 

 

1.1 Ara�tırma problemi: 

 

OBEZ�TE (�i�manlık), vücudun ya� kütlesinin artmasıyla ortaya çıkan kalıtsal, 

ya�am kalitesini bozucu ve tedavisi pahalı olan metabolizmayı etkileyen bir hastalık 

ve önemli bir toplumsal sa�lık sorunudur. Öyle ki, dünya sa�lık örgütü (WHO) 

obeziteyi, “hızla yayılma gösteren bir salgın hastalık” olarak benimsemi�, önlem 

alınması ve tedavi edilmesi konusunda uyarılarda bulunmu�tur.Yirminci yüzyılın 

teknolojik geli�melerinin günlük ya�amımızda olu�turdu�u onca kolaylık, beslenme 

alı�kanlıklarındaki de�i�iklikler, insanların ya�am süresinin uzamaya ba�laması ve 

�i�manlı�ın görülme sıklı�ının artması; �i�manlı�ı en önemli sa�lık sorunu olarak 

gündeme ta�ımaktadır. �i�manlık dünya ve ülkemizde %20-25 sıklıkta 

görülmektedir(15). 

Dünya Sa�lık Örgütünün 1997 yılı verilerine göre dünya nüfusunun % 25’i 

�i�man, % 25’i balık eti veya toplu, % 25’lik kısmı genetik olarak �i�manlı�a yatkın 

olarak gösterilmi�tir. Geriye kalan % 25’i ne �u anda ne de gelecekte �i�man 

olmayacak grubu olu�turur. Görüldü�ü gibi dünya nüfusunun % 75’i bu sorunla ya 

ba� ba�adır ya da hastalık için adaydır. Son on yıl içinde dünya üzerindeki hemen 

bütün ülkelerde �i�manlıkta belirgin bir artı� olmu�tur (9). 

Silverstein, Peterson ve Perdeu (1986)’ı ara�tırmalarına göre görsel ve yazılı 

basının son yirmi yılda ince beden yapısını ideal bayan figürü olarak tanımlamakta ki 

ısrarı özellikle üniversiteli gençler arasında psikolojik sorunlara ve yeme 

bozukluklarında artı�ta etkili olmu�tur. Böylece zayıflık ve �i�manlıkla ilgili sorunlar ve 

görü�ler toplumların dikkatine sunulmu�tur.  
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Yapılan birçok çalı�ma ve klinik gözlemde, ya�am tarzındaki de�i�ikli�in 

sa�lanması, davranı� terapisi, beslenme tedavisi uygulanması kilo vermeyi 

sa�lamada yetersiz kaldı�ı gibi verilen kiloların korunmasını sa�lamada da zorluk 

ya�anmasına neden olmaktadır. Örne�in tek ba�ına diyet uygulayan hastaların %75’i 

1 yıl içersinde, %90’ı ise 2 yıl içersinde verdikleri kiloları geri almı�lardır. Davranı� ve 

beslenme tedavisi ile hastaların %70 kadarı, 30 ay içerisinde verdikleri kiloları geri 

almı�lardır. Egzersiz, davranı� terapisi ve beslenme tedavisi uygulayanların da % 58’i 

2 yıl içersinde verdikleri kiloları geri almı�lardır (15). 

 

Çalı�manın Önemi; 

 

Obezite günümüzde (a�ırı kilo alma ve ya�lanma açısından) ciddi sa�lık 

sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu olgu bireylerin yeme tutumları, problemden 

kurtulmaya ili�kin umut-umutsuzlukları ile yakın ili�kilidir ve kendilerine özgü bir 

ya�am biçimi geli�tirmelerine neden olmaktadır (48, 49). Bu ya�am biçimini 

de�i�tirmeye yönelik de�i�ik yöntem ve yakla�ımlar kullanılmaktadır. Diyet, egzersiz, 

yoga, meditasyon, vb. bu yakla�ımlardan bazılarıdır. Çalı�manın çözümünde NLP 

programının kullanılması yeni bir yakla�ım olarak dü�ünülmü�tür. 

Yeme tutumu ve kilo arasında sıkı bir ili�ki vardır. Ki�ilerin yeme tutumları 

de�i�ti�inde kilo verdikleri de görülür. Yeme tutumları da aynı zamanda ya�am 

tarzlarıyla ilgili olan bir durumdur. Ki�ilerin ya�am biçimi de�i�ikli�i için bazı 

tetikleyicilere gereksinim duyulmaktadır. Ve gerekli motivasyonu ve gücü kendilerinde 

bulan bireyler bunları daha çabuk de�i�tirebilirler. Bunun için gerekli isteklendirme,  

psikolojik faktörler ve içsel disiplin kendi zihinlerindeki anlamların de�i�mesiyle çok 

daha kolay bir hal alır. Kilo problemini zihninde çözmü� biri bunu hayatına 

uygulayabildi�i ölçüde ba�arılı olabilecektir. Bunun için yapılan bu çalı�ma gerekli 

motivasyonu olu�turma ve öz disiplin yaratma açısından önemli bir  nokta 

olu�turmaktadır. 

Yapılan bu çalı�ma daha önce yapılan di�er kilo ve davranı� de�i�ikli�i 

çalı�malarıyla soruna çözüm aranması açısından benzerlik göstermekle birlikte 

kullanılan yöntem ve teknikler açısından NLP' nin kullanılması çözümde farklılık 

yaratmaktadır. Kilo probleminin psikososyal boyutta irdelenmesinde NLP tekniklerinin 

yerinin ve öneminin ne olabilece�ini çalı�ma sonuçları ile belirlenmi�tir. Bireyler 

üzerinde yeme tutumunun etkisinin NLP e�itimlerinden sonra de�i�mesi, kilo 
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probleminin çözümünde farklı bir yöntem olarak çalı�manın önemini ortaya 

çıkaraca�ı söylenebilir. 

 

Ara�tırmanın hipotezleri: 

 

1- NLP e�itimi yeme tutumlarını de�i�tirir. 

2- Egzersiz uygulamaları yeme tutumlarında bir de�i�im yaratmaz. 

3- Hem NLP e�itimi hem de egzersiz uygulamaları birlikte verilmesi yeme 

tutumlarında olumlu bir de�i�im ortaya çıkarır. 

 

Ara�tırmanın sınırlılıkları; Tüm katılımcıların  45 gün boyunca devamlılı�ını 

sa�lamak ve dikkatlerini toplamak çalı�mayı güçle�tirmi�tir. Bütün çalı�malara 

katılmı� ama son ölçümlere de�i�ik nedenlerden dolayı gelememi� olanlar çalı�mada 

sayısal oran açısından sınırlılık olu�turmu�tur. E�itim durumlarının aynı olmaması 

seminerleri algılama ve yorumlamada farklılıklara neden olmu�tur. Bu da e�itimin her 

denek üzerindeki etkisinin aynı düzeyde olmasını zorla�tırmı�tır. Spor salonlarına 

ödemelerin yapılması, seminer salonları için ödemelerin yapılması, envanter ka�ıtları 

ve tüm maddi zorluklar çalı�manın yapılabilirli�ini güçle�tiren sınırlılıklardan 

bazılarıdır. NLP konusunun bilinmemesi, bireylerin zihin e�itimi almaları konusunda 

endi�elerinin olması, çalı�mayı sınırlayan di�er noktalardandır. Bazı katılımcıların kilo 

veremeyeceklerine dair inançları, e�itime kendilerini vermede direnç olu�turmu�tur.  

Aynı zamanda imgeleme yapmakta ya�adıkları zorlukların bireyler arasında farklılık 

göstermesi de ya�anılan sorunlardan bazılarıdır. Daha önce kilo vermeye yönelik 

yaptıkları çalı�malarda ba�arısız olmaları motivasyonel sınırlılıkları ortaya çıkarmı�tır. 

 

Ara�tırmanın sayıltıları; çalı�mamızda yapılması ön görülen ve yapıldı�ı 

dü�ünülen noktalar; ki�ilerin vücut kompozisyonu analizöründeki ölçümlere aç 

karnına geldikleri, kontrol grubunun ya�am tarzında köklü de�i�iklikler yapmadıkları, 

çalı�ma öncesi ve sonrası envanterlere do�ru cevaplar verdikleri, soruları do�ru 

anladıkları çalı�mamızın sayıltılarındandır.   
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2. ARA�TIRMA KONULARIYLA �LG�L�  AÇIKLAYICI B�LG�LER 

 

2.1. A�ırı Kilo, �i�manlık ve Obezite Nedir? 

 

�i�manlı�ı sınıflandırmak ve tanımlamanın bir di�er yolu da, ya� hücrelerinin 

hacmi ve satısını ölçmektir. Adipose (ya�) doku iki yönde artar. Birincisinde, var olan 

ya� hücreleri geni�ler ve daha fazla ya� ile dolar ki buna ya� hücreleri hipertrofisi adı 

verilir. �kincisinde, toplam ya� hücresi sayısı artar. Buna da ya� hücresi hiperplazesi 

adı verilir (99). 

�i�manlık, vücutta a�ırı ya� depolanması sonucu ortaya çıkan tablodur (11). 

Obezite, Vücutta ya� dokusu oranının artması sonucu ortaya çıkan duruma obezite 

denir. Di�er bir de�i�le obezite vücutta a�ırı miktarda ya� depolanmasıdır. obezitenin 

dereceleri vardır. Hafif,  Orta, �leri (4). �nsan vücudunda, kadınlarda %25–30, 

erkeklerde ise %15–20 oranında ya� dokusu yer almaktadır (15). Willett ve 

arkada�larının (1999) yaptı�ı çalı�maya göre Obezite vücutta a�ırı ya� depolanması 

olarak tanımlanmakta ve beden kitle indeksi  30'un üzerinde olan bireyler obez olarak 

kabul edilmektedir (48). 

Obezite (�i�manlık) enerji tüketiminin çok üzerinde enerji alımı dengesizli�i 

olup, ya� kitlesinde artı� görülür (23). �i�manlık fazla kilolu olmakla e� anlamlı 

de�ildir. Bu nedenle obezite ile ilgili en do�ru ölçümler organizmadaki ya� dokusu 

miktarını do�rudan ölçen yöntemlerdir. Ancak ço�u pahalı ve pratikte uygulanması 

zor yöntemler olduklarından, genellikle bunlarla iyi korelasyon gösterdi�i bilinen 

tahmin yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlar arasında en fazla kullanılan VK� dir.  

 

 

         Vücut A�ırlı�ı (kg) 
VÜCUT KÜTLE �NDEKS� (VK�) =   ----------------------------- 
               Boy² (m) 
 

Vücut kitle indeksi, vücut ya�ının tahmini bir göstergesidir. Do�rudan 

organizmadaki ya� miktarını ölçemez. Bununla birlikte, yapılan çalı�malar VK�’nin 

vücuttaki ya� miktarını %90’ın üzerinde do�rulukta gösterdi�ini kanıtlamı�tır. VK� 

vücuttaki ya� miktarını tahminde güvenle kullanılmaktadır. Ancak çok özel 

durumlarda, örne�in kasların çok geli�mi� sporcularda veya vücut bo�luklarında sıvı 
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toplanması (ödem) olan hastalarda, VK� yanıltıcı bulunabilir. VK� çizelge 3’deki 

sınırlar göz önünde bulundurularak de�erlendirilir. Bunu bir örnekle açıklayalım; 

1.65m. boyunda 72 kg. a�ırlı�ında bir kadın için;     

            72 
VK� = ---------- = 26.5     olarak hesaplanır.  
          (1.65)² 

Çizelgede belirtilen sınırlara göre “hafif �i�manlık” olarak de�erlendirilir. Vücut 

Kütle �ndeksi arttıkça obezite ile ilintili hastalıkların ve bunlara ba�lı mortalite sıklı�ıda 

artmaktadır. �i�manlı�ın vücut kitle indeksine göre sınıflandırılması Çizelge 3’te 

gösterilmi�tir (98). 

 
 

Çizelge 1. �i�manlı�ın Vücut Kütle �ndeksine Göre sınıflandırılması 

VK� (kg/m²) Sınıflandırma Morbidite riski 

< 18.5 Kronik PEM Dü�ük 
18.5 – 24.9 Normal Orta 
      25.0 – 29.9 Hafif �i�man Artar 
      30.0 – 34.9  1. Derece �i�man Orta 
      35.0 – 39.9  2. Derece �i�man A�ır 
      40.0 + 3. Derece �i�man (morbid) Çok a�ır 
   

           PEM: Protein Enerji Malnutrasyonu 
           Morbidite: hastalıklılık 
 

2.1.1. Obezitenin Önemi 

 

Dünya sa�lık örgütü (WHO) verilerine göre 1.1 milyar obez oldu�u dünya 

nüfusunun altıda birinin bu hastalıkla sava�tı�ı açıklanmaktadır (50). 

Gorstein ve Grosse, Pharmacoeconomics (1994) çalı�malarına göre Obezite 

sebep oldu�u sa�lık sorunları ile morbidite (hastalıklılık) ve ölüm oranında artı�a yol 

açar. Kronik bir hastalık olması nedeniyle hem bireysel hem de toplumsal sorunlara, 

i�gücünde azalmaya ve sa�lık harcamalarında sebep oldu�u artı�, önemli bir sorun 

olmaktadır. Obez bireylerin i� bulma, evlenme, sosyal çevrelerde kabul görme gibi 

sosyal ve ekonomik sorunları da olmaktadır (74). 

Amerika’da nüfusun üçte birinin obez oldu�u, her yıl yarım milyon Amerikalının 

�i�manlı�ın vermi� oldu�u hastalıklardan öldü�ü ve tıbbi harcamalar ve üretim 
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azalı�larından dolayı da ekonomiye her yıl 100 milyar dolar zarar verdi�i belirtilmi� 

(50). 

Obezite ciddi bir sa�lık sorunu olu�turmaya ba�lamı�tır. Bunun yanında ciddi 

bir ekonomik yük olu�turmaktadır. Kilo problemi ya�anılan ülkelerde, sa�lık 

bütçelerinin %4–8 kadarı obeziteden kaynaklanan sa�lık sorunlarına ayrılmaktadır. 

1995 yılında ABD ‘de do�rudan obeziteye ba�lı sa�lık harcaması yakla�ık olarak 

diyabet ile aynı, koroner kalp hastalı�ının 1.25 katı ve sadece hipertansiyon nedeni 

ile bir sa�lık kurulu�una ba�vurma maliyetinin 2.7 katı kadardır. 

�� günü kayıpları ile i� verimlili�inde dü�ü� Obezitenin olu�turdu�u di�er 

ekonomik sorunlar. ABD’de 1994 yılında 3.2 milyon i�günü kaybı, 63 milyon doktor 

vizitesi, 240 milyon gün kadar aktivite kısıtlaması olu�turdu�u anla�ılmı�tır. 

Ekonomideki üretkenlik kaybı ise yakla�ık 4 milyar dolar olarak hesaplanmı�tır. 

Günümüzde bu rakam katlanarak artmaktadır (15). Bu do�rultuda sorunun çözümü 

için yüksek bedeller ödenmektedir. 

Hausman ve arkada�larının (2001) çalı�masına göre obezite tedavisine 

yapılan harcamalar geli�mi� ülkelerde sürekli olarak artmaktadır. Obeziteye ba�lı 

sa�lık giderleri ulusal sa�lık giderlerinin Avustralya ve Fransa’da %2’si, Portekiz’de 

%3.5’i, ABD’de ise %7’sini olu�turmaktadır (74). 

Türkiye Obezite vakfından açıklanan verilere göre vatanda�larımızın be�te 

birinin a�ırı kilolu oldu�u, �i�manlı�ın 15-16 ya� sınırına kadar dayandı�ı ve son yılda 

�i�manlı�ın iki katına çıkaca�ı belirtilmi�tir. Türk kadınlarının zayıflama ürünlerine ve 

merkezlerine her yıl 200-300 milyon dolar harcadıkları belirtilmi�tir (50). 

Obezite, toplumda çok yaygın bir sa�lık sorunudur. Dünya sa�lık örgütünün 

belirlemelerine göre toplumların %25’i obez, %25’fazla kilolu iken %25’i de normal 

kilolu ancak genetik olarak obeziteye e�ilimlidir. Bu son grup sürekli diyet ve egzersiz 

gibi çabalarla kilosunu koruyabilen, bunlara dikkat etmedi�i taktirde kolaylıkla kilo 

alarak fazla kilolu veya obez sınıfına geçi� gösterebilen bireylerdir (74). 

�i�man ki�ilerde yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıkları daha sık 

görülmektedir. Yalnızca 2 ile 5 kilo arasında zayıflamanın bile tansiyonu dü�ürdü�ü, 

kan lipitlerini normal düzeye getirdi�i, insülin salgısını düzenledi�i ve kalbi korudu�u 

gösterilmi�tir. �deal a�ırlı�ın %35 üzerinde olan ki�ilerde erken ölüm riski %50 

artmaktadır (67). 
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2.1.2. Obezitenin Sıklı�ı 

 

Dünya Sa�lık Örgütünün (WHO) ortaya koydu�u verilere göre bütün ülkelerde 

�i�manlık artı� göstermektedir (9). �i�manlık, geli�mi� ülkelerde en çok orta ve az 

geliri olan gruplarda, orta geli�mi�lik derecesinde olan ülkelerde ise ekonomik geliri 

orta ve yüksek olan gruplarda yaygın olarak görülmektedir. Ya� ilerledikçe sıklı�ı 

artmakta ve kadınlarda erkeklerden daha sıkça görülmektedir. Kısa ve orta boylu 

olanlar, uzun boylu olanlardan daha fazla �i�manlama e�ilimindedir. �i�manlık 

sadece bir görünü� kusuruna, bedensel faaliyet yeteneklerinde kısıtlamaya yol 

açmakla kalmaz kesin olarak ömrü kısaltan bir faktördür. Bu bakımdan bir beslenme 

hastalı�ı olarak ele alınması gereken bir durumdur (11).  

Yapılan bir çalı�mada Türkiye’de obezite görülme sıklı�ı %22.3 olarak 

bulunmu�, 15 ya� üzeri kadınlarda yapılan di�er bir çalı�mada Obezite görülme 

sıklı�ı %27.3 olarak saptanmı�tır (54). 

ABD’de nüfusun %55’i �i�mandır (67). Björntorp (1997) yaptı�ı ara�tırmada, 

obezite görülme sıklı�ında ba�ı çeken ABD’de artı�ın bu hızla devam etmesi 

durumunda 2025 yılında obezite prevelansının %50 olması beklendi�ini 

belirtmektedir. Di�er geli�mi� ülkelerde de obezite rakamlarında ABD’yi yakından 

izlemektedir. �ngiltere’de 1980 yılında 1991’e hem erkeklerde, hem de kadınlarda 

fazla kilolunun görülme sıklı�ı yakla�ık %25, obezite prevelansı ise yakla�ık %100 

artmı�tır. Visscher  ve arkada�larının (2002) yaptı�ı çalı�maya göre Hollanda’da ise 

1976 ile 1997 yılları arasında obezite prevelansı  37-43 ya� arası erkeklerde 

%4.9’dan 8.5’e kadınlarda ise %6.2’den 9.3’e çıkmı�tır (74). Kavas A. (2000) 

Ülkemizde yeti�kin kadınların yakla�ık %26’sı, erkeklerin de %8’i �i�man bulunmu�tur 

(67). 

WHO tarafından yapılan çalı�malar sonunda dünyada Obezite yaygınlı�ının 

erkeklerde % 10–20, kadınlarda ise %10–25 arasında oldu�u ve yıllar geçtikçe bu 

oranın daha da arttı�ı belirlenmi�tir. Amerika Birle�ik Devletleri’nde Obezite artı� 

hızıyla ilgili olarak yapılan bir çalı�mada; 2000 yılında eri�kinlerin %20’sinin, 2015 

yılında %30’unun, 2025 yılında ise %40’ının obez olaca�ının öngörüldü�ü 

bildirilmektedir (13).  

�i�manlık kadınlarda biraz daha sık görülür. Bunun önemli nedenlerinden biri 

gebelikte alınan kiloların do�umdan sonra verilememesi ve gittikçe kilo alımının 
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artmasıdır. Daha a�ırı kilo almalar, do�umdan sonra sa�lıklı bir �ekilde telafi 

edilemez. �üphesiz kadınların daha kolay �i�manlamalarında, kadınlık hormonu 

östrojen’in ya� dokusunu arttırıcı do�al etkisi, özellikle ev kadınlarının ev dı�ı 

ya�amlarının azlı�ı ve bedensel faaliyetlerinin kısıtlı olması büyük  rol oynar (11). 

 

2.1.3. Obezitenin Ortaya Çıkmasının Nedenleri 

 

Obezite etiolojisinde rol alan birçok faktör arasında fazla kalori alımı, yetersiz 

enerji tüketimi, genetik yatkınlık, dü�ük ya� oksidasyonu, azalmı� sempatik aktivite, 

psikolojik stres, sosyoekonomik düzey dü�üklü�ü yer almaktadır. 

Günümüzde insanlar günlük ya�amlarını sürdürürken eskisi kadar hareket 

etmemektedir. Her geçen gün, i� ve dükkânlar evimizden uzakla�ma ve buralara 

yürüyerek gidip gelme olanaksızla�mı�tır (19). 

Çalı�malar vücut a�ırlı�ının genetik kontrol ile yakından ili�kili oldu�unu 

göstermi�tir. Genetik etkiler bazal metabolizma üzerinde ki�iden ki�iye farklılık 

göstermektedir. Bundan dolayı bazı ki�iler obeziteye daha yatkındır. Obez anne 

babalarının çocuklarının obez olma ihtimali %80 iken bu risk normal anne babaların 

çocuklarında %15’tir (12). 

Genetik Kalıtsal etkenler, tek genden çok birçok gene ve gen ailesine ba�lı 

olabilir. Anne ve babası obez olan çocukların obez olma olasılı�ı %80, ebeveynlerin 

sadece biri obez oldu�unda çocukların obez olma olasılı�ı %10 olarak saptanmı�tır. 

Tek yumurta ikizlerinde geneti�in obezitedeki payı %70, çevresel faktörlerin etkisi 

%30 olarak görülmü�tür. Quebec aile çalı�ması’nda ise geneti�in etkisi %30, kültürel 

özelliklerin katkısı %10, çevresel etkenler ise %60 olarak hesaplanmı�tır. 

Alınan gıdanın ve porsiyon büyüklü�ü obeziteyi arttıran çevresel etkiler 

arasındadır. En önemlisi ise büyük miktarlarda gıdaların tüketilmesidir. çok lezzetli 

ucuz gıdalara her yerde ula�ılabilmektedir. Porsiyonlar özellikle USA’ da çok 

büyümü�tür. Bu özellikle bizde de son zamanlarda yerle�en "fast food" restoranlarda 

‘super sizing’ mönü formları ile göze çarpmaktadır” (53).  

Obezite dünyada belirgin �ekilde artmaktadır. Modern ya�am ko�ullarında, 

günlük ya�amı kolayla�tıran de�i�ikliklerin ki�ilerin günlük enerji harcamasını giderek 

azaltmakta ve Obezitenin artı� nedenlerinden biri olmaktadır (54). Ekonomik ve 

teknolojik ilerlemelerle birlikte kentlerde araba kullanımının artması, ye�il alanların 
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azalması, ev ve i�yerlerinde ya�amı kolayla�tıran araçların kullanımının ço�alması, 

en yaygın bo� zaman de�erlendirme yolunun televizyon ve bilgisayar olması gibi 

nedenler ki�ileri daha az hareket etmeye itmektedir (67). Psikolojik sebepler göz 

önüne alındı�ında, Bireylerin Kendi ve ya�amıyla ilgili dü�ünceleri kilo artı�ında 

önemli rol oynar (19). 

�i�manlı�ın en büyük nedenlerinden biri psikolojik bozukluklardır. Genellikle 

büyük üzüntüler, depresyonlar, anksiyete ve çe�itli stresler i�tah merkezi uyararak 

i�tahı artırırlar. Birçokları açlık nedeni ile de�il, yemi� olmak için yemek yerler. 

Bazıları da ak�amları a�ırı derecede yemek ister. Hâlbuki normal kimseler ancak 

acıktıkları zaman ihtiyaç hissederler. Bunlar ise psikolojik yönden rahatlamak için 

yemek yerler (14). 

Macht (1999) üzüntü ve ne�enin yeme davranı�ını etkiledi�ini göstermi�tir. 

Öfke, depresyon, sıkıntı, anksiyete ve yalnızlık gibi negatif emosyonlarla emosyonel 

yeme davranı�ının ortaya çıktı�ı bildirilmektedir (107). 

�nsanda ruhsal durum ve yeme davranı�ı arasında kar�ılıklı etkile�im 

olmaktadır. Ruhsal durumla yemek seçimi, yeme miktarı ve yeme sıklı�ı arasında, 

fizyolojik ihtiyaçlardan ba�ımsız bir ili�ki mevcuttur. �nsanda yeme davranı�ının 

anksiyete, ne�e, üzüntü, öfke, depresyon gibi farklı duygulara göre de�i�ti�i yaygın 

olarak kabul edilmektedir (48). 

 

2.1.4. Obezite Problemi Ya�ayanlarda Görünen Fizyolojik ve Psikolojik Sorunlar 

 

Pi-Sunyer çalı�masına göre (1993) Obezitenin hipertansiyon, hiperlipidemi, 

diabetes mellitus, karaci�er fonksiyon bozuklu�u, uyku apne sendromu gibi çok 

de�i�ik fiziksel bozuklukların geli�mesine neden oldu�u bilinmektedir (49). Britz ve 

arkada�ları (2000) obez hastalarda duygudurum, anksiyete, somatoform ve yeme 

bozukluklarının sa�lıklı kontrollerden daha yüksek oranda görüldü�ünü bildirmi�lerdir 

(108). 

�i�manlık bir hastalıktır veya bazı hastalıkları a�ırla�tırıcı bir risk faktörüdür. 

�i�manlık koroner kalp hastalıklarının, hipertansiyonun, geç ba�layan diyabetin, 

artritisin (romatizmal rahatsızlık), bron�itin geli�mesinde rol oynayan risk 

faktörlerinden biridir. �i�manlık cerrahi ameliyatlarda komplikasyon riski oranında 
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artırır. �i�manların efor kapasiteleri dü�er, submaksimal yüklerde yapılan egzersizle 

kalp atım sayısı, kan laktatı �i�man olmayanlara oranla daha çok artar (68).  

Wing ve ark. (1991), Istvan ve ark. (1992), Sullivan ve ark. (1993) 

çalı�malarının sonuçlarına göre Ara�tırmalarda obez hastalarda depresyon görülme 

sıklı�ının yüksek oldu�u bildirilmektedir (101, 102, 103). Musante ve ark. (1998), 

Black ve ark. (1992) çalı�masında ise A�ırı obez hastalarda duygudurum, anksiyete 

bozukluklarının, nikotin ba�ımlılı�ının ve bulimianın kontrollerden daha yüksek 

oranda görüldü�ü bildirilmi�tir. Siegel ve arkada�ları (2000) obezitenin kadınlarda 

depresyon semptomları ile ili�kili oldu�unu vurgulamı�lardır (104, 105, 106). 

Obez hastalarda dü�ük miktarlarda dahi kilo vermenin sa�lık yönünden 

yararları oldu�u kanıtlanmı�tır. Verilen kilonun miktarı arttıkça elde edilen fayda daha 

fazladır. Wilson ve arkada�ları (1999) yaptıkları çalı�malarda %5’den az kilo 

vermenin dahi kardiyovasküler risk profilini olumlu etkiledi�i, %5 kilo verme ile diyabet 

geli�me riskinin azaldı�ı , Kolotkin ve arkada�ları (1995) çalı�malarında ya�am 

kalitesinin düzeldi�ini belirtmi�, Felson ve arkada�ları (1992) ara�tırmasında eklem 

�ikayetlerinin azaldı�ı gösterilmi�tir. Kilo kaybı %10 oldu�unda ise elde edilecek 

faydalar daha da fazladır. Largerstrand, Rossner (1993) sonuçlarına göre Uyku 

apnesinde düzelme oldu�u, Stenius- Aarniala ve arkada�ları (2000) akci�er 

fonksiyonlarında iyile�me, trombotik e�ilimde azalma, Despres ve arkada�ları (2001) 

çalı�malarına göre  inflamatuar durumda iyile�me  ve mortalite belirgin azalma ortaya 

çıkmaktadır (74). 

Obezite, kalp hastalı�ı, tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon, inme, belirli tipte 

kanserler (endometrial, meme, prostat, kolon, vb), dislipidemi, safra kesesi 

hastalıkları, uyku apnesi ve di�er respiratuar problemler, osteoartrit gibi hastalıklar ile 

tüm sebeplere ba�lı mortalitede artı�, fertilitede azalma, duygusal gerginlik ve toplum 

tarafında damgalanma gibi çe�itli fiziksel ve psikolojik komplikasyonlara yol 

açmaktadır (12). 

Günümüzde a�ırı �i�manlık hatta hafif ve orta derecedeki �i�manlıklar estetik 

acıdan iyi kar�ılanmamaktadır. Bu durum bazı �i�manlarda, özellikle genç ya�larda 

rahatsızlık, hatta ciddi nörozlar yaratabilmektedir. Hekim �i�manı zayıflatmaya 

çabalarken bir dereceye kadar bu toplumsal de�er hükmünden yararlanabilir. Ancak 

hasta a�ır kompleksler yaratmamaya özen gösterilmelidir (11). 
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2.1.5. Obezite Problemini Çözmek �çin Kullanılan Tedavi Biçimleri 

 

Obezite tedavisindeki amaç, Enerji girdisini azaltmak veya enerji çıktısını 

arttırmak ya da her ikisini uygulayarak sistemin enerji dengesini düzeltmek olmalıdır. 

Tedavide genel amaçlar; vücut a�ırlı�ının azaltılması, uzun dönemde vücut 

a�ırlı�ının daha a�a�ı düzeyde tutulması, daha fazla kilo alınmasının önüne 

geçilmesi ve kilo alınmasıyla ortaya çıkabilecek di�er hastalık risk faktörlerinin 

kontrolüdür. Hastanın tedavisine yönelik etkin tıbbi yakla�ımlar; diyet düzenlemesi, 

fiziksel aktivitelerin arttırılması, davranı�çı tedavi, farmakoterapi ile bunların kombine 

�ekilde uygulanması ve son çare olarak ta cerrahi tedaviyi içine alır. Dü�ük kalorili 

diyet, fiziksel aktivitelerin arttırılması ve davranı� terapisini içeren kombine bir tedavi, 

kilo dü�me ve kilonun korunmasına yönelik en etkin yöntemdir. 

Öncelikle vücudun %10 a�ırlı�ı kadar kilo verilmesi için çalı�ılır. E�er ba�arı 

sa�lanırsa kilo verme i�lemi altı aylık dönemlerde haftada 0,5–1 kilogram olacak 

�ekilde uygulanır. 6 ayın sonunda hastanın o anki a�ırlı�ı baz alınarak kilo verme 

hedeflerine yeniden karar verilir (12). 

Ki�ilerin kilo vermesi �u avantajları getirmektedir. 

• Kan basıncının normale dü�mesi 

• Kan �ekeri, kolesterol ve trigliserid düzeylerinin normale inmesi 

• Uyku sırasında nefes alıp vermelerin düzelmesi 

• A�ırlık ta�ıyan eklemlerin yükünün azalması 

• Depresyon yatkınlı�ının azalması (67). 

 

2.1.5.1. Diyet Tedavisi 

 

�i�manlık günümüzde yanlı� uygulanan yollarla çözümlemeye çalı�ılıyor. 

Fazla kilolardan kurtulmak isteyenler yanlı� beslenmeyle dü�tükleri hataya bir de 

kulaktan dolma geleneksel zayıflama teorileriyle ikinci defa dü�mektedirler.bir diyete 

ba�lamadan önce vücudun nasıl çalı�tı�ını ve diyet sırasında nasıl ve hangi 

besinlerin alınaca�ını bilmek gerekmektedir (99). 

�nsanlarda diyetteki ya�ın Obezite geli�mesi açısından önemli oldu�unu 

yapılan çalı�malar göstermektedir. Pek çok çalı�mada yüksek ya�lı diyet alanların 
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enerji alımlarının dü�ük ya�lı diyet tüketimine göre daha fazla oldu�unu göstermi�tir 

(53). 

Obez ve kilolu hastalar için dü�ük kalorili diyet uygulanır. Diyetteki kalori 

miktarını azaltmanın pratik yolu ya� miktarını azaltmaktır ancak toplam kalori 

miktarını azaltmaksızın sadece ya� miktarını azaltmak kilo vermek için tek ba�ına 

yeterli de�ildir (12) 

Bir ki�inin günlük yiyecek ihtiyacının yakla�ık 2500 kalori oldu�unu ve fazladan 

birkaç kiloya sahip oldu�unu dü�ünelim. E�er bu kalori miktarını 2000’e indirirsek, 

klasik dü�ük kalori yakla�ımına göre 500 kalorilik bir açık yaratmı� olaca�ız. Belli bir 

süre sonunda dü�ük kalori rejiminin uygulanmasına ra�men kilo kaybının olmadı�ı 

görülecektir. Bu, zaman içinde girdiler ve çıktılar arasında gerçekle�en bir dengeden 

kaynaklanır. Günlük 2000 kaloriden fazlasını almayan organizma zaman içinde 

bununla yetinmeye ba�layacak ve vücut kilosunu sabitleyecektir. Metabolizmada 

tekrardan bir denge olu�acak ve günlük 2000 kaloriden daha az enerji harcamaya 

ba�layacak. Böylece diyete ra�men kilo alınacaktır. �nsan organizması, kısıtlama 

�eklinde herhangi bir tehdit ile kar�ıla�ır kar�ıla�maz, hayatta kalma içgüdüsü 

devreye girer. Perhiz ba�layıp, zamanla enerji deste�i azaldı�ında, vücut yaktıklarını 

daha önceden depolamı� oldu�u ya� ile dengeleyecek, sonra da, hayatta kalma 

içgüdüsüyle, daha az yakarak ve besinlerin bir kısmını yeniden depolamaya 

ba�layacaktır (99). 

 

2.1.5.2. Fiziksel Aktivite 

 

Daha önce belirtti�imiz gibi �i�manlar genellikle az hareket etme e�iliminde 

olan kimselerdir. Çok kısıtlı diyetlerle hızlı kilo verdirilirken a�ır egzersizler yaptırmak 

güçtür ve do�ru de�ildir. Bu dönemde yürüyü�, hastanın ya�antısına, ya�ına ve 

durumuna göre bahçe i�leri, yüzme, bisiklet binme v.b ö�ütlenebilir. Fizik faaliyetleri 

artırmak, yani egzersiz �i�manlı�ın tedavisinde ihmal edilemez bir durumdur (43).  Bir 

çalı�mada özellikle kadınlar, diyetlerini de�i�tirmedikleri halde günde yarım saat 

egzersiz yapmakla kilo verebilmi�lerdir (11). 

Egzersiz, obezitenin hem önlenmesinde hem de tedavisinde di�er tedavi 

ö�elerine yardımcı, vazgeçilmez bir yöntemdir. Günlük fiziksel aktivite ile vücut 
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a�ırlı�ı arasında negatif bir korelasyonun oldu�u bilinmektedir. Egzersizin kilo 

kontrolü ve kilo kaybını kolayla�tırıcı etkileri yanında obezitenin komplikasyonları 

üzerine de olumlu etkileri vardır. Aktif ve kondisyonu iyi olan obezlerde morbidite ve 

mortalite, sedanter ve kondisyonu zayıf olanlara göre belirgin olarak daha azdır (74). 

Dü�ük fiziksel aktivite artan obezite riski ile birliktedir. Teknoloji ve transporttaki 

ilerleme günlük ya�amda fiziksel aktiviteyi azaltır. Televizyon, elektronik oyunlar ve 

bilgisayar ba�ında harcanan zaman yeti�kinlerde oldu�u gibi çocuklarda da sedanter 

ya�amı do�urur. Günlük enerji miktarı azaltılmı� olsa bile fiziksel aktivitenin azalması 

obeziteye neden olur (53). 

Kilolu ve obez ki�ilerde egzersiz en iyi sonuç veren uygulamadır. Herhangi bir 

aktivite bile hiçbir �ey yapmamaktan iyidir. Obez hastaların egzersizin çok kötü ve 

cezalandırıcı bir durum olmadı�ını anlamalarına yardımcı olmak gerekir. Ba�langıçta 

hastalara ya�am �eklini de�i�tirmeleri konusunda küçük önerilerde bulunulur. 

Örne�in asansör yerine yürüyerek merdivenleri çıkmak, arabasını i� yerinden biraz 

daha ileri park etmek gibi. 

Amerikan Spor Hekimli�i Kolejinin (American Collage of Sport Medicine) 

önerisi tüm eri�kinlerin her gün ortalama 30 dakika egzersiz yapmasıdır. Bu düzey bir 

aktivite günlük 840 kj (200 kcal) enerji tüketimi yaptırır. Obez hastaların bu aktiviteleri 

yava� yava� yapmaları önerilir. Burada doktorun görevi hastayı sedanter bir ya�am 

ile oldukça aktif bir ya�am tarzı arasında nerede bulunması gerekti�ine yardımcı 

olmak ve bundan sonraki adım için ilerlemelerini sa�lamaktır. 

Grilo, Brownell ve Stunkard (1993) çalı�malarına göre Kilo tedavisinde 

genellikle aerobik egzersiz tavsiye edilmektedir. Çünkü daha çok kalori yakılmakta ve 

sa�lı�a daha faydalıdır. Kuvvet antrenmanlarının da çıplak vücut kitlesini 

yapılandırmak ve vücut komposizyonunu iyile�tirmek gibi faydaları vardır (76). 

Egzersiz önerilerine rehberlik yapmak üzere orta yo�unlukta fiziksel egzersiz 

örnekleri olarak �unlar verilebilir: 45-60 dk voleybol, 45 dakika futbol, 35 dk hızlı 

tempo yürüyü�, 30 dak. bisiklete binme, 30 dak. hızlı dans etme, 20 dk yüzme, 15 dk 

ip atlama gibi sporlar veya 45-60 dk araba yıkama, 45-60 dk cam veya yer silme, 30-

45 dakika bahçe i�i, 30 dak. yaprak tırmıklamak, 15 dakika kar temizlemek ve ya 15 

dk merdiven çıkmak. Ba�langıçta veya çok sedanter ya�am tarzı olanlarda çok hafif 

egzersizlerle ba�lanarak yo�unluk hasta uyumuna göre arttırılmalıdır (12). 
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2.1.5.3. �laç Tedavisi 

 

�laç tedavisi yukarda adı geçen tedavi �ekillerinden sonra dü�ünülmelidir. 

Amerikan Yiyecek ve �laç Dairesi (US Food and Drug Administration) tarafından 

onaylanan kilo vermeye yönelik ilaçlar BM� � 30 kg/m2 olan hastaların tedavi 

programlarına eklenebilir. Obezite risk faktörleri ta�ıyan hastalarda bu tedavi sınırı 

BM��27 kg/m2’ye çekilebilir. �laç tedavisi; davranı� de�i�ikli�i tedavisi, diyet tedavisi, 

fiziksel aktivitenin arttırılması veya bunların çe�itli kombinasyonlarıyla birlikte 

uygulanmalıdır. �lacın etkinli�i ve yararlılı�ının de�erlendirilmesi gerekir. E�er ilaç 

a�ırlık kaybına yardımcı olmuyor ya da yan etkiler ortaya çıkarıyorsa kesilmelidir (12). 

Morbid obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar 3 ana guruba ayrılmaktadır; 

� Gıda alımını azaltan ilaçlar 

� Metabolizmayı de�i�tiren ilaçlar 

� Termogenezi artıran ilaçlar  (84). 

�laçlar yiyecek alımını azaltır, metabolizmasını de�i�tirebilir ve/veya enerji 

harcanmasını arttırabilir. Bu çatı, mevcut ve potansiyel obezite ilaçlarını 

de�erlendirirken kullanılabilir. 

 

2.1.5.4. Cerrahi Tedavi 

 

Cerrahi opsiyon, morbid obez (BM� �40) ya da BM� �35 iken komorbid risk 

faktörleri olan hastalarda dikkatli bir �ekilde uygulanmalıdır. Ayrıca bu tedavi di�er 

yöntemler ba�arısızlı�a u�radı�ında ve hasta yüksek oranda morbidite ve mortalite 

riskine sahipse de�erlendirilebilir. Vertikal band gastruoplasti ve Roux-en Y bypass 

yapılması vücutta %25’lik bir kilo kaybına neden olabilir. Cerrahi mortalite %1 

kadardır (12). 

VK� � 40 kg/m2 veya komorbid sorunlarla beraber VK� > 35 kg/m2 olan 

hastaların cerrahi tedavisi kesin olarak ortaya çıktı ve çerrahlar, hekimler ve halk 

arasında giderek kabul gördü (83). 

Kiloları istenenden %100 fazla olanlar, uyku apnesi, kalp yetmezli�i, flebit ve 

artrit gibi ya�am süresini kısıtlayıcı nedenleri olan obezlere cerrahi tedavi için 

adaydırlar. Burada mide ve ba�ırsaklara yönelik giri�imler yapılır. Fakat cerrahi 
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giri�imlerin hemen hepsi önemli ölçüde riskler ve komplikasyonlar ta�ırlar. Cerrahi 

tedavi yapılan hastalar ya�am boyu izlenmeli, uygun vitamin ve mineral destekleri 

yapılmalıdır (85). 

 

2.1.5.5  Davranı� De�i�ikli�i Tedavisi 

 

Davranı� de�i�ikli�i tedavisinde amaç, ki�inin kilo kontrolünü sa�layabilmesi 

için yemek yeme, egzersiz ve ya�am tarzı alı�kanlıklarını kalıcı olarak 

de�i�tirmektedir. Beslenme alı�kanlı�ı ve ya�am tarzı alı�kanlıklarında yapılacak 

de�i�ikliklerin ki�iye özgü yapılması gerekti�i unutulmamalıdır (15, 62). 

Obezitenin davranı� de�i�ikli�i tedavisi; obeziteye neden olan yemek yeme ve 

fiziksel aktivite ile ilgili istenmeyen davranı�ları, istenen davranı�larla de�i�tirmek 

veya istenmeyen davranı�ları azaltmak ayrıca istenen davranı�ları peki�tirerek 

"ya�am tarzı" haline gelmesini sa�lamak amacıyla uygulanan tedavi �eklidir. 

Davranı� de�i�ikli�i tedavisinde amaç;  ya�am boyu sürecek davranı� de�i�ikli�ini 

olu�turmak ve böylece a�ırlık kaybının korunmasını sa�lamaktır (37, 38, 39). 

Obezite tedavisinin önemli bir parçası da yeme alı�kanlı�ı ve ya�am tarzında 

davranı� de�i�ikli�i sa�lanmasıdır. Obez bireylerin ço�unda enerjisi kısıtlanmı� 

beslenme programları ve fiziksel aktivitenin artırılması, hedeflenen vücut a�ırlı�ına 

ula�mak ve korumak için yeterli olmamaktadır. Obezite tedavisi uzun süreli, kalıcı ve 

ba�arılı de�i�ikli�in sa�lanması için dengeli beslenme programı, egzersizin yanında 

davranı� de�i�ikli�inin sa�lanması da gerekmektedir (15, 62).  

 

- Davranı� De�i�ikli�i Tedavisinde Uygulanan Yöntemler  

Davranı� de�i�ikli�i tedavisi, terapiste ve uygulanan bireye göre farklılıklar 

gösterse de tedavi planı genellikle kendi kendini gözlemleme, uyaran kontrolü, hedef 

belirleme, alternatif davranı� geli�tirme, peki�tirme-kendi kendini ödüllendirme, stres 

kontrolü, kognitif yapılanma-sosyal destek gibi yöntemlerin tümü veya birkaçından 

olu�ur (37, 38, 69, 70). Bunların dı�ında tedaviye katılan bireylere uygulanan 

beslenme e�itimi de tedavi basamakları arasında sayılabilmektedir (71, 72). Davranı� 

de�i�ikli�i tedavisi kapsamında bireylerin obezite ve diyet konusunda e�itilmesi 

kendilerine olan güveni arttıracak ve belirlenen tedavi programına uyumu 
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kolayla�tıracaktır. E�itimde amaç, bireyi düzenlenen diyet programının içine çekmek, 

programın bir parçası oldu�una inandırmak, programı uygulaması için yapılması 

gerekenler konusunda bilinçlendirip ve sonuçta istenen davranı� de�i�ikli�ine 

ula�masını ve sürdürmesini sa�lamaktır (71, 73).  

Yapılan bir çalı�mada, davranı� de�i�ikli�i tedavisi uygulanan bireylerde; yüz 

yüze terapist kontrolü ile, internet aracılı�ı ile terapist kontrolü yöntemleri 

kar�ıla�tırılmı� ve yüz yüze terapist kontrolü alan bireylerin daha ho�nut oldukları, 

buna ra�men a�ırlık kaybı ve korunması açısından iki grup arasında fark olmadı�ı 

belirlenmi�tir. Buna göre davranı� de�i�ikli�i programına katılan bireylerle ileti�imin 

sürdürülmesinde, e-postanın kullanılmasının umut verici bir yöntem oldu�u 

saptanmı�tır (87). 

A�ırlık Kaybeden Ki�i Neden Tekrar Kilo Alır sorusunun cevabı, Kilo kaybı 

tedavisi sonucu elde edilen kilo kayıplarının korunmasındaki ba�arısızlıktan biyolojik 

ve psikolojik faktörlerin karma�ık bir etkile�imi sorumlu olabilir (88). Kilo kaybı adaptif 

termojenez ve adipoz doku lipoprotein lipaz üretiminin artması gibi fizyolojik 

mekanizmaları tetikler (28).  

�i�man olan veya kendini �i�man gören bir çok insan belirtilen fizyolojik ve 

psikolojik rahatsızlıklardan etkilenerek uzun bir rejim planlar. Fakat bu rejim ile birlikte 

bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Kilo verme olu�sa da bazal metabolizma oranı 

dü�er ve yemek ihtiyacı artar. Daha ileriki a�amada vücut direnmeyi bırakarak 

psikolojik ve fizyolojik bahaneler arar. Böylece rejimi bırakır. Metabolizma yava�ladı�ı 

için rejimden önceki kadar yese bile eskisinden daha çabuk kilo alır. Üstelik vücut 

ki�iyi cezalandırırcasına ya� rezervlerini daha fazla dolduracaktır. ��te bu yüzden, 

tam kilolarını sabitlendi�i dönemde 5 kilo vermek isteyenler, 15 yıl sonra, sürekli rejim 

yapmı� olmalarına ra�men kendilerini 30 kilo fazla ile bulabilirler (99). 

 

2.1.5.6 Kombine Tedaviler  

 

Diyet ve egzersizin yanı sıra uygulanan davranı� de�i�ikli�i tedavisinin, obez 

bireylerde istenen a�ırlık kaybını sa�lamaya ve kaybedilen a�ırlı�ı korumaya yönelik 

ba�arı oranını arttırdı�ı görülmektedir (26). 
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Bir kere zayıflama mutlaka davranı�ları de�i�tirme, kendine yeni bir ya�ama 

ve beslenme modeli yaratma azmi ve programı ile birlikte olmalıdır. Kısa sürede 

ba�arı sa�lamaya yönelik diyetlerin uygulayanlar, genellikle, kilo verdiklerini, fakat bir 

süre sonra eski hallerine döndüklerini göreceklerdir (11).  

Davranı� tedavisi, dü�ük kalorili diyet ve fiziksel aktivitenin kombine 

uygulanması kilo dü�me ve sabit kiloda kalma için ba�arılı bir tedavi seçene�i 

olu�turur. Fiziksel aktivite ve dü�ük kalorili diyetin kombine uygulanması; a�ırlık 

kaybını, abdominal ya� oranının azaltılmasını ve kardiyorespiratuar uyumun 

artmasını sa�lar. Davranı�çı tedavi yakla�ımları diyet ve fiziksel egzersizle ilgili 

düzenlemelere hasta uyumunun arttırılması için kullanılırlar (12). 

 

2.2. Yeme Tutumları ve Yeme Bozuklukları 

  

Çalı�mamızda kullandı�ımız ve üzerinde önemle durdu�umuz kriterlerden 

biride yeme tutumlarıdır. Kilo problemi ve yeme tutumları arasındaki ili�kiyi incelemek 

ve bunu e�itimle destekledi�imizde ortaya çıkan farkların neler oldu�unu ortaya 

koymak için çalı�mamızda yeme tutum envanteri kullanılmı�tır. Yeme tutumu ve 

bozukluklarının neler oldu�u, ortaya çıkı� nedenleri ve önemi ayrıntılı olarak ele 

alınmı�tır.  

Yeme bozukluklarında ki�inin yeme tutumu, beden algısı bozulmaktadır. Yeme 

bozuklu�u olan ki�iler bedenini oldu�undan �i�man ve �ekilsiz bulma, çok kısıtlı gıda 

alımı, yemekleri tâkip eden kusma veya a�ırı egzersiz yapma gibi belirtiler 

sergileyebilirler (52). Yeme bozuklukları (YB) yeme davranı�ında ciddi bozukluklarla 

karakterizedir. �ki spesifik tanıyı kapsar: Anoreksiya Nevroza (AN) ve Bulimiya 

Nevroza (BN). Anoreksiya Nervoza ortalama beden a�ırlı�ına kar�ı red ile 

karakterizedir. Bulimiya Nervoza ise tekrarlanan a�ırı yeme nöbetleri ile 

karakterizedir. Bu yeme nöbetlerini a�ırı egzersiz, oruç tutma, kendini kusturma, 

laktasiflerin kötüye kullanımı, diüretikler veya di�er medikasyonları uygulama gibi 

uygunsuz kompansatuar davranı�lar izler. Her iki hastalı�ın esas çehresi beden 

a�ırlı�ını ve beden imajını algılamadaki bir bozukluktur (40). 

Kitle ileti�im araçlarının artması ve bu yolla sunulan ideal beden 

tasarımlarından dolayı, tüm toplumlarda ideal beden algısı ile ilgili dü�ünce 
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süreçlerinde bozulmalar oldu�u, “ya� korkusunun” toplumlarda salgın haline geldi�i, 

bu nedenle yeme bozuklularının sıklı�ının arttı�ı dü�ünülmektedir (43). Günümüzde, 

özellikle batı kültüründe kadın güzelli�i (ince beden yapısı) konusunda sosyal baskı 

ve uygulamalar (aerobik, fitness, jogging) abartılı düzeydedir (51). Yeme bozuklukları 

kronik egosintonik hastalıklardır. Genellikle yiyecekler ve kendi vücut imajları 

hakkında çarpık dü�üncelere sahiptirler. AN’ da ya� ve boyu için normal olan kilosunu 

devam ettirmede sorun vardır. Fiziksel bulgulara yo�un düzeyde kilo alma veya 

�i�manlama korkuları e�lik eder, bazen de kilosu veya vücut �ekli algısında 

bozukluklar bulunur. Bazı çocuk ve ergenlerde emosyonel nedenlerden ötürü 

gıdadan kaçınma ve kilo kaybı tarzında bir sendrom olabilir, ancak burada vücut imajı 

ile ilgili kaygılar ve obsesyonlar yoktur. Bu durum “food avodiance emotional 

disorder” olarak adlandırılır Bu terim �ngiltere’de daha popülerdir. Lask ve Bryant-

Waugh, (2000),  BN tıkanırcasına yemenin tekrarlayıcı ataklarını takiben 

kompensatuvar davranı�ların (örne�in; kusma, laksatif kullanımı, a�ırı egzersiz veya 

gıda kısıtlamasının) söz konusu oldu�u kronik bir bozukluktur. 

Bu ki�ilerde de kilo alma veya �i�manlama veya vücut görünü�ünde bozulma 

ile ilgili yo�un korkular mevcuttur (23). 

 

- Emosyonel Yeme 

Üzüntü, mutluluk, kızgınlık veya yalnızlık gibi psikolojik durumlara tepki olarak, 

aç olmamasına ra�men yemedir. 

 

- Kompülsif A�ırı Yeme 

�leri kilo alımına yol açacak düzeyde a�ırı yeme söz konusudur. Bu durum BN 

veya tıkanırcasına yeme bozuklu�una (Binge eating disorder) neden olur. 

Tıkanırcasına yeme bozuklu�unda zorunlu çıkarma olmaksızın kompülsif a�ırı yeme 

olur. Emosyonel yeme ve kompulsif a�ırı yeme önceki psikolojik travma veya di�er 

psikiyatrik bozuklukların bir bulgusu olarak ortaya çıkabilir (23). 

Wilson (1985) yeme bozuklukları üzerine yaptı�ı ara�tırmada toplumda çok 

yaygın bir �ekilde �i�manlık korkusu bulundu�unu saptamı�tır. Bu korku nedeniyle 

kompulsif özellikleri olan bireyler yiyecekten fobik bir �ekilde uzak dururlar. Böyle 

hastalar kısıtlayıcı anorektik olarak te�his edilir. Farklı ego yapısı olan di�er hastalar 

açlı�a yenik dü�erler, kendilerini kontrol edemezler ve a�ırı yeme dürtüsüne 
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kendilerini bırakırlar. Kaybettikleri kontrolü kusarak ya da laksatif kullanarak ele 

geçirmeye çalı�ırlar. Bu hastalar da bulimik anoreksik olarak te�his edilirler (13). 

30 yıllık süreç içerisinde AN hastalarının %25'i hayatlarının kaybetmekte, 

%25'i kronikle�mekte yani dü�ük beden a�ılı�ı devam etmekte ya da bulimiya 

geli�erek a�ırlıkta büyük oynamalar olu�maktadır. Yakla�ık %40'ı düzelmekte, geri 

kalanı hafif belirtilerle ya�amlarını sa�lıklı bir biçimde sürdürmektedir. YB’ de mizaç, 

anksiyete ve madde kullanım bozuklu�u prevalansı yüksektir (45). 

   

2.2.1. Anoreksiya Nervosa Nedir?  

 

AN, ICD-10 da (ICD–10 Ruhsal ve Davranı�sal Bozukluklar Sınıflandırması, 

1993) Yeme Bozuklukları ba�lı�ı altında incelenmektedir. Hastanın kendi iste�i ile 

kilo vermesi ve bunu sürdürmesiyle belirli bir bozukluktur  (40). 

Anoreksiya nevroza, sıklıkla ergenlik ve genç eri�kinlik döneminde ba�layan, 

beden algısı bozuklu�u ile ili�kili, ki�inin fiziksel bütünlü�ünü tehdit edecek �ekilde 

yememesi ve kilo vermeye çalı�ılması ile karakterize yeme bozuklu�udur (43). 

AN, bir yeme bozuklu�udur. Birçok ki�inin ilk dikkatini çeken �ey bu tür 

rahatsızlı�ı olan gençlerin, genellikle genç kızların gittikçe az yemek yemesi, yeme 

alı�kanlıklarını de�i�tirmesi veya kilo kaybetmesidir. Fakat Anoreksiya Nervoza 

yemeyle ilgili sıradan bir problem olmaktan öte, ciddi bir hastalıktır. BN da yemeyle 

ilgili, daha çok çocukluk dönemini a�mı� genç kızlarda görülen bir ba�ka problemdir. 

Bu durumdaki genç kızların kilosu çok fazla de�i�meyebilir fakat yemek yeme 

alı�kanlıkları normal de�ildir. Aynı gün içinde diyet yapabilirler, içebilirler ve 

kusabilirler. Aynı zamanda ö�ün yememe veya a�ırı diyet yapma gibi davranı�larda 

görülür. Zararlı yeme alı�kanlıkları veya a�ırı derecede egzersiz yapma artık genç 

erkeklerde de daha sık görülmektedir (25). 

Harding ve Lanchenmeyer (1986), anoreksiya nervozalı hastalarda üç 

psikolojik bozukluk tanımlamı�tır: Beden imgesi bozuklu�u, bedenden gelen 

duyumları do�ru algılama ve yorumlamada bozukluk ve tüm dü�ünce ve etkinliklerde 

kendini gösteren felç edici bir yetersizlik duygusu (47).  

Yeme bozuklu�unda de mizaç, anksiyete ve madde kullanım bozuklu�u 

görülme oranı yüksektir. AN, kilo kaybetmeye yönelik, amaçlı ve istekli davranı� 
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biçimleri, kilo kaybı, beden a�ırlı�ı ve yiyecekle a�ırı u�ra�ı, özel yemek yeme 

biçimleri, kilo almaktan a�ırı korku, beden imajı bozuklu�u ve amenore ile 

karakterizedir. Hastaların yakla�ık yarısı bütün yiyecek alımını ileri derecede 

azaltarak kilo kaybeder, bazıları yo�un egzersiz yapar. Hastaların di�er yarısı katı bir 

diyet uygular, ancak ara sıra kontrolü kaybederek, kusma davranı�larının ardından 

tıkınırcasına yemek yer. Bazı hastalar ise küçük miktarda yemek yedikten sonra 

kusar (45). 

1-Beden a�ırlı�ının beklenenin en az %15 daha altında olması (kilo kaybı 

vardır veya beklenen kiloya hiç ula�ılmamı�tır). Hasta ergenlik öncesi dönemde ise 

büyüme döneminde beklenen miktarda kilo almaması.  

2-Kendi kendini kusturma, müshil ilaçları kullanma, a�ırı hareket, i�tah 

baskılayan ve diüretik ilâçlar kullanma. 

3-�i�manlama korkusu a�ırı de�er verilen ve zihinden uzakla�tırılamayan bir 

dü�ünce olarak bulunur.  

4-Hastalı�ın ba�langıcı ergenlikten önce ise, ergenlik dönemine ait geli�me 

gecikebilir, hatta durabilir, büyüme durur, kızlarda meme geli�imi olmaz, birincil 

amenore olur, erkeklerde cinsel organlar çocuk tipinde kalır (40). 

 

2.2.2. Bulimiya Nervoza 

 

Bulimiyada, anoreksiya nervoza gibi benzer ko�ullarda ve sürede ço�u ki�inin 

yedi�inden daha fazla tıkınırcasına yemek yeme e�li�inde yo�un olarak kontrolünü 

kaybetme duygusu vardır. Tıkınırcasına yeme beden biçimi ve a�ırlı�ı ile a�ırı 

ilgilenen ve tıkınmalar sırasında aldı�ı kaloriyi kaybetmeye yönelik düzenli 

davranı�ları olan, görece normal a�ırlıkta veya kilolu ki�ilerde görüldü�ünde bulimiya 

nervoza olarak de�erlendirilir (45). 

Epizodik olarak gelen a�ırı yemek yeme, kilo alma ve bir yandan da kiloyu 

durdurma çabaları ile belirli bir bozukluktur. Bu nöbetler esnasında hastada, tüm 

çabalarına, korkularına ra�men yemek yeme�i durduramadı�ı görülür. Tıpkı 

anorektiklerdeki gibi 

Beden a�ırlı�ı, güzellik, çirkinlikle a�ırı u�ra� vardır. 
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Tekrarlayan kusmalar, epileptik nöbet, tetani, kalp ritim bozuklukları, kaslarda 

güçsüzlük ve daha ileri kilo kaybına neden olabilir (40). 

1. Yeme ile inatçı a�ırı u�ra�ma ve kar�ı konulamayan bir yeme iste�i vardır. 

Hasta kısa sürede büyük miktarlarda tıkınarak yeme nöbetlerini durduramaz. 

2. Hasta a�a�ıdaki yollardan bir ya da daha fazlası ile yiyeceklerin �i�manlatıcı 

etkisini ortadan kaldırmaya çalı�ır. Kusma, müshil ilaçları kullanma, de�i�en 

sürelerde aç kalma, i�tah baskılayan ilaçlar, diüretikler ya da tiroit preparatları 

kullanma. Diyabetik hastalar bulimik olduklarında insülin tedavilerini ihmal edebilirler. 

3. Çok �iddetli bir �i�manlama korkusu vardır. Hasta kendisi için, tıbben en 

uygun ya da sa�lıklı olandan çok daha dü�ük ve kesin olarak belirlenmi� bir beden 

a�ırlı�ı e�i�i saptamı�tır (40). 

Zwaan ve arkada�larının (1991) çalı�masına göre davranı�sal, bili�sel ve 

sosyal grup terapilerinden yararlanılabilece�i belirtilmi�tir. 

Zorlu dü�ünce etkisi altında yemek yeme (stiomanie) : Zorlu ve takıntılı 

dü�üncelerin etkisi altında durmadan yemek yeme durumudur. Obsesif- kompulsif 

nevrozlarda (takıntı ve saplantıların olu�turdu�u ruhsal kaynaklı sinir hastalı�ı) 

görülür (36). 

A�ırı yemek yeme (phagomanie): Açlık duygusu olmadan, gereksiz yere 

devamlı yemek yeme tutkusudur. Psikonevrozlarda, obsesif- kompulsif ortaya çıkar, 

kimi beyin hastalıklarında da görüle bilir (36).  

Devamlı açlık, bulimia: Sık ve bol yemek yenilmesine kar�ılık devamlı olarak 

açlık duyulması ve yemek yemenin sürdürülmesi (36).  

 

2.2.3. Yeme Bozukluklarının Psikososyal Nedenleri 

 

Yüzyıllar önce mistik anlamlar yüklenen bu davranı�, günümüzde amenore 

(anormal zamanda adetin kesilmesi), hormonal bozukluklar, kabızlık gibi fiziksel 

belirtileri de içeren, psikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir (44). 

Yine Anoreksiya Nervozada; çocu�un annesinin onun ihtiyaçlarına uygunsuz 

cevap vermesi söz konusudur. Waller (1991), bu hastalarda a�ırı cinsel çocuksuluk 

söz konusudur, cinsel ili�ki kurma ve hâmile kalmaya kar�ı, daha da önemlisi kadın 

kimli�ine kar�ı bir anksiyete ve inkar görülür. 



 23 

Orta ve yüksek gelir düzeyinden olan gruplarda daha sıktır. Batılı kültür ile 

karı�an Do�ulu genç kızlarda prevalans yüksektir. Zayıf kadın bedenine de�er veren 

kesimlerde görülür (40). 

Çuhadaro�lu (1997), bu hastaların sadece ba�kalarından gelen isteklere yanıt 

verdiklerini, bir �eyi kendi istedikleri için yapmadıklarını söylerler. iç-kendi 

standartlarına güvenemeyen bu çocuklar dı� kılavuzlara (ebeveynleri gibi) yönelirler. 

Daima ebeveynlerini mutlu edecek �eyleri yapmaya çalı�ırlar, bu nedenle 

anorektiklere "model / ideal çocuk" da denir; fakat gerçek kendi güvenlerini 

geli�tiremezler. Kendi davranı�larını, ihtiyaçlarını, dürtülerini ve hatta bedenlerini 

yönetmedikleri ve kendi çekim merkezlerinin olmadı�ı duygularını ya�arlar. Ergenlik 

yakla�tı�ında özerklik geli�tirme gereklili�inin baskısını hissederler ama 

yapamadıklarını da fark ederler. Comer (1992), çaresizlik duygularını yenmek için 

beden a�ırlı�ı, biçimi ve yeme davranı�ları üzerinde a�ırı bir denetim sa�lamaya 

çalı�ırlar. Bunu ba�aranlarda anoreksiya nervoza, ba�aramayanlarda ise dalgalı bir 

seyir gösteren (binge-purge) tıkanırcasına yeme nöbetleri ve uygunsuz telafi 

davranı�ları yani bulimiya nervoza geli�mektedir (47). 

 

2.2.4. Yeme Bozukluklarının Önemi 

 

Yeme davranı�ı motor, bili�sel, sosyal, duygusal geli�melerin çevresel 

faktörler tarafından düzenlenmesiyle olu�an kompleks bir fenomen olarak görülür. 

Yeme sadece biyolojik geli�im ve fizyolojik fonksiyonların gereksinimini sa�lamak için 

de�ildir. Anne bebek ili�kisinden itibaren bütün sosyal ili�kilerin olu�umuyla da ilgilidir. 

Yeme çok çe�itli haz veren ya�antılarla ili�kilendirilmektedir (13). Zihinleri sürekli 

beden �ekilleri ve yiyeceklerle ilgili dü�üncelerle me�guldür. Yeme bozukluklarının 

günlük ya�amlarını etkiledi�ini bilirler (52). Yeme bozuklu�u olan hastalarda sıklıkla 

ba�ka psikiyatrik bozukluklar e� zamanlı olarak bulunmaktadır. Bu konuda yapılan bir 

çalı�mada, hastaların %53’ünde ek bir psikiyatrik bozukluk oldu�u bildirilmi�tir (43). 

Son yıllarda YB giderek önem kazanmı�tır. 30 yıllık süreç içerisinde AN hastalarının 

%25'i hayatlarını kaybetmekte, %25'i kronikle�mekte yani dü�ük beden a�ırlı�ı 

devam etmekte ya da bulimiya geli�erek a�ırlıkta büyük oynamalar olu�maktadır. 
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Yakla�ık %40'ı düzelmekte, geri kalanı hafif belirtilerle ya�amlarını sa�lıklı bir biçimde 

sürdürmektedir (45). 

Yeme bozukluklarının ortaya çıkardı�ı bir çok sorun vardır. Bunlar önemli 

derece sa�lık problemi te�kil etmektedir. 

A�ırı derecede, Anoreksiya Nervoza �iddetli açlı�ın yol açaca�ı aynı fiziksel 

sonuçlara neden olur. Kilo kaybıyla birlikte kaslarda erime ve organlarda, örne�in 

kalpte, hasar meydana gelir. Kilo kaybı adet kanamalarının kesilmesine ki, bu durum 

ilerde kısırlı�a yol açabilir veya Osteoporosis (zayıf ve kolay kırılan kemikler) kemik 

erimesine neden olabilir. Belki de en can sıkıcı olanı Anoreksiya Nervozanın bu genç 

kızların üzerindeki duygusal ve sosyal etkileridir. Birço�u eskiden yaptı�ı �eyleri 

yapmayı istemez, a�ırı ho� ya da mükemmel olma çabasıyla kaygılanır, kederli ve 

bunalımlı olurlar. Bir kısmı e�itimlerinden uzak kalır veya okulla ilgili saplantı 

geli�tirirler (25). Yeme bozukluklarının tedavisinde önerilen genel yakla�ım; ilaç ve 

psikoterapinin birlikte kullanılması ve gerekli psikososyal deste�in sa�lanması 

�eklindedir (43). Normal yemeyi tanımlamak güç olmasına kar�ın; tedavi amaçları 

için gereklidir. Normal yiyenler ço�unlukla açlık ve toklu�u kılavuz alırlar, normal 

aralıklarla (örne�in günde 2 veya3 yeme veya atı�tırma), genellikle sa�lıklı gıdaları 

tercih ederler. Fakat gıda seçiminde katı veya anksiyöz de�ildir. Tek ba�ına veya 

toplulukla yemek yerler ve onların gıda seçimlerine ve tarzlarına müdahale eden 

yoktur.  Yemelerinin nedeni enerji ihtiyacı ve zevk almaktır (23). 

 

2.2.5. Yeme Bozukluklarının Görülme Sıklı�ı 

 

 Jones ve arkada�ları (2001), güzellik kavramının a�ırlık ve �ekil ile 

biçimlendirildi�i batılı toplumlarda güzellik ince bir bedenle e�le�tirilmektedir. Ressler 

(1998), yeme bozuklukları giderek artmaktadır (52).  

Yeme bozukluklarının sıklı�ı %0,2–1 olarak tahmin edilmektedir. Kadınlarda 

5–10 kat daha sık oldu�u, tüm hastaların %4’ünün erkekler tarafından olu�turuldu�u 

bildirilmektedir (43). 

Abraham ve Llewellyn- Jones (1997) çalı�malarında toplumdaki sa�lıklı 

kadınların yakla�ık %30’unun en az bir defa yeme tutumunda bozukluk ya�adı�ı bir 

dönem saptanmı�tır. 18 ya�ının üstündeki kadınların %3’ü beden �ekillerinde bir 
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problem oldu�unu dü�ünmektedirler. Bu kadınlar kilolarını ve beden �ekillerini kontrol 

etmek için tehlikeli yöntemler benimseyebilirler  (52).  

Trans-kültürel çalı�malar AN’ nin geli�mekte olan ve Batılı olmayan ülkelerde 

seyrek oldu�unu göstermektedir. Batılı olmayan toplumlar, batılının zayıflık 

ideallerinin etkisinde kaldı�ında oran artmaktadır. 

Örne�in; Almanya'da ya�ayan Yunan ve Türk kızlarında prevalans, ülkelerinde 

ya�ayanlara göre 2 kat fazla bulunmu�tur. Amerikan etnik grupları arasında, beyaz 

kadınlarla kar�ıla�tırıldı�ında YB, �spanyol asıllılarda e�it, yerli Amerikalılarda daha 

sık, siyah ve Asyalı kadınlarda daha seyrek bulunmu�tur. Azınlık çalı�maları, daha 

genç, daha e�itimli, beyaz ve orta sınıf de�erleri ile daha özde�le�mi� kadınlarda, YB 

geli�me riskinin daha fazla oldu�unu göstermi�tir (45). 

Ergenlerde yeme problemleri, Primer veya bir psikiyatrik bozuklu�a sekonder 

olarak ortaya çıkabilir. Kilo ve i�tah kaybı major depresif bozuklu�un yaygın bir 

bulgusudur. Anksiyete durumlarında da i�tah azalabilir. Bazı çocuklarda gıdanın 

takılması sonrasında yutma korkusu ve yemekten kaçınma geli�ebilir (fagofobi). 

Postravmatik streste de ardısıra emosyonel yeme veya kompulsif a�ırı yeme 

olu�abilir. Ruminasyon sendromu; mide içeri�inin rejurite edilip tekrar yutulması 

tarzında olur, bebeklik ve sonrasında olu�abilir. Ruminasyon sendromu BN ile birlikte 

görülebilir (23). 

Abraham ve Liewellyn- jones (1997), �nce bir bedene sahip olmak için bir çok 

ki�i diyetler, egzersizler uygulamakta ve tüm dünyada yazılı ve görsel basın 

tarafından ince olmak özendirilmekte ve ince olma tarifeleri yayınlanmaktadır. Çok 

yakın bir zamana kadar sadece orta sınıftan beyaz kadınlarda görüldü�üne inanılan 

yeme bozuklukları tüm sosyal sınıflarda ve tüm ülkelerde artı� göstermektedir. 

Anoreksiya Nevroza prevalansı %0.5–1, Bulimiya Nervoza prevalansı %2 iken, Atipik 

(düzensiz-tipik olmayan)Yeme Bozuklukları %10–34 oranında görülmektedir  (52). 

 

2.3. Egzersizler 

 

2.3.1. Egzersiz ve Obezite �li�kisi 

 

�i�manlı�ın olu�masında hareketsizlik fazla yemeden daha önce gelen bir 

faktör olarak kar�ımıza çıktı�ına göre �i�manlı�ın gerek önlenmesinde, gerek 
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tedavisinde hareketin, egzersizin kullanılabilece�ini makul kar�ılamak gerekir (68).  

Birçok ara�tırma, obez ki�ilerin, normal kilolu ya�ıtlarına göre daha az aktif oldu�unu 

göstermektedir. Bu durumda egzersizin, bu ki�ilerde enerji metabolizmasının 

geli�tirece�i bilinen bir gerçektir. Egzersiz ile enerji harcanması, egzersizin cinsi, 

yo�unlu�u ve süresi ile ilgilidir. Düzenli ve dü�ük �iddette (aerobik) yapılan 

egzersizler sırasında kaslar, karbonhidratlardan çok ya�ları kullanmaya ba�lar, bu da 

kandaki insülin ve kan �ekeri seviyesini dü�ürebilir. �nsülin düzeyi azalınca açlık hissi 

olmamaktadır, buda egzersiz çalı�maları sonrası i�tahın azaldı�ını gösterir. Olu�an 

durum obezite için uygundur (4). 

Egzersiz �i�manlı�ın önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir yeri vardır. 

Nitekim egzersiz yapmayan �i�manlar, düzenli egzersiz yapan �i�manlara oranla be� 

misli daha fazla kalp hastalı�ı riskine sahiptirler (68). The National Weight Control 

Registry (ulusal kilo kaydı) (1998), en azından 30 pound kaybetmi� ve bunu 1 yıl 

boyunca koruyabilmi� 1047 ki�ilik erkek ve kadın grubundan verilen kilonun 

korunmasında fizik aktivitenin önemini desteklemektedir (78). 

Kilo ve yemek yeme üzerine olan bu yararlı etkilerinin yanı sıra, egzersizin, 

�eker hastalarında kan �ekerini dü�ürmek, kolesterol ve trigliserid gibi kan ya�larını 

azaltmak, yüksek olan kan basıncını dü�ürmek, kanın pıhtıla�masını önlemek ve 

ki�inin psikolojik durumunu düzelterek kendine olan güvenini sa�lamak gibi birçok ek 

faydaları da mevcuttur (4). Düzenli fizik aktivite kardiyovasküler fitnessı iyile�tirir, kilo 

alınmasını önler veya geciktirir. Kilo verilmesinde katkıda bulunur ve verilen kilonun 

korunmasında çok önemlidir. Artan fizik aktivitenin ve kardiyorespiratuar fitness’ın, 

egzersizin kilo verdirip bunu korumasından daha da öte, fazla kilolu ve obez 

bireylerde çok daha önemli faydalarının olmasıdır (77). 

• Egzersiz sırasında enerji harcanmasında artı�  

• Egzersiz sonrası enerji harcanmasında artı�  

• Egzersiz dı�ı fiziksel aktivitede artı�  

• �stirahat metabolizma hızında artı�  

• Ya� içeri�i yüksek gıdaların tercihinde azalma  

• Diyet sırasında ya�sız vücut kütlesinde daha az kayıp  

• Diyet sırasında istirahat metabolizma hızında daha az dü�ü�  

• Olumlu psikolojik etkiler  

• Obeziteye ba�lı komplikasyonların geli�me riskinde azalma (65). 
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2.3.2. Obezite Ve �i�manlı�ın Tedavisinde Egzersizin Yeri 

 

Egzersiz, obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde di�er tedavi yöntemlerine 

göre en önemli yardımcıdır. Egzersiz aynı zamanda ya�sız vücut kütlesini artırır ve 

harcattı�ı kalori miktarı nedeni ile uzun süreli kilo vermeyi sürdürmeye yardımcı olur. 

Ciddi obezite olgularında solunum problemleri, eklemlerle ilgili sorunlar ve denge 

güçlükleri söz konusudur. Bu nedenle seçilecek aktivite düzeyi bireyin kapasitesini 

uygun olmalı ve yava� yava� artırılmalıdır. Kilo kaybı ba�ladıktan sonra egzersiz 

programlarının süresi ve güçlü�ü kademeli olarak arttırılmalıdır (54). 

Psikolojik faktörler enerji alımının düzenlenmesinde büyük rol oynamaktadır. 

Egzersizin kilo kaybındaki ve kilonun korunmasındaki olumlu etkileri psikolojik 

de�i�kenlikler üzerindeki olumlu etkileri ile de ili�kilidir. Egzersiz vücut imajı ve 

kilodan memnun olma duygusunu kuvvetlendirmekte; özellikle kadınlarda vücut 

imajının daha olumlu algılanmasına yol açmaktadır (65). 

�i�manlı�ın tedavisinde egzersiz bir taraftan sarf ettirdi�i fazla kalori ile etkili 

olurken, di�er taraftan ya�sız vücut kütlesini de artırarak bazal metabolizmayı 

yükseltmekte ve bu yolla da enerji sarfını artırmaktadır. 

Hareketsizli�in bir di�er kanıtı olarak �i�manlarda kilo ba�ına dü�en max VO2 

miktarı da daha dü�üktür (68). 

Egzersizin kilo vermedeki etkinli�ini ölçmek için yapılan bir ara�tırma; polis 

memurları 4 gruba ayrılmı�; 1. gruba yalnızca diyet, 2. gruba hem diyet, hem 

egzersiz, 3. gruba egzersiz uygulanmı�. 4. grup kontrol grubu olarak tutulmu� ve her 

bir grubun kilo de�i�imleri kar�ıla�tırılmı�tır. Sonuçta, diyet ve egzersiz gruplarının 

yalnızca diyet uygulanan gruba göre daha çok kilo verdi�i ve bunu 18 ay 

sürdürdükleri gözlenmi�tir. Yalnızca diyetle zayıflatılan polisler ise bu sürenin 

sonunda verdikleri kilonun %90’ını geri almı�tır (67).  

 

2.3.3. Zayıflama  �çin Egzersiz Önerileri 

 

�i�man bir ki�inin kilo vermek için uygulayaca�ı egzersizin türü izotonik 

(aerobik) yani a�ırlık kaldırmayı gerektirmeyen, birçok kas grubunu çalı�tıran,  hafif 

tempo aktivitelerdir (4). Pek çok kas grubunu bir arada çalı�tıran dinamik egzersiz 
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programları önerilmektedir. Obezler için a�ırlı�ı ta�ımayı gerektirmeyen özellikle 

yüzme ve bisiklete binme gibi aktiviteler uygun bulunmaktadır (65). 

Bireyler bütün gün hiç oturmadıklarını, sürekli i� yaptıkları halde kilo 

veremediklerinden yakınır. Fiziksel hareket ya da egzersiz yaparak kilo verilebilmesi 

için kalp atı�ının hızlanması (nabzın artması) ve günde ortalama 20–45 dakikalık 

egzersiz sırasında en az 10–15 dakika “hedef kalp hızı” içinde çalı�ması 

gerekmektedir. 

Hedef kalp hızı: (220- ya�ınız x %60) ve (220 – ya�ınız x %80)  (67).  

Egzersiz maksimal nabzın %60–70 ile günde en az 30 dk, haftada 3–5 sıklıkla 

yapılmalıdır. Egzersiz �iddeti vücut ısını yükseltecek, terletecek ve 30–60 dakika 

sürdürülebilecek düzeyde olmalıdır (68).  

"National Institute of Health Concensus Conference 1996" sonuçlarına göre 

her gün yarım saatlik orta derecede fiziksel aktivite önerilmektedir. Bu aktivite 

derecesi ile haftada 1500 kilokalorilik enerji kaybı hedeflenmi�tir. Aerobik egzersizin 

tipiyle ilgili, hızlı yürüme ile ko�ma, bisiklete binme, yüzme, tenis oynama, aerobik ve 

dans gibi daha yo�un fiziksel aktivitelerin kar�ıla�tırıldı�ı bir çalı�mada, kadınlarda, 

yürümenin di�er egzersiz çe�itlerine benzer oranda koroner hastalık sıklı�ını azalttı�ı 

gösterilmi�tir. Haftada 3 saat ya da daha fazla hızlı yürüyü�, kadınlarda koroner 

olayları %30–40 oranında azaltmaktadır. Erkeklerde de haftada en azından 4 saat 

yürüyü� kardiyovasküler riskte anlamlı azalma ile birliktedir. Bu durumda obezlere en 

basit ve kolay uygulanabilir egzersiz çe�idi olarak yürümeyi tavsiye etmek uygun 

görünmektedir (65). 

�iddeti yüksek, süresi kısa egzersiz kilo vermede etkisizdir (68).  

 

2.3.3.1. Terapötik Egzersizler: 

 

Genellikle gözlem altında yapılması gereken, belirli amaçlara yönelik 

egzersizler olarak tanımlayabilir. Bunlar obezite için: Basit ve Dirençli izotonik, 

sadece izotonik, kas germe ve kalistenik egzersizlerdir (4). 
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2.3.3.2. Aerobik Egzersizler 

 

Aerobik çalı�maları da kapsayan di�er yandan, bisiklet ergometresi, jogging, 

canlı tempoda yürüyü�, jimnastik veya yüzmeyi de içerisine alan aktivitelerdir. Amaç 

ki�inin maksimal aerobik güçlerinin (VO² MAX) %55–60 ‘ ında çalı�malarını 

sa�lamaktır. Bir di�er deyi�le, maksimal kalp atım hızının %60-85’inde çalı�maktır. 

Bu treadmil testi ile saptanabilece�i gibi, basitçe �öyle de hesaplanır. 

220-ya� X 70 (veya 85)/100 örne�in 30 ya�ındaki bir ki�i için: (220–

30)X70/100: 133 atım/dk bu de�er dakikadaki tempo sayısını verecektir. Ki�i daha 

önceden antrene de�ilse, %60’tan ba�lamak uygundur. Tempo giderek artırılır. 

Çalı�maya katılan bireylerin hem aktif hem de etkili olabilmeleri için uygun bir 

egzersiz biçimidir (4). Aerobik egzersizler ritmik oldu�u için, birçok kas grubuna 

birden hitap eder ve bizimde yapmayı dü�ündü�ümüz çalı�ma için uygun 

gördü�ümüz egzersiz biçimidir. 

 

Aerobik Egzersizlerin yararları 

 

• Fazla oksijen alımı nedeni ile solunum aygıtları geli�ir ve dolayısı ile vücut, 

daha az çaba ile daha çok enerji sa�lar. 

• Aerobik egzersizleri uygulayan kondisyonu üstün sa�lıklı bir ki�i kalbin dü�ük 

kondisyonlu bir ki�i kalbinden dakikada 20, günde 30.000 kalp atı�ı daha kazançlı 

oldu�unu ispatlar. 

• Aerobik egzersizleri tam uygulayan ki�inin beden dokularında latent kapiller 

harekete geçerek kapasiteleri artar ve geli�en kas dokularında da yeni kapiller var 

olur. Altı haftalık aerobik egzersiz programları uygulayan, tam forma giren bir ki�inin 

vücudundaki kan miktarının bir litre kadar artı�ını ara�tırıcılar tarafından saplanmı�tır 

(64). 
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2.3.4 EGZERS�Z PROGRAMINI HAZIRLARKEN D�KKAT ED�LMES� 

GEREKENLER: 

 

• Aerobik egzersiz programları hızlı bir tempo ile uygulanmamalıdır.  

• Aerobik egzersiz programı uygulamasının her safhasında, egzersizlere 

ba�lamadan önce ısınma hareketleri yapılmalıdır. 

 Örne�in: 

Süre 5 dakika: 

1 dakika: daire halinde hızlı bir tempo ile yürüyü� 

1 dakika:  15 saniye yürüyü� 15 saniye jogging 

1 dakika: hafif tempo ile ko�u 

1 dakika: kol- bacak hareketleri 

1 dakika: sit-up, push-up  (64). 

Aerobik egzersiz programı uygulamalarına ba�lamadan önce yapılacak ısınma 

hareketleri ne kadar gerekli ise, uygulamalardan sonra vücudun yava� yava� 

so�uması da aynı derecede önemlidir. 

Egzersiz uygulamalarının günün hangi saatinde yapılaca�ı önemli de�ildir. 

Fakat ki�i her gün aynı saatlerde egzersiz yaparsa, bu kendisinde bir alı�kanlık haline 

gelir ve vazgeçmesi nispeten güçle�mi� olur (64). 

 

• Yapılacak egzersizler aerobik karakterde, dayanıklılık tipi bir egzersiz 

olmalıdır. 

• Enerji sarfı azdan ço�a do�ru tedricen artırılmalıdır. 

• Egzersiz tipi zevk verici olmalı bireyi e�lendirmelidir. 

• Egzersiz hayat boyu düzenli bir �ekilde yapılabilecek kolaylıkta olmalı (68).  

• Egzersiz türü, aerobik, dayanıklılık ve germeyi içermelidir. 

• Egzersiz programının bir kısmı gözetim altında olmalıdır. Gözetimsiz 

egzersiz programları daha çok klini�e gelemeyecek hastalar için planlanmalıdır. 

• Bir egzersiz seansı 45–90 dk. sürebilir. Çalı�ma ba�langıçta kısa süreli 

olmalı daha sonra giderek artırılmalıdır. Bu, hem toleransı, hem de uyumu daha iyi 

sa�lar. 
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• E�er hazırlanan program, egzersiz kapasitesi arttıracak yeterli uzunlukta 

ise uygun kalorik kısıtlama ile ideal sonuca ula�mak mümkündür. Egzersiz 

kapasitesini arttırmak için her çalı�ma devresi progresif olarak uzatılabilir. 

• Bir egzersiz seansı ile 300 kcal ekstra enerji harcanması amaçlanabilir (4). 

• Program süresi ideal kiloya ula�maya göre de�i�ir. Ama minimal 4–8 hafta 

olmalıdır. �dame için haftada en az 3 kez egzersiz yapmak gerekir. 

 Obezite için ideal bir egzersiz programı örne�i: 

Önce kısa süreli kas germe egzersizlerini takiben, 5 dakika ısınma hareketleri, 

ardından 25 dk., maksimal aerobik kapasitesinin %55,  60,  70..’inde çalı�ma uygun 

egzersiz programı ve ardından tekrar 5 dk. so�uma egzersizleri yapılmalıdır. Bu 

program haftada 3 gün uygulanırken ki�inin kapasitesine göre artırılabilir.  

 

2.4. NLP (Neuro Linguistic Programming)  Nedir? 

 

NLP (Neuro Linguistic Programming): Bu anlamda NLP, beyin, dil, davranı� 

ili�kisini anlamak ve kullanmak demektir. 

Neuro; Ya�amdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla 

algılanması ve i�lenmesidir. Neuro, beyni temsil eder. 

Linguistic; sinirsel temsillerin kodlandı�ı, sıralandı�ı ve anlama kavu�tu�u dil 

ve sözsüz ileti�im sistemidir. Linguistic, dili temsil eder. 

Programming; Belirlenmi� hedeflere ula�mak için ileti�imimizi organize 

etmektir. Programming, davranı�ı temsil eder. Yaratıcılık ve bu gibi kavramlar neuro- 

linguistik programın içinde yer alır (55). 

NLP �unları kapsar; �leti�im, �çsel deneyim, Dilin etkileri, Üstün davranı�ı 

biçimlendirme, Beynimizi nasıl kullanırız (55).  

Bu sistem sonuç alma bakımdan di�er terapilere göre daha az zaman almakta 

ve etkili oldu�u gözlenmekteydi.  Daha sonra yapılan çalı�malarda NLP, temel olarak 

deneyimlerin insan zihnindeki düzenleni�i, bunun sonucu olarak kullanılan dil ve 

anlamlandırma gibi alanlarda, deneyimlerin soyut yapısıyla ilgilenen bir sistemler 

bütünü olarak kendini kabul ettirmi�tir (56). NLP yapısı itibarı ile bir modelleme 

oldu�u için tıpta, i� dünyasında, terapide, e�itimde, sporda ve birçok alanda 
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kullanılmaktadır. NLP e�itimi almı� pek çok akademisyen ve uzman tarafından, 

konuları dahilinde NLP ba�lantılı pek çok makale yazılmaktadır (95). 

Bugün ABD'de 1000'in üzerinde NLP enstitüsü ve 2 adet NLP üniversitesi 

vardır (93). Avrupa'daki NLP enstitüsü sayısı da 100 'ün üzerindedir (94). ABD ve 

ço�u Avrupa ülkelerinde NLP sertifikası bulunanlar bu uygulamaları 

yapabilmektedirler (35).  

 

2.4.1. NLP’ nin Ortaya Çıkı�ı ve Tarihçesi 

 

 NLP 1970’li yılların ba�ında dilbilimci John Grinder ile matematikçi, bilgisayarcı 

ve Gestalt terapisti Richard Bandler’in belirli becerilere sahip insanlar ile bu 

becerilerde mükemmele ula�mı� insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma 

çalı�maları ile Kaliforniya’da do�mu�tur. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir 

gözlem sayesinde üç ola�anüstü terapistin davranı�larını modellediler; modern aile 

terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern 

hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalı�maları sırasında bu bireylerin çok farklı 

tarzları olmasına kar�ın �a�ırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını ke�fettiler.  

Grinder ve Bandler bu ilk çalı�manın ardından, mükemmel performansa sahip ba�ka 

insanların modellerini çıkardıktan sonra, insanların performansını geli�tirmek, 

mükemmel ileti�imci haline gelmelerini sa�lamak ve olumlu ki�isel de�i�imlerden 

geçmelerini mümkün kılmak yönünde ba�kaları tarafından da kullanılabilecek yararlı 

bir model hazırladılar. 

Modelleme, NLP’nin geli�tirilmesinde merkez niteli�ini hep korumu�tur. Örne�in 

sa�lık sektöründe en ba�arılı ve mü�terileri ile en iyi diyalog kurabilen doktorların 

modellemesi yapılmı� ve bu beceriler ba�kalarına aktarılmı�tır.  

NLP’nin geli�iminde ba�ka insanların da katkıları olmu�tur. �lk çalı�malar davranı�sal 

yakla�ım olarak tanımlanırken, son zamanlarda odak noktası davranı�ların ardında 

yatan kimlik, inançlar ve de�erlere kaymı�tır. Bilinçli ve bilinçdı�ı zihinler arasındaki 

ili�ki ve dengenin anla�ılması son dönemlerdeki NLP e�itiminin merkezini 

olu�turmaktadır. 

Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir �ekilde davranı� de�i�ikli�i yaratmaya 

yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama 

felsefesinden olu�maktadır (35, 55, 16, 17). 
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2.4.2. NLP Önermeleri 

 

NLP  önermeleri NLP’nin hayata bakı� açısını, hayatı hangi perspektif 

üzerinden algıladı�ını tanımlarlar.  

Harita bölgenin kendisi de�ildir: 

 

“Harita belli bir alan de�ildir” NLP’ nin anahtar önermesi,ifadesinin kökeni 

Alfred Korzbski’ nin 1993 yılında verdi�i beyanata dayanır; “zihninizin yada kendi 

dünyanıza bakı� açınızın harita oldu�unu dü�ünün. Bu zihinsel harita nesneleri yada 

olayların ne anlama geldi�ini; gördüklerimizi, duyduklarımızı ve hissettiklerimizi nasıl 

kodladı�ımızı, daha sonra anımsayabilece�imiz yada kavrayı� ve fikir �eklinde birden 

bire bilinç dı�ına çıkabilecek hatıraları nasıl olu�turdu�umuzu simgeler” zihin 

haritanız dünyanın size göründü�ü �ekli resmeder, ba�kasınınkini de�il (55). 

Her birey, kendi ki�isel deneyimlerinin, inanç ve de�erlerinin, duygu ve 

dü�üncelerinin ve hatta alı�kanlıklarının olu�turdu�u, zihinsel bir dünya modeline 

sahiptir. NLP terminolojisinde bu dünya modeli harita olarak adlandırılır (57). 

 

E�er bir insan bir �eyi yapabiliyorsa, onu yapmayı herkes ö�renebilir: 

 

NLP’ nin odaklandı�ı soru “ Nasıl” sorusudur. Bu ilkenin köklerinde yine hümanist 

psikolojinin kurucusu olan Abraham Maslow’ un sa�lık psikolojisi yakla�ımı bulunur. 

�nsan iç dünyasında barındırdı�ı potansiyeli harekete geçirebilecek bir varlık olarak 

tanımlanır. Bazı �eyleri imkânsız olarak nitelemeye meyilli olan günümüz insanı için belki 

de kabul edilmesi en zor olan ilkelerden biridir bu ilke. Oysa bu ilkenin ilk basama�ını, 

ba�arılı ki�ilerin zihin haritalarını anlamak olu�turur. Ayrıca, NLP’ de modelleme denilen 

�ey, hedefledi�i sonuca ula�abilen ki�ilerin dü�ünce stratejilerini bilinçaltı seviyede 

aktarmak olarak geçer. Bu çevreden bakıldı�ında, birisi tarafından ba�arılan bir �eyin 

böylelikle herkes için mümkün oldu�u sonucuna varılabilir (56). 

 

Zihin beden bir bütündür: 

 

Zihin beden birlikte hareket eder, duygular, fizyolojik tepki, iç i�lemler, algısal 

bilgi ve davranı�sal tepki hepsi ard arda gerçekle�ir. Birbirlerini aralarında bir ayrım 

yokmu�çasına etkiler.  
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Olumlu dü�üncenin duygular ve insan sa�lı�ı üzerindeki etkilerini açılayan 

birçok kitap vardır. Hastaları iyile�tirmede kullanılan yalancı “ilaçların” (hasta bunları 

gerçek ilaç zannederek alır) etkisi (plasebo) tıp dünyasında biliniyor (57). 

Sırf hayalde ya�anan bir suda bo�ulma olayı nabız atı�ında gittikçe büyüyen 

bir hızlanmayla yol açabiliyorlar, gerçekteki tehlikesiz ortama gerisin geri dönü�ün 

hayalde ya�anması ise onları i�itilmedik derecede yava�latıp düzgün duruma 

sokabiliyordu.   

�iddetli bir so�u�un hayalde ya�anması üzerine terleme hücresinde bile 

deride düz kasların kasıldı�ı görülmü�tür ki bu da hepimizin bildi�i tüylerin diken 

diken olması durumudur.  

Yine aynı �ekilde zihinde sulu bir limonu yedi�imizi ve dudaklarımızın arasında 

sulu bir limonu gezdirdi�imizi hayal etti�imizde tükürük bezleri çalı�maya ba�lar ve 

a�zımız sulanır. 

 

Dü�ünce-dil-davranı� arasındaki ili�ki 8 adımdan olu�ur. 

1. Veriler ses, görüntü, koku, tat ve dokunma biçimde gelir. 

2. Algi filtrelerimizden geçer, geçerken silinir, bozulur, genellenir. 

3. �ç filtrelerimize u�rar,(inançlar, de�erler,kriterler, ihtiyaçlar) 

4. Ça�rı�tırıcılar, alt biçemler, stratejilerle ili�ki kurulur. Ba�kala�ım geçirir. 

5. Baskın algılama (görsel, i�itsel, dokunsal) sistemine göre depolanır. Ayrıca 

iyi/kötü anılar farklı yerlere kodlanır. 

6. Baskın depolama seklinden (örn. Görüntü ise) sese ve duyguya ula�arak 

tüm aniyi hatırlayabilir. 

7. �ç yeniden temsil: Dü�ünce olarak olu�an bilgi davranı� haline dönü�meden 

önce yine iç filtreden geçer. 

8. Son olarak sözlü/sözsüz tepkiyi/davranı�ı gerçekle�tiririz. Tüm bu 8 i�lem 1-

2 saniyede olu�ur. 

 

2.4.3. NLP Analiz ve Modelleme Metodu - Mantıksal Seviyeler (Logical Levels)  

 

NLP insanı 6 ayrı boyutta inceleyen bir iskelet sistemini kullanır. NLP’de 6 lı 

mantık seviyeleri olarak adlandırılan iskelet bizlere ki�iyi ve durumu analiz etme 

açısından etkin bir model sunar. Bu sistem konusunda ba�arılı olan ki�ilerin 
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ba�arılarını modellemek üzere kullanıldı�ı gibi ba�arısız ki�ilerin modellerini de 

çıkartmak ve NLP de�i�im tekniklerini kullanarak yanlı� modellerde düzeltme imkanı 

sunar (92). Bu model dahilinde ki�ilerin problemlerinin hangi seviyelerde oldu�u ve 

ne seviyeden bir çözüm üretilmesi gerekti�i gözlemlenir. A�a�ıdaki model NLP’nin 6 

lı mantık seviyeleri modelini kullanarak obezite problemlerinin analizini 

göstermektedir (89, 92). 

 

2.4.3.1. Çevre boyutu (Environmental level):  

 

Bu seviyede ki�inin onu etkileyen sosyal ve jeolojik çevresi incelenmelidir.Dı� 

yapı: marketin yeri, do�al çevreleyiciler, çalı�ma yeri vb. Bunun yanı sıra makro çevre 

ve mikro çevre de incelenir. Mikro çevre ki�inin ofisi, bina, sınıf, fabrika vb. temsil 

eder. Makro çevre genel alı�kanlıklar,sosyal durumlar, halk olayları vb. temsil eder. 

Bunlara ek olarak çevrenin modellenen ki�inin üzerindeki etkileri incelendi�i gibi, 

ki�inin çevre üzerindeki etkileri de incelenebilir (89, 92). 

 

Kilo problemi ya�ayan bir hastanın bu boyuta dair ifadeleri �u �ekildedir: “Evde çok 

fazla tatlı ve atı�tıracak �ey var. Bütün bunlardan kurtulmalı ve ailemle bu konuda 

bana destek olmaları için konu�malıyım.”  (90, 91). 

 

2.4.3.2.  Davranı� boyutu (behavioral level):  

 

Ki�i gösterdi�i performansı sergilerken ne tip spesifik davranı�lar ve aksiyonlar 

gerçekle�tirdi�i incelenmelidir, örne�in çevre ile ilgili neler yapıyor? Problemler, 

hedeflerle ba�lantılı olarak i� kalıpları, ileti�imler ve ba�lantılar nelerdir? Makro 

davranı�lar: ileti�imin genel kalıpları, i�, stil,vb. Mikro davranı�lar: Ayrıntılı spesifik 

eylemler: i� alı�kanlıkları, spesifik i� rutinleri, taslaklar esnasında gerçekle�tirilen 

kısmi davranı�lar (89, 92). 

Kilo problemi ya�ayan bir hastanın bu boyuta dair ifadeleri �u �ekildedir: “Çok fazla 

yiyorum ve yeterince egzersiz yapmıyorum.Kendime daha sa�lıklı alı�kanlıklar 

edinmeliyim.”  (90, 91). 
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2.4.3.3. Yetenek boyutu (Capabilities level):  

 

Sözü edilen çevre içinde gerekli davranı�ları sergilemek için ki�inin kullandı�ı 

kognitif(bili�sel) ve entelektüel stratejiler ve yeteneklerin neler oldu�u incelenir. Makro 

yetenekler: ö�renme, hafıza, motivasyon, karar verme ve kreativite(hayal gücü). 

Mikro yetenekler: görselle�tirme, iç diyalog, kendi kendine konu�ma, hisleri ve 

algılamaları (89, 92). 

Kilo problemi ya�ayan bir hastanın bu boyuta dair ifadeleri �u �ekildedir: “Neler 

yedi�im konusunda karar verme konusunda ba�arılı olmadı�ımı dü�ünüyorum. Bir 

beslenme uzmanına gitmeli ve edindi�im programı uygulayabilmek için yapılması 

gereken incelikleri ö�renmeliyim (90, 91). 

 

2.4.3.4. De�er ve �nanç boyutu (Beliefs&capabilities level):  

 

Dü�ünme stratejilerini ve yeteneklerini motive eden ve �ekillendiren de�erler 

ve inançlar da incelenmelidir, örne�in belirli bir zamanda ve yerde ki�i neden o �eyleri 

yapmaktadır? Makro seviyede: Ana inançlarda ki�inin dünyada varolu�u, olayların 

içinde yer alı�ı; anlamlarla, sebep sonuç ili�kileri ve hudutlarla ile ba�lantılıdır. Mikro 

seviyede: ki�inin de�erleri ve inançları di�er boyutlarda gerçekle�tirdikleri ile 

ba�lantılıdır.Yani ki�inin çevre ile, davranı�ları ile, yetenekleri ile kimlikleri ile çalı�ma 

sistemleri ile, uzmanlıkla, toplumla vb. ilgili inançları vardır.Ki�inin hatta inançları ile 

ilgili inançları vardır: Bunları iyi, kötü, i�e yarar, çeli�kili buluyor olabilir (89, 92). 

Kilo problemi ya�ayan bir hastanın bu boyuta dair ifadeleri �u �ekildedir: “Hedefim 

olan kiloya eri�mek ve o kiloda kalmak benim için yeterince önemli mi hatta mümkün 

mü i�te bundan �üphe duyuyorum. Zannedersem zaten bunu da hak etmiyorum” 

“Fit olma konusundaki inancımı ve istedi�im �eye ula�ma konusundaki inançlarımı 

gözden geçirmem gerekiyor” (90, 91). 

 

2.4.3.5. Kimlik boyutu (Identitiy level) :  

 

Modellenen ki�inin kimli�inin rolünü idrak etmek ve içinde bulundu�u çevre 

dahilinde inançları, yetenekleri ve davranı�ları ile ba�lantılarını kavrayabilmek için 

incelenmelidir. Örnek: Neden, nasıl, ne, nerede ve ne zamanın gerisinde yatan kim… 
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Bu kısımda rol tanımlamaları, karakter özellikleri, ki�ilik vb bulunur. Bir ki�inin kısmi 

rolünü veya ki�ili�ini çıkartırken, ki�inin içinde bulundu�u daha büyük sistemdeki 

misyonunu algılayı�ı ve tanımlayı�ı oldukça önemlidir (89, 92). Kilo problemi ya�ayan 

bir hastanın bu boyuta dair ifadeleri �u �ekildedir: “Kendimi �i�ko biri olarak 

görüyorum. Daha iyi bir imaja ve daha yüksek özgüvene ihtiyacım var.” (90, 91). 

 

2.4.3.6. Ruhsal boyut (Spiritual level) :  

 

Ki�inin niyetine ba�lantılı olan vizyonunun ne oldu�udur. Ki�i içinde bulundu�u 

sistemin dı�ında aile,sosyal sınıf,kültür,  ki�i kendisinin dı�ında kimle ve nelerle 

muhatap? Yani ki�inin kendisinin de dahil oldu�u daha büyük sistemlerde, 

di�erlerinin davranı�larının, yeteneklerinin, de�erlerinin,inançlarının ve kimliklerinin 

amaçlarına dair vizyonu,görü�ü nedir? (89, 92). 

Kilo problemi ya�ayan bir hastanın bu boyuta dair ifadeleri �u �ekildedir: “Öyle 

zannediyorum ki hayatta görünü�ten daha derin ve daha önemli �eyler var. Bilmek 

istedi�im hayatımdaki misyonumla veya amaçlarımla kilonun ba�lantısı tam olarak 

nedir ? ” (90, 91). 

 

 

2.4.4. NLP Teknikleri 

 

Nöro Linguistik Programlama, de�i�imi sa�layan bir dizi teknikten olu�ur. Bu 

teknikler problemli durumlara çözümler üretmek için kullanılır. Bunlardan bazıları 

a�a�ıda sıralanmı�tır (55). 

 

Çapa atma: �çsel bir tepkiyi dı�sal bir tetikleme ile ili�kilendirme i�lemidir. Bu 

sayede tetikleme mekanizması yeniden harekete geçirilerek tepkiye hızlı ve bazen de 

dolaylı bir �ekilde eri�ilebilinir.   

 

Çapalar do�al bir �ekilde olu�abilir veya kasten kurgulanabilir. Bütün temsil 

sistemlerinde olu�turulabilinir ve hem olumlu, hem de olumsuz içsel durumları kontrol 

altına alma görevi görürler. 
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Yı�ınak Çapaları: Bireyin belirli bir çapaya kar�ı tepki yo�unlu�unu 

güçlendirmek için bir dizi olayın aynı çapayla ili�kilendirilmesi i�lemidir. 

 

Çöken Çapalar: Birbirine uymayan iki tepkinin aynı anda tetiklenmesiyle 

olumsuz durumları bo�altma i�lemidir. 

 

Zincirleme Çapalar: �stenmeyen durumlar, ara durumlar ve arzulanan 

durumlar sıralamasını takip edecek �ekilde bir dizi çapa yaratma i�lemidir. 

 

�ç Gözlem Durumu: Bir durumu dokunsal olarak deneyimlemek için tamamen 

o durumun içinde olmaktır. Geçmi� durumlarla ilgili olarak deneyime bireyin kendi 

bakı� açısından bakmasını gerektirir. 

 

Dı� Gözlem Durumu: Geçmi� bir deneyimi dı� gözlemcinin bakı� açısıyla 

yeniden yaratmaktır. Bu �u anlama gelir; ki�i ilk duyguyu yeniden deneyimlemez. 

Bunun yerine, bir gözlemcinin duygusunu deneyimler. 

 

Çift Dokunsal Dı� Gözlem: Ki�inin,geçmi� bir deneyime ait bir filmi izleyen 

kendisini izlemesidir. Bu teknik, fobi ve ekstrem psikolojik travma vakalarında 

kullanılır. 

 

Gözlem (Kalibrasyon) : Bireyin iç tepkilerini, gözlemlenebilir davranı� 

ipuçlarıyla e�le�tirerek, süre giden bir etkile�im içerisinde okuma i�lemidir. 

 

Geçmi�in De�i�tirilmesi: Seçici çapa atma kullanılarak ki�inin bir dizi geçmi� 

durumları yeniden deney imlemesine rehberlik i�lemidir. Her durum için elveri�li bir 

durum yaratılır ve geçmi� olayların önemini de�i�tirmek için bireyin repertuarına 

yerle�tirilir. 

 

Uyum: Ki�iyle, ahenk, anlayı� ve kar�ılıklı güvene dayalı bir ili�ki kurma 

i�lemidir. Algılanan farklılıkları bilinçdı�ı düzeyde en aza indirgeyerek yapılır. 

 

Yeniden Çerçevelendirme: Problemli bir davranı�ı, o davranı�tan sorumlu 

içsel parçanın olumlu niyetinden ayırmak için kullanılan bir i�lemdir. Olumlu niyeti 
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sürdüren ama problemli yan etkileri yaratmayan yeni davranı� seçenekleri 

olu�turulur. 

 

Strateji: Belirli bir hedefe ula�mak için kullanılan bir dizi zihinsel ve 

davranı�sal adımlar kümesidir. Belirli adımları uygulamada kullanılan temsil 

sistemlerinin özel sıralamasıyla temsil edilir. 

 

Alt-modaliteler: Dı� deneyimin alt sınıflandırmasıdır. Bir resim, ses veya 

duygunun bile�enlerine ayrılmasıdır (55). 

 

2.4.5. Algı Filitreleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�ekil 1. Algı Filtreleri 

�nsan dünyayı be� duyusuyla algılayan bir varlıktır. Ancak bu be� duyuya 

ula�an veriler, NLP’ ye göre be� ayrı algı filtresinden süzülerek beyne ula�ır. Yapılan 

ara�tırmalar, saniyede yakla�ık iki milyon veri gelmekte olan insanın aynı anda 7 ile 

12 veri arasında i�leyebildi�i saptanmı�tır (17). 

 

Duygu organlarımızla aktarılan ses, görüntü ve duygu sinir hücrelerinin 

uçlarıyla (sinaps) elektrokimyasal olarak aktarılır. 

1. Filtremiz: evrensel modelleme 

5 duyu organımızla algılarken siliyor, bozuyor, genelliyoruz. (Evrensel 

modelleme) 
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2. Konu�urken ortamı silme, kıyafeti silmek vs. 

3. Sokakta yürürken (saniyede 2 milyon veri) iyi çekmeyenleri silmek. 

4. Kulak 20–20000 dalga boyu dı�ını, göz 380–680 mili mikron dı�ındaki ı�ık 

denetimi vücut organları vs. siler. Hatırlatınca ya da a�rı anında hissedilir. 

5. Bilinçaltı iyi anıları (zevklerin ço�unu) siler, acıları silmez (bilinçaltının birinci 

görevi bireyi tehlikelerden korumaktır.) acıları çoklu�u ve bunlara sürekli konsantre 

olma ba�arısızlık getirir (Silme oranı ki�ilere göre de�i�ir). 

6. Silme dile de yansır.” Canım sıkıldı” neye- niçin oldu�u bilinmez. Beyin 

bo�lukları tamamlar. Bo�luk kabul etmez. 

Derin Yapı - Yüzey Yapı 

1. Yüzey yapı (Trafik kazası) 

Silme, bozma genelleme 

2. Derin yapı (Kazanın ifade edilebilen �ekli) 

Silme, bozma genelleme 

3. Tecrübe (Trafik kazasının tüm detayları) 

Silmeler 

Tecrübe yüzey yapıya gelinceye kadar bolca silinir. Tabir “Kaza oldu” seklinde 

yansıtılır. 

Tecrübeler ile derin yapı arasındaki silinmeler dil ile ifade güçlü�ünden 

kaynaklanır 

-     Çile�in tadı, 

- Türklerdeki atla ilgili, Eskimolarda karla ilgi sözler çoktur. 

- Kar�ıla�tırma yoluyla da silme yapılır: “Ahmet Hasan’dan iyidir.” (Neye göre 

belli de�il) 

- Sıfatla yoluyla silmek (Tabi ki, açıkçası, a�ikar, elbette) 

“Açıkçası insanlara güven olmaz”, “Elbette kaynana gelinden ho�lanmaz” 

Gereklilik kipleriyle silmek: (-meli, -mali, gerekli, zorunlu) bu ekler getirilerek. 

- Babanın fikrini almalısın 

- Çocuklar sorumluluklarını bilmelidirler (Aksi olasılıklar silinmi�tir). 

Niçin, neden, nasıl, hangi ko�ullarda, yalnızca, ne kadar ile ba�layan sorularla 

silmeler açı�a kavu�turulabilir.(Derin yapıya ula�ılabilir. Ki�i ba�arılı anına yeniden 

ula�ır ve de�i�im baslar.) 

A- Korkuyorum (Yüzey yapı). 

B- Neden? 
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A- Yalnız kalmaktan 

B- Niye?  

A- Annemle babamın ayrılmasından 

B- Neden ayrılsınlar ki? 

A- Sürekli kavga ediyorlar (Tecrübe). 

Genellemeler: En tehlikelisi genellemedir. Genelleyerek ö�reniriz.  

Yararlı genellemeler: 

- Bisiklete binmeyi bir kez ö�reniriz.(her bindi�imizde yeniden ö�renme gere�i 

duymayız). 

- Çocuk kapı açmayı bir kez ö�renir. Zararlı genellemeler: somuttan soyuta 

gidi�te zararlı olabilir. 

-  Babamla konu�mak istiyorum. 

-  Beni dinlemiyor ilgilenmiyor bile. 

-  Demek ki babam beni sevmiyor. 

-  Ailemde beni seven yok ki 

-  �nsanlarda zaten benden ho�lanmazlar. 

Bilinçaltı en alt basama�a genelde inmez. Fakat bu olay birkaç kez 

tekrarlanarak zorlanırsa bu inanç ki�inin gerçekleri �ekline dönü�ür. Böylece insan 

kendi kendini kısıtlar. 

-  kilo vermeyi ba�aramadım. 

-  zaten egzersizde yapamıyorum. 

-  ben kilo veremiyorum. 

-  hayatta hiçbir �eyi yapamıyorum. 

Sigara/Alkol kullananlar kendilerine verdi�i rahatlamayı ayni çabuklukta 

verebilecek di�er alternatifleri sildiklerinden bırakamazlar. 

Bilinçaltı e�le�tirerek hafızaya depolar. 

E�itlikler ço�unlukta bilinçli aklın devre dı�ı kaldı�ı (umutsuzluk anlarında, 

kavga anlarında, a�ırı duygusal zamanlarda, narkoz durumunda, ola�an üstü olaylar 

gerçekle�irken vs.) durumlarda kurulur. Ve bu sayede hatırlama kolayla�ır. 

“çok güldük ba�ımıza kötü �eyler geldi.” 

Çok gülmek= ba�a kötü �eyler gelmesi. 
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2.4.6. Evrensel Modelleme 

Evrensel modelleme NLP’ de ilk filtreye verilen addır. Bu filtre dı� dünyadan 

gelen verileri silme, bozma ve genelleme yoluyla süzmektedir (56).  

 

2.4.6.1. Silme 

 

Silme, beynin bazı verileri silmesi olayıdır. Üç boyutta gerçekle�en silme 

mekanizmasının ilk boyutu nörolojik olandır. Sözgelimi kulaklarımız 20 ila 20.000 

dalga boylarındaki sesleri duyar, gözlerimiz 380 ila 680 milimikron arası ı�ık 

dalgalarını görür ve di�erlerini siler (17). 

Silme mekanizması sübjektif olarak nitelendirilebilir. Bu farklılık di�er filtrelerle 

açıklanır. Burada bilinçaltının nasıl ö�rendi�ine dair bir parantez açmakta yarar var. 

Bilinç neden- sonuç ili�kisiyle ö�renirken, bilinçaltı e�le�tirme yoluyla ö�renir. 

Sözgelimi bilinç, sobaya sıcakken dokunmanın yakıcı oldu�unu, sıcak yakar, soba 

sıcak, soba yakar �eklinde akıl yürütme yöntemiyle ö�renirken, bilinçaltı olayları 

e�le�tirir. Yani bir çocuk sıcak bir sobaya dokundu�u anda kapı zili çalmaktaysa 

bilinçaltı bunu e�le�tirir. Böylelikle kapı zili her çaldı�ında, duyguyu bedeninde aynı 

noktada yeniden hisseder. Bilinçaltı duyguyu bedene kodlar (58). 

 

2.4.6.2. Bozma 

 

Hayvanlar bilinç seviyesinde, neden sonuç ili�kisi kuramadıklarından sadece 

bilinçaltı seviyede ele�tirerek ö�renirler. Bozma mekanizması ise bilinç seviyesinde 

çalı�an bir filtre oldu�undan yalnızca insanlara ait bir özelliktir. Di�er canlılar, neden-

sonuç ili�kisine dayanan bu i�lemi gerçekle�tirmezler. �nsanlarda ise mevcut 

ö�renmeler bu ili�ki dahilinde bozulup, yeniden yaratılabilirler (56). 

Psikolojide paranoya olarak adlandırılan hastalık bozmanın ileri düzeyde 

negatif etkisinden kaynaklanmaktadır. Bozma mekanizması silme ve engellemeyle 

birlikte de i�lev gösterir. Ancak genel olarak insanın bozma ve genelleme 

mekanizmalarını kullanmaya meyilli oldu�u söylenir (17).  
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2.4.6.3. Genelleme 

 

Birinci filtre olarak adlandırılan evrensel modellemenin üçüncü a�aması 

genellemedir. Bu mekanizma insan için önemli bir i�leve sahiptir. Önemli oldu�u 

kadar da zihinsel haritalar açısından, evrensel modellemenin en tehlikeli a�aması 

oldu�u kabul edilir. Ö�renmeyi kolayla�tırması açısından önemli olan genelleme 

sayesinde sözgelimi, bir kere ö�rendi�iniz bir �eyi her defasında tekrarlamaya 

gereksinim duymayız. Beyin bir kere ö�rendi�i bir bilgiyi genelleyerek bu yeniden 

ö�renme gereklili�ini ortadan kaldırır (56).   

“Ay�e beni dinlemedi”, “demek ki Ay�e benimle ilgilenmiyor”, “demek ki Ay�e 

beni çekici bulmuyor”, “demek ki Ay�e beni sevmiyor”, “demek ki kadınlar benden 

ho�lanmıyor”, “demek ki insanlar benden ho�lanmıyor”. Bilinçaltı normal durumlarda 

en yukarı kadar çıkmaz. Bir veya iki üst basamakta kalır. Ama bu birkaç kez 

tekrarlanırsa, bu olumsuz referanslar silinmezse, zamanla daha üst boyutlara 

gidebilir. Ve bir kez kadınlar beni sevmiyor a�amasına gelirse, bu çok ciddi anlamda 

seçeneklerin kısıtlanmasına yol açabilir. Çünkü bu inanç, o ki�inin gerçekleri haline 

gelir ve onun zihnindeki dünya haritasının bir parçası olur. Artık kadınlardan veya 

insanlardan uzak durmaya ba�lar (17).  

 

2.4.7. Beyin dalgaları 

 

Beyin dalgalarını ölçen elektroansefalografi cihazı ile, insan beyninin temel 

olarak dört farklı dalga yaydı�ı gözlemlenmi�tir. Uyanık durumdaki ki�ilerin beyni, 

bilinçli akıl olarak belirleyebilece�imiz korteks tabakasının etkin oldu�u bu durumda, 

saniyede 14 atı� civarında seyreden dalgalar yaymaktadır. Buna beta konumu 

denmektedir. Can sıkıntısı gibi durumlarda beta dalgasının arttı�ı kaydedilir. Alfa 

konumu ise, beynin saniyede 8 ila 13 atı� yapan dalga boyuna verilen addır. Bu 

durum uykudan hemen önceki ve uyandıktan hemen sonraki anlarda ölçülen bir 

de�erdir. Gev�eme durumlarında, alkollüyken, meditatif bir konumdayken yani bilinçli 

aklın minimum seviyede i�lerlik gösterdi�i durumlarda insan beyni bu dalgayı 

yaymaktadır. Beyni alfa konumunda olan ki�ilerin bilinçaltlarına ula�mak, beta 

konumundakilere kıyasla mümkündür. Theta dalga olarak adlandırılan ve saniyede 4 
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ila 7 atı�a sahip beyin dalgası ise ilk uyku dönemine tekabül eder. Kalp ritmi yava�lar, 

bilinç ya da korteks tabakası etkinli�ini yitirmi�tir. Delta dalgası ise saniyede 0,5 – 3,5 

dalga boyuna sahip beyin durumudur ki bu tam bilinçsizlik konumudur. Bilinçaltının 

tümüyle açık oldu�u bu durum derin uyku, total anestezi hallerinde görülür. Koma 

olarak da adlandırılan bu konumda nefes ve kalp ritmi en dü�ük seviyededir (59).  

Trans olarak adlandırılan ve bilincin minimum seviyede ya da hiçbir i�leve 

sahip olmadı�ı durum da kendi içinde hafif, orta ve derin olmak üzere kısımlara 

ayrılır. Ritim trans yaratan güçlü bir araçtır. Aynı �ekilde do�a da bunu sa�laya bilir. 

Transın en çok kullanıldı�ı alan dinlerdir. �nsanların bilinçaltına ula�manın en kolay 

yolu transtan geçer (58). 

 

  �  Beta konumu (saniyede 14 atı�) 

  

  � Alfa konumu  (saniyede 8–13 atı�) 

  

  X Theta konumu (saniyede 4–7 atı�) 

  

 	  Delta konumu (saniyede 0,5- 3,5 atı�) 

 

 
�ekil 2. Beyin Dalgaları 

 
 
2.4.8. Mükemmelli�i Modellemeyi Ö�renmek  

 

1950’lere kadar insanlar kayakçılı�ın büyük oranda do�u�tan gelen bir 

yetenek meselesi oldu�una inanıyorlardı. 

Sonra, bu dü�ünce tarzını tamamen de�i�tiren bir �ey oldu. Sessiz dil’in yazarı 

profesör EDWARD T. Hall’ın belirtti�i gibi, birçok usta kayakçının Alp’lerde 16 

milimetrelik siyah beyaz filmleri çekildi. Ara�tırmacılar, filmleri kare kare incelediler ve 

kayakçılıkta yapılan usta i�i hareketleri “izolelerle” yani davranı�ın en küçük 

parçalarına böldüler. Kayakçılı�a bu açıdan bakınca, kayakçıların çok de�i�ik sitillere 

sahip olmalarına ra�men aynı izoleleri kullandıklarını fark ettiler. Bu izoleler vasat ve 

acemi kayakçılara ö�retildi�inde bu ki�iler anında geli�me gösterdiler. �yi kayakçıların 

do�al olarak yaptıkları �eyleri yapar herkes kayakçılık becerilerini geli�tirebilirdi. 
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Anahtar, di�er insanların da ö�renebilmeleri için, becerinin özünü, yani muhte�em 

kayakçıyı muhte�em yapan izoleleri tespit etmekti.  NLP’ de bu noktaların bulunması 

ve uygulanmasına model denir (16).  

 

2.4.9. De�er ve �nançlar  

 

Suyun yüz derece santigratta kaynaması ve insanların güvenilmez yada 

erkeklerin duyarsız oldu�u gibi görü�ler birer inanç kategorisine girer ve do�ru olup 

olmaması fark etmeksizin elektri�in çarptı�ı inancı kadar katı bir �ekilde davranı�ları 

denetler. NLP’ de filtre olarak kabul edilen inançlar da olgulara dayanmayan, 

kendimize, ba�kalarına, dünyaya ve ya�ama dair olan inançlardır (60). 

 “dört dakikada bir mil ko�abilen Roger Bannisterden önce bilim insanları hiç 

kimsenin bir mili dört dakikada ko�aca�ına inanmıyordu. Ama Roger Bannister’ ın bu 

rekoru kırmasından sonra bir yıl içinde 37 ko�ucu ve daha sonraki yıllarda ise 300’ü 

a�kın ko�ucu onun rekoruna ula�tı. Sınırı koyan tek �ey zihnimiz ve inançlarımız”  

(57). 

 

2.4.9.1. �nanç De�i�ikli�i 

 

1- ilk önce, de�i�tirmek istedi�iniz bir inanç tespit edin. Muhtemelen bu inanç 

istemedi�iniz �ekilde davranmanıza neden olacaktır. Bir �eyi yapabilmek ya da 

yapamamak veya ba�ka bir ki�i, bir grup ya da bir sınıf insan hakkındaki bir inanç 

gibidir.  

2- onun yerine neye inanmak istedi�inize karar verin. Zihninizde bo�luk 

olmaması için bıraktı�ınız bir inancın yerine daima yenisini yükleyin – yeni donanımın 

çalı�tı�ından emin olana kadar eskisini bir kenara atmamanız gibi. Yeni inancınız 

eskisiyle basit bir �ekilde yer de�i�tirebilir ama onu tertip etmek için dizayn etme 

olana�ınız mevcuttur. Böylece istedi�iniz gibi onun de�erini artırabilir ya da belki 

gelecekte belli durumlarda kullanmak üzere belirginle�tirebilirsiniz. Örne�in; “topluluk 

kar�ısında konu�ma i�inde iyi de�ilim” ifadesi yerine “ rahatlı�ı sa�lamak için bir grup 

edinebilir ve mesajımı e�lenceli bir yakla�ımla verebilirim” ya da “büyük bir seyirci 

toplulu�u kar�ısında zoru ba�arabilece�imi gösterebilirim ve iyi bir izlenim 
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bırakaca�ımdan eminim. �fadelerini tercih edebilirsiniz. Zihninize iyice yerle�tirmek 

için yeni inancını yüksek sesle söyleye bilirsiniz.  

3- herhangi bir de�i�ikli�in ailenize, arkada�larınıza ve meslekta�larınızla 

çatı�mayaca�ından emin olun. 

4- kendinizi yeni inancınızı uygulayabilece�iniz gelecek bir durum içinde 

canlandırın. Durumun beraberinde getirdi�i duyguları ya�am ve daha gerçekçi bir 

hale sokmak için onayları kendi gözünüz ile görün. 

5- yeni inancınızı kanıtlayacak ba�ka durumlar dü�ünün. Yeni inancınızı ne 

kadar içsel bir �ekilde ya�arsanız davranı�larınızın gerçek kimli�inizi yansıttı�ına o 

kadar çok inanırsınız. Yetkinle�tiren ki�isel inanç seviyesine ula�mı� olacaksınız. 

6- kendinizin gelecek be� yıl içindeki halinizi görün. Geriye bakın ve yeni 

inançlarınız hayatınızı nasıl de�i�tirdi�ini dü�ünün. �u an nasıl hissediyorsunuz? Siz 

ve hayatınız nasıl de�i�ti? 10, 20, hatta 30 yıl ileriye gidin ve aynı �eyi tekrar edin 

(55).  

 

2.4.10. Çalı�mada Kullanılan NLP Uygulamaları 

 

Alı�tırma: Resim Çercevesi 

 

1.Problemli Bir Durum Dü�ünme:  

Ba�ınıza bela olan günlük sorunlarda bir ba�kasını dü�ünün (16). 

 

2.Kendinizi Bir Foto�raf Karesi �çinde Görünme:  

Bu olayı film olarak hızla izleyin. Ama bu sefer bir anı, bu deneyimi size en iyi 

simgeleyen bir film karesini seçin. Bu resme bakarken, o zamanlar daha genç olan 

kendinizin, o olayın içindeyken çekilmi� bir foto�rafına bakıp bakmadı�ınıza dikkat 

edin. E�er bakmıyorsanız, zihninizin gözünde sahnenin gittikçe daha genç halinizi 

görmenize yetecek kadar geriye gidin. Bütün bunları, olaya tanık olan bir 

gözlemciymi� gibi izleyin. 
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3. Bir Resim Çerçevesi Ekleme:   

 

Alı�tırma: Kendinizi Güçlendirmek �çin Swish Kalıbı 

 

1. �pucu Görüntüsünü Belirleme:  

Kendinizi aciz hissetti�iniz belirli bir zamanı dü�ünerek ba�layın. Bazı 

insanların hemen ya�amlarındaki dramatik bir anı dü�ünmelerine ra�men, benzer bir 

güçsüzlük duygusu veren daha sıradan bir anı seçmek daha da etkili olabilir. Bunun 

sebebi, her gün hissetti�iniz acizlik duygusunu de�i�tirdi�inizde bütün benzer hayat 

deneyimlerinizin de de�i�ecek olmasıdır. Gerçek ve belirli bir anı, �eyleri daha iyi bir 

hale sokabilecek beceriye sahip olmadı�ınızı hissetti�iniz bir zaman oldu�undan 

emin olun. 

Bir an için anının içine tekrar girin ve o acizlik hissini hissetmeden hemen önce 

kendi gözlerinizden gördüklerinizi görün. Bu, daha sonra kullanaca�ımız ipucudur. 

�imdi bir süre için bu ipucunu bir kenara koyun. 

 

2. Ba�arılı Bir Öz-�mge Yaratma:  

�imdi, zihnimizin gözünde kendinizi, bu sorunu a�mı� olsaydınız nasıl 

görünece�inin içsel görüntüsünü olu�turun. O “sizi” zihninizin gözünde güçlenmi� ve 

kaynak dolu olarak görün. “ sizin” arka planı olmayan bir stüdyo foto�rafınıza 

benziyor. Bu hale nasıl geldi�inizi bilmenize gerek yok. Sadece o “sizden “ etki gücü 

özeliklerinin fı�kırdı�ını, örne�in beki de gözlerindeki parıltıdan ya da kendine güvenli 

gülümseyi�inden görebiliyorsunuz. Bu öz- imgenin tamamen geli�mesi için gereken 

zamanı ayırın. Size gerçekçi geldi�inden ve bu kaynak dolu öz- imge olmaya 

kuvvetle çekildi�inizden emin olun. “sizin” o görüntünüzün zevkini çıkarın. 

 

3. Ba�arılı Öz-�mgeyi Geni�letme Alı�tırmaları: 

�imdi zihninizin gözündeki bu kaynak dolu öz- imgeyi önünüzdeki küçük, 

parıldayan bir noktanın içine koyun. O parıldayan noktanın hızla geni�lemesine ve 

çiçek açmasına ve bu kaynak dolu “ siz”’i hemen kar�ınızda daha büyük ve daha 

parlak olarak görmenize izin verin. Sonra bo� bir ekran görün. Bu i�lemi otomatik 

hale gelene kadar birkaç kere tekrar edin. 

4. Ba�arılı Öz-�mge Noktasını �pucu Görüntüsünün �çine Yerle�tirme:  
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�imdi içinde kaynak dolu öz-imge bulunan bu parıldayan noktayı birinci 

adımda bulundu�unuz ipucu görüntüsünün ortasına yerle�tirin. 

 

5. Görüntülerin Yerlerini De�i�tirme:  

�pucu görüntüsü hızla solup kararırken bırakın parıldayan nokta kaynak dolu 

görüntüyü açı�a çıkarırken hızla geni�lesin ve parlakla�sın ve hızla gerçek hayat 

boyutuna gelsin. 

 

6. Bo� Bir Ekran Görme 

 

7. On Kere Tekrarlama:  

�imdi 4’ten 6’ya kadar olan adımları biraz daha hızlı tekrarlayın. O küçük, 

parıldayan noktayı ipucu görüntüsünün ortasına tekrar yerle�tirin. �imdi, ipucu 

görüntüsü hızla solarken ve kararırken, öz imgenizin hızla büyümesini ve 

parlakla�masını ve büyümesini izleyin… swish… Kaynak dolu öz imge ipucu 

görüntüsünü kaplayana kadardır. Sonra tekrar bo� bir ekran görün. 

 

8. Ba�arılı Öz- �mgeyi Katlayarak Ço�altma:  

Bu “ba�arılı siz” görüntüsü sizin, büyük ihtimalle daha ba�ka birçok durumda 

i�inize yarayaca�ı için e�er bu pozitif görüntüyü nereye bakarsanız bakın (geçmi�te, 

bugün ve gelecekte) etkisi en güçlü olacaktır.  

 

9. Çalı�manızı Kotrol Etme:  

Bu kalıbı birçok kere uyguladı�ınıza göre �imdi çalı�manızı test etmek 

önemlidir. Bir an durun ve orijinal, rahatsız edici ipucu görüntüsünü tekrar zihninize 

getirdi�inizde nasıl hissetti�inizi fark edin. E�er rahatsız edici görüntüyü görmekte 

zorlanıyorsanız tekni�i ba�arıyla tamamlamı�sınızdır (16). 

 

2.4.11. Alt Biçemler  

 

Dü�ünceler duygularla olu�tu�u için duyguların kodlama biçimleri de 

dü�ünceyi belirler. Yani ki�i görselse görüntünün olu�tu�u yer, büyüklü�ü, parlaklı�ı, 
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üç yada iki boyutlu olu�u, ki�inin kendi görüntüsünde görmesi ya da kendi gözünden 

görmesi (associated-dissociated), görüntünün film yada foto�raf �eklinde olması, 

renkli ya da siyah beyaz olu�u önemlidir. Hatta arka plan bile önemlidir.  

Bu görüntüler ki�inin ruh halini belirledi�i için bilinçli olarak bu görüntülerle 

oynamayı ö�renirse ruh halini kontrol etmeyi de ö�renir (17). 

 
 

Çizelge 2. Görsel-Dokunsal-��itsel Alt Biçemler 
 
 

Görsel alt biçemler 

 

Dokunsal alt biçemler ��itsel alt biçemler 

 

Büyüklük 

Film/foto�raf gibi olma 

Uzaklık 

Görüntünün yeri 

Parlak/silik 

Biçim 

Görüntülerin sayısı 

Çevreli/çevresin 

Renkli/siyah – beyaz 

�çerden/dı�ardan 

Sabitlenmi�/sabitlenmemi� 

3 boyutlu/ 2boyutlu  

 

Vücuttaki yeri 

Nefes hızı kalp atı� hızı 

Basınç 

Alanı 

Yönü 

Yo�unluk 

A�ırlık 

Hareket 

Uyandırdı�ı his 

 

 

Seslerin sayısı 

Yüksekli�i ton 

Tempo 

Stereo 

Ritim 

Yönü 

Yo�unlu�u 

Uzaklık 

Yer 

Ahenk 

Bas/tiz 

 

 

 

2.4.12. Çapa Atma Egzersizi 

 

Farklılıkları yakalama yetene�iniz, aldı�ınız tepkileri ne kadar etkili 

de�erlendirdi�inize ba�lı olacaktır. �Hiç gerçekten heyecanlandı�ınız anlar oldu mu? 

” ya da (yüksek ve hızlı bir sesle) “ Hiç gerçekten üzüldü�ünüz anlar oldu mu?” 

türünden sorular yöneltirseniz, heyecan duygusuna kendinizi de ortak edip, “Bak sen 
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hiç gerçekten heyecanlanmadın mı?” diyece�iniz zamanlar kadar etkili olmaz. 

Kar�ınızdakine ne kadar kendinizi ifade ederek ula�ırsanız, alaca�ınız tepkiler de o 

kadar ifade edici olacaktır (21). 

Sorun ne olursa olsun, kökeni bir dü�ünce kalıbında yatıyor ve dü�ünce 

kalıpları de�i�tirilebilir.  

Modelleme NLP'nin kalbidir. Bandler ve Grinder bu i�e terapi alanında 

ola�anüstü sonuçlar alan 3 ki�iyi modelleyerek ba�lamı�lardır. Ge�talt'ın kurucusu 

Fritz Perls, ABD'de klinik hipnozun kurucusu Milton H. Erickson ve ünlü aile terapisti 

Virginia Satir, özellikle Erickson' un kullandı�ı dili mikroskop altına almı�lar ve onun 

dil kalıplarını çıkarmı�lardır.  

Peki, bir insan aynen kopyalanabilir mi? Genellikle modelleme, dahi 

seviyesindeki ki�ilerin dü�ünce ve davranı� kalıplarının ö�renilmesinde 

kullanılmaktadır. (Robert Dilts' in bu konuda Strategies of Genius adlı 3 ciltlik bir eseri 

vardır. Burada Einstein, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Motzart, Hazreti �sa gibi 

ünlü �ahısların pek çok stratejisi çıkarılmı�tır.) ABD'de üst düzey yöneticilerin 

bilinçaltlarının kopyalandı�ı nadir örnekler olmakla birlikte daha çok ba�arılı satıcılar, 

hukukçular, sanatçılar vb. modellenmektedirler. 

Yine de bu dahi bir piyano sanatçısını modelleyerek Rach Maninov' u onun 

gibi çalabilece�iniz anlamına gelmez. Ama ortanın biraz üzerindeki bir piyano 

sanatçısıysanız bunu yapabilirsiniz. 

�nsanların pek çok yetene�i vardır. �yi fıkra anlatmaktan hazır cevap olmaya, 

kendini derhal motive etmekten en büyük problemde bile so�ukkanlılı�ını korumaya 

kadar. Herkesin di�erlerinden iyi yaptı�ı bazı yetenekler vardır. NLP bu yeteneklerin 

bir ba�kasına transfer edilebilmesini sa�lar. Çünkü NLP’ ye göre her davranı�ın bir 

yapısı vardır. Bu yapı küçük parçalarına bölünerek ö�renilebilir. Daha sonra 

ba�kalarınca tekrarlanabilir. 

Tecrübelerimiz çe�itli unsurların bir araya gelmesiyle olu�ur. Bu unsurlar 

temelde; davranı�, duygular, dü�ünce kalıpları (stratejiler), ve inanç sistemidir. 

Tecrübelerimiz de ki farklılık, bu unsurların bir araya geli� biçimindeki farklılıktan 

kaynaklanır.  

Biz bir ki�inin tecrübelerindeki bu yapının bir modelini, haritasını olu�turarak 

onun yeteneklerinin altında yatan bile�imi çözebiliriz. 
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Modellemeyi ö�renmek için özel kurslar gereklidir. Burada anlatılacak olan 

özet konuyu daha kolay kavramanız içindir. David Gordon'un yöntemine göre 

özetlenmektedir. Tecrübeyi olu�turan unsurları biraz daha detaylı olarak incelersek;. 

A- Davranı�: Davranı� bizim tecrübemizin dı�a yansıdı�ı ve en kolay 

modellenebilen, taklit edilebilen kısmıdır. Çocuk do�du�u andan itibaren bu kısmı 

modeller. Anne, baba ya da abi veya abla gibi davranır. ��e yeni ba�layan elemanın 

üstünü modellemesi gibidir bu. Kendi içinde bir kaç unsura ayrılır; 

a) Vücudun herhangi bir bölümünün hareketi (göz kırpmak)  

b) Tüm vücut hareketi (ki�iye do�ru yürüyüp yakla�mak) 

c) Vücut duru�u (Yana e�ik durmak) 

d) Tempo (yava� ve diyaframdan nefes almak) 

e) Yüz ifadesi (gülümseme) 

f) Sözler (günaydın). 

Bu tek bir sözden, o ki�iye ait tüm dil yapısına kadar uzanabilir. Tüm bunlar, 

ki�inin zihnindeki dünya modeline göre için de bulundu�u ortamın etkisinde, 

kendili�inden yap tı�ı davranı�lardır. 

B- Duygular: Duygusal tecrübe daha karma�ıktır. Tek bir ortam ve anda bile, 

bir dizi duygu kendi içimizde harekete geçebilir. Bunu modellemek için duygu iki 

kısımda incelenebilir. 

a) Ana duygu (sustaining emotion). Bir yetene�i sergilerken, içinde 

bulundu�umuz ruh halini besleyen, geri planda olan, ana bir duygu vardır. Bu duygu 

olmadan biz o yetene�e ula�amayız. (Örne�in bulmaca çözerken "meydan okuma" 

duygusu ana duygu olabilir. Bu duygu olmadan bulmacayı çözmeye devam 

edemeyebilirsiniz.) 

b) Sinyal duygu (Signal emotion): Bir yetene�i ifade ederken, o ki�inin dı� 

davranı�ı ve bilgiyi zihninde i�leme süreci, kendisine feed-back vermek amacıyla bir 

dizi duygu üretebilir. Ki�i o anda aldı�ı feed-backler aracılı�ıyla bir dizi geçici duygu 

üreterek do�ru yol da olup olmadı�ını anlar. (Bir bulmaca çözerken ya�anan sinyal 

duygular sırasıyla; "merak, endi�e, sıkıntı, az kaldı duygusu ve ba�arma duygusu" 

olabilir. Ama geri plandaki ana duygu "meydan okuma," sürecin devamı için hep 

gereklidir). 

C- Stratejiler: Strateji, bir hedefe varmak için yapılan plandır. Yani bir hedef ve 

o hedefe ula�mak için spesifik adımları içerir. Ki�i TOTE modelde, zihnindeki 

dü�ünce yapısını ve dı� davranı�ını buna göre belirler. 
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�ç temsiller, bizim zihnimizde tecrübelerimizi bilme yolumuzdur. Buradaki 

"bilme" ile sol beyin mantıklı bilmesi farklıdır. Buradaki "bilme", zihnimizde, temsil 

sistemimizdeki görüntüye, sese ya da duyguya ula�ma �eklindeki bilmedir. (Örne�in 

bilardo oynuyorsak ve ıstakayla topa belirli hızda ve do�rultuda vurdu�umuzu 

hissedersek o top daha hedefine ula�madan o sayıyı alaca�ımızı biliriz/hissederiz. 

Çünkü do�ru vuru�u yaptı�ımızda, elimizin hızının ne kadar olaca�ı, yönü, ıstakanın 

topa de�di�inde çıkardı�ı sesin ne olması gerekti�i hep bilinçaltımızda hazırdır.) Yani 

içeriksiz olarak anlatırsak, zihnimizdeki hedef görüntü, ses ve duygu ile gerçek 

ya�amda gördü�ümüz, duydu�umuz ve hissetti�imizin (bazen tattı�ımız ve 

kokladı�ımızın da) örtü�mesi gerekir. Örtü�müyorsa strateji gerçekle�memi�tir. 

Burada görme, duyma ve hissetmenin sıralaması ve alt biçemleri (sub-modalities) de 

stratejinin olu�masında önemlidir. 

D- �nançlar: �nançlar bizim o yetene�i ifa etme nedenimizdir. Yani bizim 

"niçin"imizdir. Bilinçaltımız e�er bu yetene�i elde etmeme gerek yok/benim için 

gereksiz/zararlı vb. diyorsa, ya da bu yetene�i elde etmek için gerekli çabayı 

göstermeme de�mez diyorsa, zaten o yetenek ve davranı� olu�mayacaktır. 

�nançlar sonsuzdur. 

 De�erler inançlardan biraz farklı organize olmu�lardır. Modellemede 

kastedilen de�er, "kriterlerin kar�ılanması" anlamındadır. Yani kriter, bir durum 

kar�ısında bizim için neyin önemli oldu�u inancıdır. Biz her �eye bir anlam yüklemeye 

çalı�ırız. Beyin her �eye bir anlam yükleyerek birtakım e�itlikler kurar. (Örne�in, 

�nsanların gülümsemesi iyidir/kötüdür gibi. �nanç sistemleriyle ve meta-modelle ilgili 

detaylı açıklamalar için Türkiye'den NLP ve Sibernetik Uygulamaları 1 kitabına 

bakabilirsiniz). 

Neden-Sonuç ise, bizim iki olayı ba�lamamızdır. (Çok çalı�ırsan okulu 

bitirirsin). 

E. �nanç Sistemi: �nançlar bir araya gelip bir a� gibi sistem olu�tururlar. Bu 

nedenle çevresel inançlar dedi�imiz davranı� veya yetenekle do�rudan ba�lantılı 

görünmeyen, ama biraz kurcaladı�ınızda çıkarabilece�iniz bir sistemdir bu. Yani 

yukarda açıklanan kriterler ve neden-sonuç ili�kisini etkileyen di�er inançlardır bunlar. 

Modellemede, ki�inin inanç sistemi çözülür. Bu meta-model dedi�imiz terapi 

diliyle yapılır. 

F- Çevresel Faktörler: Pek çok durumda, uygun tecrübe yapısını olu�turmak 

tek ba�ına yeterli olmaz. Di�er yeteneklere de ihtiyaç vardır. Bu yetenekler, hazırlık 
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yapmak, ön �artlar, uygun ortamlar vb. olabilir. Örne�in Türkiye'nin en iyi borsacısının 

davranı�ını, duygularını, stratejilerini ve inanç sistemini modellediniz diyelim. Bu ki�i 

modelleme sırasında size, "ben ekonomik konjonktüre de bakarım" diyebilir. 

Yeterince vakit harcarsanız onun 'ekonomik konjonktür'ünden ne anladı�ını da 

modelleyebilirsiniz ama bunun sonu yoktur. Bu nedenle bir ki�iyi tamamen 

modellemek zordur/gereksizdir. Sadece onun ayırıcı yeteneklerini modelleyip 

di�erlerine (vasat bir borsacıya) aktarırsanız ciddi farklar yaratırsınız. 

Modelleme NLP' nin en ilgi çekici konularından birisi oldu�u için ba�arılı 

modellere ait çevirilere sayılarımızda yer verece�iz. Zaman içinde bizden örnekler de 

burada yer alacak. A�a�ıda ba�arılı iki görü�me ustasının, görü�meye hazırlanma 

modelleri yer almaktadır (35). 

 

2.5. Beyin Nasıl Çalı�ır? 

 

Not: açlık-tokluk hipotalamustaki merkezlerin kontrolü altındadır. 

Hipotalamusun ventro – mediyal çekirdeklerinde tokluk, lateral çekirdeklerinde açlık 

ile ilgili merkezler oldu�u gösterilmi�tir. stereoktaksik metotlarla ventro – mediyal 

hipotalamusta yapılan lezyonlar sıçanlarda fazla yemeye ve �i�manlamaya, lateral 

hipotalamus lezyonları ise i�tah kaybına, yemede azalmaya ve kilo kaybına, önünde 

yiyecek olmasına ra�men hayvanların açlıktan ölmelerine neden oldu�u görülmü�tür. 

Hipotalamusun ventro – mediyal ve lateral bölgelerine yerle�tirilmi� elektrodlar 

vasıtası ile uyarılma sonucu da benzer sonuçlar elde edilmi�tir. Mediyal uyarılma 

hayvanda yemeyi inhibe etmi�, lateral uyarılma ise aksine yemeyi uyarmı�tır. Lateral 

hipotalamusun deney hayvanında 20 saat kronik uyarılması sonucu yeme artmı� ve 

kilo alma husule gelmi�tir. Enerji kontrolü öyle görünüyor ki metabolik ve davranı�sal 

proseslerin hipotalamik entegrasyonuna ba�lı bulunmaktadır (68). 
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�ekil 3. Nöron 

 

 
�ekil 4. Nöronun çalı�ma sistemi 

 

Dü�ünce ve davranı� ili�kisinin bir de nörolojik boyutu bulunur.  Bilindi�i gibi 

sinir hücreleri nöron olarak adlandırılırlar ve di�er vücut hücrelerinin aksine uzantılı 

bir fiziksel yapıya sahiptir (56). “ sinirler, bir çekirdek ve hücresel bir maddeden 

olu�up bir zar ile korunurlar. Bu hücresel maddenin içinde dentrit ve akson uzantısı 

olarak adlandırılan, a�ırı miktarda dallanmalar vardır. Bu dallanmalar hücreler arası 

bilgi iletiminden birinci derece sorumludurlar” (61). 

Sinapslar yardımı ile bir hücreden di�erine bilginin aktarılması, zincirleme 

kimyasal reaksiyonlar gerektirir. Beyinde belli davranı�ların belli merkezlerde bu 

aktarımlar düzenlendi�i bilinmektedir. Dolayısıyla belli bir davranı� sık tekrar 

durumunda, NLP’ de nörolojik otoyol denilen nöronlar arası ba�ın güçlenmesini 
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sa�lar. Böylelikle davranı�ların pek ço�unun ö�renilmi� ve otomati�e alınmı�çasına 

kendili�inden oldu�u saplanmı�tır (61). 

 

 
�ekil 5. Nörolojik otoyolun olu�umu 

 

Yeni alı�kanlıklar edinme süresinin yakla�ık 21 gün sürdü�ü yakla�ımı da bu 

esasa dayanmaktadır. Ortalama 21 gün süreyle yapılan bir davranı�, nöronlar arası 

ba�ın güçlenmesi nedeniyle alı�kanlık halini alır (56).  

 

2.5.1. Beynin Potansiyeli 

 

Normal insanların beyin kapasitelerinin çok azını, hatta % 1 kadarını 

kullanabildi�imizi, kullanılmayan yakla�ık %99 bir kapasite mevcut (63).  

Mantıksal sol beyin: 

� Kelimelerle, sayılarla dü�ünür. Yani, sol beynin anahtarı kelimeler ve 

sayılardır. 

� Yazma i�lemini kelimelerle yapar. 

� Zor ve karma�ık i�lerde verileri adım adım uygulayarak ve zorluklarla 

ilerleyebilir. 

� Her �eyi bir anda algılayamaz. 

� Ayrıntılarla ilgilenir. Örne�in, gül bahçesindeki tek bir güle odaklanır (63). 

Duygusal sa� beyin: 
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� Görüntülerle dü�ünür. Anahtarı, görüntülerdir. 

� Dili en ho� ve çarpıcı �ekilde, duygusal ayrıntı ve sembollerle kullanabilir. 

� Zor ve karma�ık ba�lantıları kavrayıp çözebilir. 

� Birçok farklı �eyi bir anda algılayabilir. 

� Adım adım ilerler. Aynı anda çok �ey dü�ünür (63).  

Prof. Orstein, iki beyin i�birli�i içinde çalı�tı�ı zaman, genel yetenek ve etkide 

çok büyük artı� oldu�unu ortaya koydu. Çünkü beynimiz, standart matematikten farklı 

bir �ekilde çalı�ıyor; sa� ve sol beyin birlikte çalı�tı�ı zaman, iki kat de�il, be�-on kat 

daha etkili sonuçlar ortaya çıkıyordu (63).  

 

2.6. Konu ile �lgili Yapılmı� Ara�tırmalar 

 

 Bu çalı�ma kapsamında kombine tedaviler, yeme bozuklukları, grup 

çalı�maları, e�itim öncesi ve sonrası deneysel çalı�malar üzerinde önemle 

durulmu�tur. Bu do�rultuda daha önce yapılmı� çalı�malarda özellikle bu konu 

ba�lıkları incelenmi�tir. 

Brownell ve Wadden, 1998 yaptı�ı çalı�mada toplam 53 obez kadın rasgele 

her biri birer sene tedavi alan 3 gruba ayrılmı�tır. �lk gruptakilere (sadece ilaç grubu) 

15mg/gün sibutramin reçete edilmi� ve 1200 kcal/gün alması söylenerek haftada 4-5 

gün her biri 30 dk süren egzersizler yapması ö�ütlenmi�tir. Hastalar kan basınçlarının 

ve herhangi bir yan etkinin kontrolü için yıl boyunca bir doktor tarafından 10 kez 

ziyaret edilmi�, fakat hastalara yeme ve aktivite alı�kanlıklarını de�i�tirmeleri 

konusunda hiçbir telkinde bulunulmamı�tır. �kinci gruptaki hastalara da (ilaç artı 

ya�am tarzı grubu) 15mg/gün subitramin, aynı diyet ve egzersiz reçete edilmi� ve bu 

katılımcılar 5 ay boyunca zayıflatan haftalık grup seanslarına alınmı�lardır. Bu 

seanslarda günlük yiyecek alımlarının ve fizik aktivitelerinin kaydedilmesi davranı�sal 

metodlar ö�retilmi�tir. Kilo kontrolü ö�renme programı bir psikolog tarafından 

yönetilmi�tir. Brownell ve Wadden, 1998 yılında yaptı�ı çalı�mada 5. ve 12. aylar 

arasında katılımcılar aylık toplantılara katılmı�lardır. Üçüncü gruptaki katılımcılar 

(kombine tedavi grubu) aynı programa alınmı�tır. Ama ilk 4 ayda bunlar 1000 

kcal/gün’lük porsiyon kontollü bir diyet tüketmi�lerdir. Bu diyet, günde 4 kez sıvı bir 

yeme�in ak�amları yenen donmu� gıda, sebze ve meyveden olu�an bir ö�ün 

kombinasyonunu içermi�tir. Obez kadınların orta derecedeki kilo kayıpları ile hayal 
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kırıklı�ına u�radı�ını gösteren önceki bulgulara göre bu diyet ba�langıçta daha fazla 

kilo kaybı yapan diyetlerden birisiydi (75). 

Özkahraman (2002), “Bir sa�lık oca�ı bölgesindeki 15–49 ya� evli kadınlarda 

obezite prevalansı ve yapılan e�itimin obezite ile ilgili bilgi, tutum, davranı� ve 

prevalansa etkisi”, adlı çalı�masında obeziteyi bir halk sa�lı�ı problemi olarak ele 

almı�tır. �ki mahallede 15–49 ya� arası do�urgan ça�daki evli bayanlar üzerinde bir 

çalı�ma yapmı�tır. Bu gruptaki �i�manlık görülme sıklı�ı, �i�manlıkla ili�kili bilgi tutum 

ve davranı�ları, yapılacak e�itimin �i�manlık görülme sıklı�ına, �i�manlıkla ili�kili bilgi 

tutum ve davranı�larına etkisinin belirlenmesine çalı�ılmı�tır. Grup, vaka ve kontrol 

grubu olarak ikiye ayrılmı�; vaka grubu bir e�itimden geçirilmi� 6 ay sonra her iki 

gruba tekrar anket uygulanmı�tır. Sonuçlar deney ve vaka grubu olarak 

kar�ıla�tırılmı�, vaka grubunda obezite ilgi bilgi tutum ve davranı�larında pozitif 

de�i�iklikler saptanarak halkın e�itilmesinin önemi vurgulanmı�tır (10). 

Secord ve Jourard (2000), yapmı� oldukları çalı�mada olumsuz beden 

algısına sahip olan üniversite ö�rencilerinin aynı zamanda dü�ük benlik saygısına 

sahip olma e�ilimde olduklarını bulmu�lardır. Buradan da görüldü�ü gibi ki�inin 

bedeninden ho�nutlu�u, kendini olumlu ya da olumsuz de�erlendiri�i olarak 

tanımlanabilen benlik saygısı ile ili�kilidir. Beden imgesinden ho�nutsuzluk artı�ı 

beraberinde beden saygısında azalmayı ve a�ırı diyetlere kalkı�mayı 

getirebilmektedir. Hatta beden imgesi bozuk bayanlarda dü�ük beden saygısının 

anoreksik davranı� gibi yeme bozukluklarına do�ru gidebilece�i bilinmektedir. 

Bunların dı�ında Aklın, Baykara, Miral, Özakba� tarafından (1992) yılında yapılan 

ara�tırmaya göre bedensel eksiklik, �ekil bozuklu�u ve fiziksel hastalıkların beden 

imgesini bozarak ve yetersizlik duygularını yaratarak benlik saygısını azalttı�ı 

bildirilmi�tir (7). 

 Çetin, tarafından (2001) Ege Üniversitesi, Tıp fakültesinde “Gençlerde obezite 

ile davranı� sorunları, benlik saygısı, depresyon düzeyi, yeme tutumları ve anne 

çocuk arasındaki ili�kinin irdelenmesi”   isimli çalı�ma yapılmı�tır. Yapılan çalı�manın 

sonuçları; YTT sonuçları incelendi�inde; a) Obez gençlerde kontrol grubuna göre; 

yeme tutumlarında daha fazla sorun oldu�u. b) Tedavi için hastaneye ba�vuran obez 

gençlerin yeme tutumları, hastaneye ba�vurmamı� obez gençlerden daha patolojiktir. 

Psikiyatrik görü�me sonuçlarına göre; a) Tedavi için hastaneye ba�vuran obez 

gençlerle, hastaneye ba�vurmamı� obez gençler arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamı�tır.  Anne-Çocuk ili�kileri açısından; a) Obez gençlerin anneleri kontrol 
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grubuna göre, ilgisizlik ihmal alt ölçe�inden anlamlı olarak daha yüksek puanlar 

almı�lardır. b) Tedavi için hastaneye ba�vuran obez gençlerin anneleri hastaneye 

ba�vurmamı� obez gençlerin annelerden dü�ük sıcaklık, saldırganlık, ayrımla�mamı� 

reddetme ve toplam reddetme alt ölçeklerinde daha yüksek puanlar almı�lardır.  

Davis Eliot, Dionne Mitchell’in , (1990) yaptıkları çalı�maya göre Fiziksel 

aktivitenin beden de�erlendirimi ve ki�ilik faktörleri ili�kisi ara�tırılmı�, katılan 191 

deneyin 88’inin fiziksel aktivitelerinin oldu�u belirtilmi� ve ara�tırmanın sonucu olarak 

düzenli egzersiz yapan erkeklerin dü�ük nörotizm gösterdikleri ve bedenlerinden 

daha çok memnuniyet duydukları bildirilmi�tir.   

 Yaman ise (2002) Sakarya Üniversitesinde okuyan obez ö�rencilere 

uygulanan diyet, egzersiz ve miks (diyet+egzersiz) metotlarının kilo vermede etki 

düzeylerini ara�tırmı�tır. (10). 

Williamson ve arkada�ları (1993), ya�ları 25-74 arasında de�i�en 3515 erkek 

ve 5810 kadında, fizik aktivite ve kiloda 10 yıllık de�i�im arasındaki ili�kiyi 

incelemi�lerdir. Ba�langıçta ve 10 yıllık takipte katılımcılar dinlenme ve çalı�ma 

anındaki fiziki aktivite seviyelerinin dü�ük, orta veya yo�un oldu�unu belirtirler. 

Katılımcıların vücut kiloları ba�langıçta ve çalı�ma süresince ölçülmü�tür. 

Ara�tırmacılar erkek ve kadınlarda, bazal aktivite seviyesi ve takip eden a�ırlık 

de�i�imi arasında ili�ki bulamamı�lardır. Ama ba�langıçta aktivite seviyesi dü�ük olan 

ve takip süresince de böyle kalan erkekler ve ba�langıçtan sonra takip süresince 

aktivite seviyesi azalanlar her iki süreçte de aktivite seviyeleri yüksek olanlara göre 

1.3 ve 1.4 kg daha fazla kilo almı�lardır. Her iki ölçümde de aktivitesi dü�ük olan 

kadınlar ve ba�langıçtan sonra takip süresince aktiviteleri azalanlar her iki ölçümde 

de aktiviteleri yüksek olanlara göre 2.1 ve 1.9 kg daha fazla kilo aldıklarını 

saptamı�tır. Bu sonuçlar sürekli ve düzenli olarak egzersiz yapan bireylerin daha az 

kilo aldı�ını göstermektedir (77). 

Di�er yandan NLP ile ilgili pek çok çalı�ma bulunmakla birlikte bu çalı�malarda 

obezite ve kilo problemi ile ilgili çalı�maya rastlanmamı�tır.  

 Ted Garrant, (2004) “Sporting Excellence: Optimising Sports Performance 

Using NLP”  adlı çalı�ma yapmı�tır. Zihinsel ısınma, hafıza geli�tirme, dikkatin 

odaklanması, zihinsel rahatlama, ba�arı stratejileri geli�tirme, i�e yarayana 

odaklanma, ba�arı sinyallerini kavrama, stresle ba� etme, özgüven geli�tirme, öz 

farkındalık geli�tirme, zorluklarla ba� etme konularında 4 hafta gibi kısa bir sürede, 
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eski performanslarına kıyasla ölçülebilir farklılıklar ve  ba�arılı sonuçlar ortaya 

koymu�tur. 

  
Richard Bandler. (1975) ise “Structure of Magic” adlı çalı�mayı yapmı�lardır. 

En yetkin terapistlerin,  ba�arı sa�lamı� tekniklerini insanların anlayabilece�i ve 

kolayca uygulayabilece�i bir forma dönü�türmü�tür. En ba�arılı terapistlerin 

modellerini çıkartarak, bunun nasıl kolayca uygulanabilir olabilece�ini anlatmı�tır. 

Di�er yandan Melih Korukçu. (2003) “NLP’nin Yaratıcı Sanat Olarak Tiyatroda 

Kullanılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans 

Tezini yapmı�tır. NLP’nin dolaysız olarak insanı merkezinde bulunduran dramatik 

yazarlık ve oyunculuk ba�lamında tiyatro sanatına nasıl uygulanabilece�ini 

incelemi�tir. NLP’nin yaratıcılık üzerinde olumlu ve pozitif yönde bir geli�me sa�ladı�ı 

belirtilmi�tir. 

Rabihan Yükselin. (2001) “Etkin liderlikte Nöro-Linguistik Programlama’nın 

(NLP) önemi” isimli çalı�ması Uluda� Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 

Lisans Tezidir. Liderlikte NLP nin ne derece önemli oldu�u ile ilgili bir çalı�madır. 

 Büyükkal’ın (1995) çalı�masına göre, 15–18 ya� grubu 800 ö�rencide DSM-IV 

kriterlerine göre %3 (24 ö�renci) yeme bozuklu�u saptadı. Bunların %70.8’i (17 

ö�renci) bulimiya nevroza (BN) olup tümü kız idi. %29.2’si (7 ö�renci) tıkınırcasına 

yeme bozuklu�u (YB) tanısı aldı, %12.6’sı (3 ö�renci) kız, %16.6’sı (4 ö�renci) erkek 

idi. Ye�il Bursa’nın 14–19 ya� arası 1978 ö�rencide (1022 kız, 956 erkek) yaptı�ı 

çalı�mada, BN kızlarda %4.31, erkeklerde %0.63, subklinik BN kızlarda %1.57, 

erkeklerde %0.1, anoreksiya nevroza kızlarda %0.29, erkeklerde %0.1 subklinik 

aneroksiya nevroza (AN) kızlarda %0.78, erkeklerde %0 bulundu.  

Moody ve ark. Günde 1saat haftada 4 gün jogging (yürüme �eklinde yapılan 

egzersizlerle) 8 hafta sonunda kolejli kızlarda ortalama 5.3 pound, (1 pound=453 gr) 

kilo kaybı husule geldi�ini bu kaybın daha ziyade ya� kütlesinde oldu�unu, ya�sız 

vücut kütlesinde ise bir artma görüldü�ünü saptamı�lardır (68). 

Dahlkoetter ve arkada�ları 8 hafta süren bir ara�tırma yapmı�lar ve diyet ve 

egzersiz beraberce kullanıldı�ı zaman yalnız ba�ına egzersiz veya diyet kullanımına 

oranla kilo kaybetmede daha etkin oldu�u bulunmu�tur. Bu ara�tırmada kilo kaybı 

egzersize tekabül eden kalori sarfından fazla oldu�undan �i�manların, egzersize 

ba�ladıklarında enerji alımını azalttıkları kanaatine varmı�lardır. Bu da egzersizin 
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i�tahı artırarak enerji alımını da artırabilece�i �eklinde dü�ünceyi geçersiz kılabilecek 

bir gözlemdir (68).  

 Franklin ve arkada�ları 12 haftalık aerobik egzersizlerin oturak hayatı ya�ayan 

36 orta ya�lı �i�man (ya� oranı =%38) ve �i�man olmayan (ya� oranı= %25) kadın 

üzerindeki etkilerini artırmı�lar ve her iki grupta da kilo kaybı, ya� kaybı husule 

geldi�ini, max vo2 de�erlerinin artı�ını saptamı�lardır. Fakat ya� kaybı, total vücut 

a�ırlı�ındaki kayıp ve max vo2 artması �i�manlarda daha fazla olmu�tur (68). 

 

Bir ba�ka çalı�mada, 43’ü kadın, 7’si erkek olmak üzere toplam 50 birey 

rasgele 3 gruba ayrılmı�lardır. I. grupta 400–500 kkal/gün içeren çok dü�ük kalorili 

diyet (ÇDKD) 2 ay süreyle uygulanmı�, daha sonra 1200 kkal/gün diyetlerle 6 ay 

devam edilmi�tir. II. grupta sadece davranı� terapisi, III. grupta ise ÇDKD ve davranı� 

terapisi kombinasyonu ile 6 ay boyunca haftalık olarak tedavi edilmi�lerdir. Bireyler 3 

yıllık takip süresince telefon görü�meleri ile izlenmi�lerdir. A�ırlık kaybı ortalaması I. 

grupta 14.09 kg, II. grupta 14.26 kg, III. grupta ise 19.25 kg olarak saptanmı�tır. 

Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmu�tur. III. grupta 1 yıl sonra 

a�ırlık kazanımı de�erlendirildi�inde, bireylerin kaybettikleri a�ırlı�ın sadece 1/3'ünü 

geri aldıkları; I. grupta ise bu oranın 2/4 oldu�u bulunmu�tur. Buna göre davranı� 

de�i�ikli�i tedavisinin kaybedilen a�ırlı�ın geri kazanımını önemli ölçüde azalttı�ı 

belirlenmi�tir. Aynı zamanda davranı� terapisi alan grupların tedavi sonunda ve takip 

döneminde depresyon oranında önemli azalmalar kaydedilmi�tir. Üç yıllık takip 

sonunda tüm gruplardaki bireylerin kaybettikleri a�ırlıkların %75-85'ini geri aldıkları 

belirlense de; a�ırlık kayıplarının uzun süre korunmasında, uygulanan tedaviye ek 

olarak mutlaka davranı� de�i�ikli�i tedavisinin gerekti�i vurgulanmı�tır. (26) 

Çok dü�ük kalorili diyet (ÇDKD) ile davranı� de�i�ikli�i tedavisini kar�ıla�tıran 

bir çalı�mada, a�ırlık ortalaması 106 kg olan 76 obez kadın rasgele olarak 3 gruba 

ayrılmı�lardır. I. grupta ÇDKD, II. grupta sadece davranı� terapisi, III. grupta ise 

ÇDKD ve davranı� terapisi kombinasyonu uygulanmı�tır. Tedavi sonundaki a�ırlık 

kaybı sırasıyla 13.1 kg, 13 kg ve 16.8 kg olarak bulunmu�tur. Kombine tedavideki 

a�ırlık kaybı di�er grupların a�ırlık kaybına göre istatistiksel olarak önemli 

bulunmu�tur. Bir yıllık takip sonunda ki a�ırlık kayıpları ise sırasıyla 1.7 kg, 6.6 kg ve 

10.6 kg olarak saptanmı�tır. A�ırlık kaybı tedavisinin sonunda ÇDKD tedavisinde 



 61 

bireylerin %5’i, davranı� terapisine katılan bireylerin %36’sı ve kombine tedaviye 

katılan bireylerin ise %32’si a�ırlıklarını korumu�lardır. Davranı� tedavisi ve kombine 

tedavi gruplarındaki ba�arı (a�ırlı�ın korunması) sadece ÇDKD alan gruba göre daha 

anlamlı bulunmu�tur (81). 

Erge Açık (2000), Tek ba�ına diyet tedavisi ile diyet tedavisi ve davranı� 

de�i�ikli�i tedavisinin birlikte uygulanmasının obez kadınlarda, toplam 18 aylık 

dönem sonundaki a�ırlık kaybı üzerine etkileri incelenmi�tir. Bireyler 2 gruba 

ayrılarak birine sadece diyet tedavisi (diyet grubu), di�erine ise diyet tedavisinin yanı 

sıra davranı� de�i�ikli�i tedavisi (davranı� grubu) uygulanmı�tır. Diyet grubu aylık 

görü�melerle antropometrik ve vücut bile�enleri ölçümü alınarak 18 ay takip 

edilmi�lerdir. Davranı� grubuna ise ilk ay her hafta, sonraki 5 ay 15 günde bir olmak 

üzere 6 ay süresince davranı� de�i�ikli�i tedavisi uygulanmı�, sonraki 12 aylık 

sürede ise aylık görü�melerle antropometrik ve vücut bile�enleri ölçümü alınarak 

takip edilmi�lerdir. Ara�tırmanın sonunda davranı� grubunun ba�langıca göre a�ırlık 

kaybı oranı %10.4 iken; diyet grubunda %4.5 olarak belirlenmi�tir (p<0.005). On 

sekizinci ay sonunda bireylerin a�ırlık durumları incelendi�inde; davranı� grubundaki 

bireyler, kaybedilen a�ırlı�ın %81.6’sını, diyet grubundakiler ise %45.3’ünü 

koruyabilmi�lerdir. Diyet tedavisine ek olarak uygulanan davranı� de�i�ikli�i 

tedavisinin, obez bireylerin a�ırlık kaybı ve korumasında ba�arı oranını arttırdı�ı (26).  

Suba�ı ve arkada�ları (2001), Ankara’da bir lisede 1. sınıf ö�rencilerinde yeme 

bozuklu�u taraması sonuçlarına göre çalı�ma içeri�i �öyledir; Lise 1. sınıfta okuyan 

704 ö�renci üzerinde Anoreksiya ve Bulimiya nevroza açısında yüksek risk ta�ıma 

riskini belirlenmesi amacıyla yapılmı�tır. Ö�renim durumu, aile yapısı, ekonomik 

durumların Anoreksiya ve Bulimiya Nevroza ile ilgili özelliklerle testten alınan puanlar 

sonucunda anlamlı ili�ki oldu�u saptanmı�tır. Yeme tutumları ile ilgili bireylere 

verilecek e�itimlerin sonuçları etkileyece�i dü�ünülmü�tür (7). 

 

Peri, Mcadoo, Allister, Lauer ve Yancey (1986) tarafından yapılan, çalı�mada, 

tedavi sırasında bir aerobik egzersiz programının eklenmesi ile obezitede davranı� 

tedavisinin etkinli�inin artıp artmadı�ı izlenmi�tir. Bu egzersiz programı, 2 spesifik 

aktivite tipini (yürüme ve bisiklete binme) içermi�tir. Bu çalı�manın sonuçları, aerobik 

egzersiz programına katılan grubun egzersiz yapmayan gruba göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir �ekilde daha çok kilo kaybetti�ini göstermi�tir. Aerobik egzersiz 

programı, sadece davranı� tedavisine göre %29 daha fazla a�ırlık kaybı 
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olu�turmu�tur. Yine bu çalı�mada, davranı� tedavisi ve egzersize multikomponent 

(Çoklu bile�en) programlar eklendi�inde kilo korumanın daha ba�arılı oldu�u 

gösterilmi�tir (28).  

 

ÇDKD ve davranı� de�i�ikli�i tedavisinin birlikte kullanıldı�ı, a�ırlık kaybı 

programına devam eden 118 bireyin (ortalama BK�: 41.1 kg/m2) 3.3 yıl takip edildi�i 

bir çalı�mada, bireyler grup içersinde 8 hafta süreyle her hafta 75 dakikalık davranı� 

modifikasyonuna tabii tutulmu�lardır. Tedavi programı süresince bireyler günlük 

beslenme ve egzersiz kayıtlarını tutmu�lar ve düzenli egzersiz programına 

girmi�lerdir. A�ırlık kaybı programı tamamlandıktan sonra bireyler 3.3 yıl süreyle 

telefonla takip edilmi�lerdir. Takip döneminde; a�ırlıkları, duygusal durumları, 

egzersiz ve yemek yeme alı�kanlıkları ile ö�renilen davranı�sal de�i�iklikleri 

kullanabilme durumları soru�turulmu�tur. Çalı�manın sonunda bireylerin a�ırlık kaybı 

31.3 kg, takip dönemindeki yeniden a�ırlık kazanımı ortalaması ise 17.8 kg’dır. Yani 

bireylerin %60.9-68.6 sı verilen a�ırlı�ı yeniden kazanmı�lardır. Düzenli egzersiz 

yapanların %50’si verilen a�ırlıkları geri alırken, hiç egzersiz yapmayanlarda bu oran 

%75.7 olarak bulunmu�tur. Sonuç olarak; kaybedilen a�ırlı�ın, daha fazla egzersiz, 

daha az ya�lı besin tüketme, davranı� terapisinden daha fazla yararlanma ile 

korunabilece�i saptanmı�tır (80). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

 

3.1. Ara�tırma Evreni ve Örneklem: 

 

�zmir ilinde ya�ayan a�ırı kilo ve Obezite sorunu ya�ayan bireyler 

ara�tırmamızın evrenini olu�turmaktadır . �zmir il merkezinde ya�ayan ve “Vücut Kitle 

�ndeksi” 25.0 ve üzerinde olan 119 ki�i ile çalı�ma yapılmı�tır. 110 kadın 9 erke�in 

olu�turdu�u bir çalı�ma grubudur. TAN�TA ya� ölçümünde VK� si 25.0’ in altında 

olanlar çalı�maya alınmamı�tır. �zmir ili içersinde de�i�ik ilçelerde ya�an, çalı�an ve 

çalı�mayan ki�iler olmak üzere farklı sosyo ekonomik düzeylerde bireyler gönüllülük 

esasına göre seçilmi�tir. 

Bu ara�tırma a�ırı kilo ve obezite sorunu ya�an bireyler üzerinde yapılmı� 

deneysel bir çalı�madır. Çalı�ma gruplarının olu�abilmesi için ön seminerler verilmi�, 

tanıtımlar yapılmı�tır. Çalı�mamız için gerekli envanterler ve fiziksel ölçümler 

tamamlanıp örneklem grubu olu�turulmu�tur. Yapılan çalı�mada izlenilen yöntemler 

ana ba�lıkları ile �öyle ele alınmı�tır; 

1. Çalı�ma öncesinde deneklere ön tanıtım seminerleri verilmi�tir.  

2. Çalı�ma öncesinde bireysel bilgi formu de�erlendirilerek çalı�maya 

katılamayacak düzeyde olanlar çalı�ma dı�ında tutulmu�tur.  

3. Çalı�ma öncesinde ve sonrasında ya� ölçümleri ve beden ölçümleri 

alınmı�tır. 

4. Çalı�ma öncesinde ve sonrasında ölçümler yapılmı�, envanterler 

uygulanmı�tır. 

5. Çalı�maya katılacak olan denekler belirlendikten sonra dengeli beslenme 

konusunda �zmir Ye�ilyurt devlet hastanesi diyetisyeni tarafından seminer verilmi�tir.  

6. Dengeli beslenme konusunda gerekli konular ve görsel içerikli bir çalı�ma 

takvimi deneklere da�ıtılmı�tır. 

7. Egzersiz uygulamaları belirlenen ko�ullarda ve aerobik düzeyde yapılmı�tır. 

8. Seminerler ve NLP uygulamaları teknik çalı�malarla tamamlanmı�tır. 

 

Çalı�maya katılamayacak düzeyde fiziksel ve zihinsel özürü olanlar çalı�maya 

alınmamı�tır. Çalı�maya katılacaklardan “çalı�maya kendi rızam ve iste�imle 

katılıyorum ve herhangi bir rahatsızlı�ım yoktur” ibareli kâ�ıtları doldurup imzalamak 
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süratiyle çalı�maya alınmı�tır. 200 ki�iyle ba�lanılan çalı�mada, çalı�mayı yarım 

bırakan ve devamlılı�ı olmayan ki�ilerin anket kâ�ıtları çalı�ma dı�ı bırakılmı�tır. 

Çalı�maya alınacak olan deneklerin �zmir’in farklı bölgelerinden ve farklı sosyo 

ekonomik düzeylerde olmasına özen gösterilmi�tir. Bunun için çalı�ma ba�lamadan 

önce �zmir’in farklı bölgelerinde ön tanıtım seminerleri verilerek çalı�maya 

katılacaklara çalı�manın tarihleri, ko�ulları ve içeri�i anlatılmı�tır. Ön tanıtım 

seminerlerinin duyuruları görsel ve i�itsel medya tarafından yapılmı�tır. Bölgesel 

yayın yapan bir radyo aracılı�ı ile ön tanıtım seminerlerinin günleri, seminerlerin 

konusu ve verilece�i yerler 1 ay boyunca duyurulmu�tur. Aynı zamanda ilin her 

bölgesine bro�ürler ve afi�ler asılmı�tır. Toplu ta�ıma araçlarına yine aynı �ekilde 

seminerlerin konusu, tarihi ve günleri belirten afi�ler asılmı�tır. Tanıtımlar 1 ay 

süreyle yapıldıktan sonra 3 hafta boyunca haftada 2 kez tanıtım seminerleri 

verilmi�tir. Bu seminerler bazı alı�veri� merkezleri ve kültür merkezlerinde 

sunulmu�tur. Ön tanıtım seminerlerini içeren görsel sunumlar yapılmı�tır. Tanita ya� 

ölçüm aleti kullanılarak ön ölçüm alınmı�tır. Örneklem olabilecek grup hakkında bilgi 

bu seminerlerdeki ölçümler ile toplanmı� ve 300 ki�inin telefonları ve adresleri 

alınmı�tır. Daha sonra çalı�maya fiziki olarak problemi olan ve zaman olarak uygun 

olmayanlar çalı�ma dı�ı bırakılmı�tır. Çalı�maya katılabilecek düzeyde olan 250 ki�i 

telefonla aranmı�tır. Ön tanıtım seminerlerinde vurgulamamıza ra�men telefonda 

tekrar ya� ve beden ölçümlerinin yapılaca�ı tarih, gün ve yer belirtilmi�tir. Ve tanita 

ya� aletinin güvenirli�ini artırmak için ki�ilerin aç gelmeleri gerekti�i tekrar kendilerine 

hatırlatılmı�tır.Ya� ölçümleri ve beden ölçümleri ula�ım kolaylı�ı dü�ünülerek 

Kar�ıyaka ve Hatay olmak üzere iki ayrı spor salonlarında yapılmı�tır. çevre 

ölçümlerinde standart ölçüm tekniklerine uyularak yapılmı�tır. Genç ve ya�lı erkekler 

ve kadınlar için anatomik ölçüm noktaları: 

1. abdomen çevresi : göbek çukurunun 2.5 cm üstü, 

2. kalça çevresi : bacaklar kapalı iken max. Kalça çevresi, 

3. sa� uyluk : kalçanın hemen altından, 

4. sa� kol; kol extansiyonda ve ileriye uzatılmı� durumda, omuz ve dirsek 

arasındaki orta noktadan, 

5. sa� ön kol : maxsimum. Çevre (109) 

 Organizasyonun sa�lıklı yürüyebilmesi için Spor salonlarına önceden gidilerek 

burada sıra fi�leri hazırlanmı�tır. Aç karnına gelen Deneklerin ölçümlerden sonra 

doldurmaları gereken ölçek, testler ve ki�isel bilgi formları da�ıtılmı�, envanterlerin 
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dikkatli bir �ekilde doldurulabilmesi için spor salonlarına bitki çayları ve lifli gıdalar 

götürülmü�tür. Ki�ilere ölçümlerden sonra bunlar da�ıtılarak motivasyonlarının 

artırılması sa�lanmı�tır. Deneklere katılmak istedikleri egzersizlerin saatleri (ö�len ve 

ak�am) sorulmu� ve onlara uygun olan spor salonu yeri ve saati belirlenmi�tir. Aynı 

�ekilde NLP seminerleri içinde Alsancak kültür merkezi (ö�len) ve geli�im platformu 

(ak�am) olmak üzere iki seçenek sunulmu�tur. A�ırı kilo ve Obezite sorunu ya�ayan 

bireylerin belirlenmesi açısından çalı�mamıza “Vücut Kitle �ndeksi” 25.0 ve üzerinde 

olanlar vücut kompozisyonu analizörü tarafından belirlenerek alınmı�tır. Vücut 

kompozisyonu analizöründe BMI si 25.0’ ın altında olanlar çalı�maya alınmamı�tır. 

Bundan sonraki süreçte tüm deneklere Alsancak Konak kültür merkezinde 

ye�il yurt devlet hastanesi beslenme uzmanı tarafından dengeli beslenmenin 

yararları, nedenleri ve neleri kapsadı�ına dair 45 dakikalık bir e�itim semineri 

verilmi�tir. Seminer bitiminde ki�ilerin dengeli beslenmeleri ve do�ru bir beslenme 

biçiminin nasıl oldu�unu anlatan metinler da�ıtılmı�tır. Ki�ilere sunulan bu sa�lıklı 

beslenme ile ilgili bilgileri uygulayıp uygulamama konusunda herhangi bir 

yönlendirme yapılmamı�tır. Hayatlarına geçirmek isteyip istemeleri kendi özgür 

iradelerine bırakılmı�tır. Aynı zamanda bundan sonraki seminerlerin yerlerini ve 

zamanlarını unutmamaları için seminer ve spor salonlarının adreslerinin ve telefon 

numaralarının oldu�u çalı�ma takvimi tekrar hatırlatma kapsamında deneklere 

verilmi�tir. 

Seçilen denekler dört gruba ayrılmı�tır. 

1. NLP  

2. Egzersiz 

3. NLP+ egzersiz 

4. Kontrol grubu  

Ara�tırma kapsamına alınan 200 ki�inin 50 ki�isi 1. grup 50 ki�i 2. grup 50 ki�i 

3. grup 50 ki�i 4.grup olmasına ra�men çalı�maya düzenli katılmayan ve sonradan 

bırakan veya bırakmadı�ı halde son ölçümlere gelmeyenlerle bu oran de�i�mi�tir. 

Çalı�manın sonunda 1. grup 29 ki�i,  2. grup 19 ki�i, 3.grup 39 ki�i,  4. grup 32 ki�i 

kalmı�tır. Toplamda 119 ki�i ile çalı�ma tamamlanmı�tır. 

Bir gün sonra tüm denekler ait oldukları gruplarda çalı�maya ba�ladılar. Birinci 

grup diye adlandırdı�ımız “NLP” grubu 6 hafta (45 gün) boyunca haftanın iki günü 

NLP teknik ve uygulamalarının bulundu�u seminerlere katıldı. �kinci grup dedi�imiz  

“egzersiz” grubu 6 hafta (45 gün) boyunca haftanın üç günü aerobik kapasitede 
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egzersiz yaptı. Üçüncü grup “NLP + egzersiz” grubu 6 hafta (45 gün) boyunca 

haftanın üç günü aerobik kapasitede egzersiz yaptı. Ve aynı zamanda haftanın iki 

günü NLP teknik ve uygulamalarının oldu�u seminerlere gitti. Dördüncü grup ise 

günlük aktivitelerine devam eden “kontrol” grubuydu. Ve çalı�manın ba�langıcında 

ya� ölçümleri alındı. Kilo ve ya� ölçümleri kendilerine söylendi fakat bunun dı�ında 

herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Tüm çalı�ma boyunca normal düzenlerini 

etkileyecek bir telkinde bulunulmadı. Ve çalı�ma bitiminde yine aynı spor salonlarında 

aynı düzenek kurularak ya� ölçüleri, beden ölçüleri alındı. Son test ölçümleri ve 

envanterleri uygulandı.  

 

3.2. Seminerler ve NLP Uygulamaları ile Yapılan Teknik Çalı�malar 

 

NLP seminerlerinde ki�inin olumsuz duygu, durum ve ruh hallerinin 

belirlenmesi ve çözümü üzerinde çalı�malar yapılmı�tı. Kullanılan teknikleri 

özetlemek  gerekirse;  NLP teknikleriyle ki�inin olumsuz ruh hallerinin belirlenmesine 

yönelik çalı�maların dayandı�ı temel dü�ünce; zihnimizde farkında olmadan 

yaptı�ımız bazı i�lemler bizim ruh halimizi dolayısıyla becerikli duruma girme 

stratejimizi belirlemektedir. Bu durumda oldu�umuz ruh hali ve fiziki kapasiteden çok 

daha iyi bir beceriklilik durumuna girebilmek yaptı�ımız en iyisini yapabilmek için 

motive olmaya ihtiyaç duyarız. Bu ihtiyaç kendini daha iyi hissedebilme güdüsünden 

gelmektedir. Güdü: “bireyi bir harekette bulunmaya ya da bir hareket yolunu di�erine 

tercih etmeye itecek �ekilde etkileyen sürücü kuvvet ve faktördür (20).  

NLP de kullanılan bazı teknikler: 

 

 Motivasyon Kanalları Uygulaması:  

 Bir insanı motive etmenin belirli stratejileri vardır. Bu stratejiler zihnin nasıl 

çalı�tı�ına dair yol göstericidir. E�er kar�ımızdakinin nasıl bir zihin stratejisi 

kullandı�ını bulursanız ki�inin zihin haritasını çıkarabiliriz. E�er ki�iyi motive etmek 

için öncelikle kendi stratejilerini kullanmamız gerekir.  Bir örnekle �öyle açıklanabilir. 

Ki�ilerin bir �eyi yapmaları yada yapmamalarını etkileyen bazı faktörler vardır. Bu 

faktörler incelendi�inde bir ki�i bir �eyi ya haz almak için yapar ya da acı çekmemek 

için yapar. Bazıları yeme�i zevk aldı�ı için bazıları hayatta kalabilmek için yeme�i 
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yer. Bunlar açıdan uzakla�macı yapı ve hazza yakla�macı yapı �eklinde gruplaya 

biliriz. Bu gruplamalar ki�ilerinin ki�ilik özelliklerine göre de�i�iklik göstermektedir.  

 

 

 Ba�arı Döngüleri:  

Beden ve zihin bir bütündür ve birbirini etkiler. Bedenimizdeki de�i�imler 

dü�üncelerimizi, dü�üncelerimizdeki de�i�imler beden formumuzu etkiler. Bunlar 

birbirini tamamlayan ve etkileyen döngülerdir. Yapılan çalı�malarda ortaya çıkan bir 

gerçek vardır ki bedenlerinden ho�nut olmayanların depresyon durumları arasında 

do�ru orantılı bir ili�ki gözlenmektedir.Ki�ileri harekete geçiren tetikleyicilerinin 

belirlenmesi ve hangi noktada bu tetikleyicilerin devreye girdi�ini tespit edilip ki�ilere 

kendi ba�arı döngülerinin ne zaman ve hangi ruh halinde ba�ladı�ını göstermektir. 

E�er zihinlerindeki dü�ünceyi etkilemeleri fiziksel algılamalarını ve fizyolojilerini 

de�i�mesine neden olabilecek ve bunun tam tersi olan bedensel de�i�me zihinsel 

algılamayı da etkileyebilecektir. 

 

SW�SH Tekni�i: Swish tekni�i insanın mükemmel davranı�ı gerçekle�tirmek 

amacıyla kendi kendine ileti�im kurmasına dayanan NLP’ de kullanılan bir tekniktir. 

Be�enmedi�i, de�i�tirmek istedi�i durumunu veya davranı�ını zihinde canlandırır 

(yemek yemekten kendini alıkoyamayan ya da egzersiz yapmak istemeyen kendinin 

görüntüsü). Bu hayali zihnindeki ekranının sol üst kö�esinde büyük ve net olarak 

yerle�tirir. Sonra sahip olmak istedi�i durumu veya davranı�ı zihninde canlandırır. 

(istedi�i yeme�i istedi�i ölçüde yiyebilen, öz disiplin sahibi, kendine söz geçirebilen 

kendinin görüntüsü). Bu hayali de zihnindeki ekranın sa� alt kö�esine küçük ve net 

olmayan �ekilde yerle�tirir. Daha sonra da soldaki görüntüyü giderek küçültüp 

kaybederken, sa�daki olumlu ve istenen görüntüyü büyütüp, net ve parlak bir �ekilde 

tüm zihin ekranına yerle�tirir. Bu anda büyük bir ba�arı elde etmi� gibi görüntüyü 

hissederek ve duyarak peki�tirmeye çalı�ır. Bu çalı�ma sanki gerçekten 

ya�ıyormu�çasına hissedilerek birkaç kez yapılması gerekir. 
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3.3. Kullanılan Ölçüm Araçları 

 

3.3.1. Ki�isel Bilgi Formu ve Demografik Sorular 

 

Bireylerin sosyo- demografik özelliklerine ili�kin bilgileri edinmek amacıyla 

düzenlenmi�tir. Çalı�maya katılacak ki�ileri belirlemede yardımcı olma beklentisiyle 

�u de�i�kenleri vermektedir, Cinsiyet, ya�, semt, anne ve baba’nın e�itim düzeyleri, 

sosyo ekonomik durum, arkada� grubu ile kilo arasındaki ba�lantı, psikolojik yardım 

almayı dü�ünme, psikolojik yardım alıp almadı�ı, bo� zaman etkinli�i, nerede ikamet 

etti�i, aile üyelerinin sayısı, bedensel özür, kendini nasıl hissetti�ine dair sorular vb. 

Bilgi formaları de�erlendirilmi� çalı�maya katılamayacak düzeyde herhangi bir 

özrü olan ki�iler çalı�maya alınmamı�tır. 

 

3.3.2. Ya� Ölçümleri 

 

Ya� dokusunun normalden fazla olması, bir hastalık halinin varlı�ını 

dü�ündürdü�ünden (4,68) katılımcıların ya� oranları ölçülmü�tür. Sadece a�ırlı�ı 

bilip, boy ile orantı kurulması vücut kitle indeksini vermektedir. Önemli olan ya�-kas 

oranıdır. �ç organlarındaki ya�lar klasik basküllerle ölçülemez. ��te bu sebeple 

"TANITA Body Fat Monitor" geli�tirilmi�tir. TAN�TA (vücut kompozisyonu analizörü) 

çalı�mamızda kullanılmı�tır. Böylelikle vücuttaki ya� dokusu daha sa�lıklı bir �ekilde 

ölçülmü�tür.  Analizatörün elektrotlarının bulundu�u baskül bölümü, her ölçümde 

silinerek temizlenmesine dikkat edilmelidir. Ölçümü yapılacak olan bireyin boy 

uzunlu�u ölçüldükten sonra, ki�isel bilgileri analizatöre kayıt edilir. Bireylerin çıplak 

ayak ile baskül üzerindeki elektrotlar ayak tabanına temas edecek �ekilde, 

analizatörün üzerine çıkarak, dik pozisyonda ve sonuçlar ekranda görünene kadar 

hareketsiz bir �ekilde beklemeleri istenir. Beden ya� yüzdesi, ya�sız beden kütlesi ve 

impedans de�erleri yazıcı aracılı�ıyla kaydedilmektedir (100). 

 

 Ön tanıtım seminerlerinin oldu�u 5 ocak, 12 ocak, 16 ocak tarihlerinde ilk 

ölçümler ve çalı�manın bitti�i 9 mart tarihinde son ölçümler yapıldı.  
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3.3.3. Yeme Tutum Envanteri 

 

Erol ve Sava�ır tarafından güvenilirlik, geçerlilik çalı�ması yapılmı�, yeme 

alı�kanlıklarının tespitine yönelik bir envanterdir. Yeme bozukluklarının 

saptanabilmesi için daha önceden hazırlanmı�, geçerlili�i ve güvenilirli�i klinik 

çalı�malarla gösterilmi� olan “Yeme Tutumu Testi (Eating Attitude Test, EAT 40)” 

uygulanmı�tır. EAT ilk defa Gardner ve Garfinkel tarafından 1979 yılında 

geli�tirilmi�tir. EAT-40 ilk defa 1985’de  Dr. Orhan Do�an tarafından Türkçe’ye 

çevrilmi�tir (5, 8).  

Çalı�ma öncesinde ve sonrasında bu envanter uygulanmı�tır. 

 

3.3.4. Çalı�ma Öncesi Dengeli Beslenme Konusunda Bilgilendirme  

 

Uygulanan yöntemlerden biri de dengeli beslenmeyle ilgili ön seminer 

bilgilendirme amaçlı e�itimsel bir çalı�madır. Gruplara diyet verilmemesinin nedeni 

kısa süreli diyet çalı�masının faydadan çok zararının oldu�unun yapılan çalı�malar 

sonucu ortaya konmu� olmasıdır. Stunkard ve McLaren-Humen tarafından yapılan 

(1959) çalı�malara göre Zayıflama diyetleri ile kilo verenlerin %5’ten azının verdikleri 

kiloları geri almamayı ba�arabildikleri saptanmı�tır. Senede 230 milyon insanın 

zayıflama diyeti yaptı�ı, ama bunlardan ancak %1‘inin zayıflamasını bir yılın ötesine 

ta�ıyabildi�i ortaya çıkmı�tır.  tek ba�ına diyet uygulayan hastaların %75’i 1 yıl 

içersinde, %90’ı ise 2 yıl içersinde verdikleri kiloları geri almı�lardır (15). 

Çalı�ma öncesi beslenme uzmanı tarafında dengeli beslenmenin yararları, 

sa�lıklı bir hayat için dengeli beslenmenin neden önemli oldu�u ve neleri 

kapsadı�ına dair 45 dakikalık bir e�itim semineri verildi. Seminer bitiminde, ki�ilerin 

dengeli beslenme biçimlerinin nasıl olması gerekti�ini anlatan brojürler da�ıtılmı�tır. 

Ki�ilerin ö�rendiklerini uygulayıp uygulamamaları konusunda herhangi bir 

yönlendirme yapılmamı�tır. Hayatlarına geçirmek isteyip istememeleri kendi özgür 

iradelerine bırakılmı�tır. 
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3.3.5. �zleme ve Takip Raporları 

 

Yapılacak çalı�manın ba�langıcından sonuna kadar takip kartı, video kamera 

çekimi, telefon gibi yöntemler ve tekniklerle kontrol ve devamlılı�ı sa�lanmaya 

çalı�ılmı�tır. Çalı�ma öncesi çalı�maya katılacak ki�iler için kontrol çizelgesi 

hazırlanmı�tır. Ve katıldıkları etkinliklerde çalı�mayı yaptıran ki�i tarafından 

yoklamaları alınmı�tır. Bununla birlikte e�itimlerin ve egzersiz programının 

aksamaması için çalı�maya katılan her ki�iye çalı�ma dönemlerinin yazılı oldu�u 

görsel içerikli bir çalı�ma takvimi verilmi�tir. Katılımcıların her birinin telefonları (mail, 

i� ve ev adresleri vb.) alınıp gerekli zamanlarda kendilerine ula�ılmı�tır.  Bunun 

dı�ında yapılan tüm çalı�malar video kameraya çekilmi�tir. Perri, Shapiro ve 

arkada�ları (1984), telefon ve mail ile hasta terapist diyalogunun verilen kilonun 

korunmasını önemli ölçüde düzeltti�ini bulmu�lardır. Bunlar göz önüne alındı�ında 

bizim için gerekli olan tüm ileti�im yolları bireylerden temin edilmi�tir. Motivasyonun 

ön planda oldu�u bu çalı�mada bireylerin devamlılı�ını ve kontrolünü sa�lamak için 

gerekli bir durumdur (77).  

 

3.3.6. Uygulanan Egzersiz Programı 

 

Her çalı�ma ısınma–so�uma ve toparlanma fazlarını içermi�tir. Uygulanan 

egzersizlerin �iddeti obez ki�inin, kardiovaskuler ve kas-iskelet  sistemi uygunlu�u göz 

önünde bulundurularak çalı�manın ba�langıcında dü�ük tutulup, zamanla kademeli 

olarak arttırılmı�tır.Aerobik çalı�maları da kapsayan di�er yandan, bisiklet ergometresi, 

jogging, canlı tempoda yürüyü�, jimnastik veya yüzmeyi de içerisine alan aktivitelerdir. 

Amaç ki�inin maksimal aerobik güçlerinin (VO 2 MAX) %55–60 ‘ ında çalı�malarını 

sa�lamaktır. Bir di�er deyi�le, maksimal kalp atım hızının %60-85’inde çalı�maktır. Bu 

treadmil testi ile saptanabilece�i gibi, basitçe �öyle de hesaplanır. 

220-ya� X 70 (veya 85)/100 örne�in 36 ya�ındaki bir ki�i için: (220–36)X70/100: 

128 atım/dk. bu de�er dakikadaki tempo sayısını verecektir. Ki�i daha önceden antrene 

de�ilse, %60’tan ba�lamak uygundur. Tempo giderek artırılır. Aerobik egzersizler ritmik 

oldu�u için, birçok kas grubuna birden hitap eder ve yapılan çalı�ma için uygun 

gördü�ümüz ve uyguladı�ımız egzersiz biçimidir. Çalı�maya katılan bireylerin hem aktif 
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hem de etkili olabilmeleri için uygun bir egzersiz biçimidir (4). Aerobik kapasitede, %60–

70 �iddetin altında yapılan egzersiz programı Çizelge 1’de gösterilmi�tir. 

 

 

 

 

Çizelge 3. Egzersiz Programı 
 

 
Gün sayısı 

Set ve Hareketlerin 

tekrar sayılıları 

1. hafta 3 gün 3 x 8 

2. hafta 3 gün 4 x 8 

3. hafta 3 gün 3 x 12 

4. hafta 3 gün 4 x 12 

5. hafta 3 gün 5 x 10 

6. hafta 3 gün 5 x12 

 

Isınma: 

5 dakikalık genel bir ısınma yapılmı�tır. Çalı�maların daha zevkli olması için 

bazı günler ısınmalar atlama ipi kullanılarak çe�itlendirilmi�tir. (EK G – 25, 26). 

 

Egzersiz: 

Egzersiz  çalı�ması 5 dk ısınma programı ile ba�lar. Daha sonra ayakta 

yapılan hareketlerle boyun, kol, bel, karın, kalça, bacak kaslarındaki kısımlar 

harekete geçirilir. Ardından yere oturularak yer hareketlerine geçirilir. 45 dakikalık 

aerobik kapasitedeki egzersiz çalı�mamız bitti�inde, so�uma kısmına geçilerek 

egzersiz programımız tamamlanır. Çalı�mada kullanmı� oldu�umuz egzersiz 

hareketleri a�a�ıda �emala�tırılmı�tır. Yapılan hareketlerin foto�rafları eklerde 

verilmi�tir.  Uygulanan egzersiz hareketleri Çizelge 2’de gösterilmi�tir. 
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Çizelge 4.  Uygulanan Egzersiz Hareketleri 
 

NO Pozisyon Yapılacak Hareket Resim 

1 Bacaklar kapalı ayakta duru� pozisyonu Yanlara bel esnetmesi EK G1 

2 Bacaklar kapalı ayakta duru� pozisyonu Bir el havada yanlara bel 
esnetmesi EK G–2,3 

3 Bacaklar kapalı ayakta duru� pozisyonu Sa�a – sola dönerek bel 
esnetmesi  EK G–4 

4 Bacaklar kapalı ayakta duru� pozisyonu Ters kol ile ters dize 
uzanma EK G–5 

5 Sandalye arkasında diz gö�se çekili tek ayak 
üzerinde duru� pozisyonu   

Dizleri gö�se çekip – 
bırakma EK G–6 

6 Sandalye arkasında adım vaziyetinde ayakta 
duru� pozisyonu Aya�ı geriye do�ru uzatma  EK G–7 

7 Sandalyede dizler çekili oturu� pozisyonu Dizi karına çekip uzatma EK G–
9,10 

8 bacaklar açık ayakta duru� pozisyonu Yanlara esnetme EK G–11 

9 bacaklar açık ayakta duru� pozisyonda Öne esnetme EK G–12 

10 Ayakta bacaklar kapalı dizler bükülü 
pozisyondur Yarım squat EK G–8 

11 Açık bacak yerde oturu� pozisyonu Tek bacak üzerine 
esnetme EK G–13 

12 Açık bacak yerde oturu� pozisyonu Bacaklar açık öne 
esnetme EK G–14 

13 Açık bacak yerde oturu� pozisyonu Bacaklar açık yanlara 
esnetme EK G–15 

14 Yerde bir ayak yukarda  yan yatı� pozisyonu Bacakları yukarı kaldırıp-
indirme EK G–16 

15 Dirsekler yerde bank duru�u Dizleri yukarı kaldırıp 
indirme EK G–18 

16 Yerde bir ayak yukarda  yan yatı� pozisyonu Aya�ı Elle tutarak 
kaldırma EK G–24 

17 Tek diz üzerinde bank duru�u Dizi gö�se çekip açma EK G–17 

18 Dirsekler yerde bank duru�u Dizi yanlara açma EK G–18 

19 Dizler bükülü omuzda sırt üstü yatı� pozisyonu Yukarı-a�a�ı kalça sıkıp-
gev�etme EK G–19 

20 Yerde sırt üstü bacaklar acık yatı� pozisyonu Bacakları çapraz kollara 
de�dirme YOK 

21 Dizler bükülü karına çekili sırt üstü yatı� 
pozisyonu 

Bacakları çift indirip 
kaldırma EK G–20 

22 Dirsekler üzerinde tek diz de bank duru�u Dizler bükülü ayak yukarı 
çekme EK G–23 

23 Yerde sırt üstü dizler gö�se çekilmi� yatı� 
pozisyonu 

Dizleri gö�se çekip 
bacakları 
Tek tek ileri uzatma 

YOK 

24 Yerde sırt üstü dizler gö�se çekilmi� yatı� 
pozisyonu 

Dizleri gö�se çekip 
bacakları 
Çift ileri uzatma 

YOK 

25 Dizler bükülü eller ensede sırt üstü yerde yatı� 
pozisyonu Yarım mekik çalı�maları EK G–

21,22 
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So�uma: 

Yapılan çalı�mada kasın boyunu uzatmaya yönelik esnetme hareketleri yapılmı�tır. 

Aynı zamanda rahatlamaya yönelik yoga hareketlerinin oldu�u dinlendirici çalı�malar 

yapılmı�tır. 5 dakikalık gev�eme (bakınız EK G –27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) 

hareketleri ile çalı�ma tamamlanmı�tır.  

Antrenman sırasında dinamik hareketler yapıldı�ında nabız sayısı alınmı�tır. 

Ve bunun sonucunda aerobik düzeyde bir antrenman programı olu�turulmu�tur. 

Örneklemek gerekirse, 220-ya� X 70 (veya 85)/100 örne�in 30 ya�ındaki bir ki�i için: 

(220–30)X70/100: 133 atım/dk. bu de�er dakikadaki tempo sayısını verecektir. Ki�i 

daha önceden antrene de�ilse, %60’tan ba�lamak uygundur(4). 

 

3.4 Çalı�manın �statistiksel Analizi 

 

A�ırı kilo ve obezite sorunu ya�ayan bireylerde egzersiz ve NLP 

uygulamalarının yeme tutumlarına etkilerinin ara�tırıldı�ı bu çalı�ma, deneysel bir 

çalı�madır. Bu çalı�ma için dört grup kullanılmı� ve üç gruba deneysel bir uygulama 

yapılmı�, bir grup kontrol amaçlı kullanılmı�tır. Gruplara NLP, Egzersiz, hem NLP 

hem de Egzersizin oldu�u de�i�kenler uygulanmı�tır. Dört grupta da bakılan ve 

istatiksel analize alınan ba�ımsız de�i�kenler kilo kaybı, VK�, ya� yüzdesi, ya� 

kütlesi, beden ölçüleri, yeme tutumlarıdır. Bu çalı�manın istatistiksel analizlerini 

yapmak için Windows XP, altında çalı�an SPSS 11, paket program kullanılmı�tır. 

�statistiksel analiz süresince ilk önce tanımlayıcı istatistikler yapılmı�tır. Demografik 

verilerin frekans ve yüzdeleri alınmı�tır. Demografik verilerin sorularının cevapları bir 

aralık dilimini gösterdi�inden yapılan istatistikte tanımlayıcılar belirlenmi�tir. 

�statistiksel analizlerde bir sonraki adım,  beden ölçümlerinin her grup için ayrı ayrı 

önce ve sonra farkları e�le�tirilmi� paired “t testi”  ile test edilmi�tir (0.05 anlam 

düzeyinde). �statistiksel analizde üçüncü adım olarak, kilo kaybı, VK�, ya� yüzdesi, 

ya� kütlesi her grup için önce ve sonra ortalamaları e�le�tirilmi� “t testi” ile test 

edilmi�tir. Yine sonuçlarda SD, X¯  sonra  − X¯  önce ve p de�erlerine bakılmı�tır. Bir 

sonraki dördüncü adımda kilo kayıpları, VK�, ya� yüzdesi, ya� kütlesi 4 grup arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadı�ı ANOVA  ile test edilmi�tir. be�inci adımda, ANOVA 

dan sonra gruplar arasında anlamlı farklılık çıkması sebebi ile hangi grupların 

birbirinden istatistiksel olarak farklı oldu�unu görebilmek için “HSU” ve “TUKEY”’in 
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ikili kar�ıla�tırma testleri yapılmı�tır. “HSU’ nun testi” ile grup ortalaması bizim için en 

iyi olan grup, di�er grup ortalamaları ile kar�ıla�tırılır. “Tukey testi” ise tüm grupların 

ikili kar�ıla�tırması içindir. Altıncı adımda ise yeme tutum testinden ki�ilerin önce ve 

sonra aldıkları puanlar e�le�tirilmi�  “t testi” ile test edilmi�tir. Yeme tutum testinde 

kontrol grubunda anlamlı bir de�i�im çıkmadı�ından kar�ıla�tırmalar kontrol grubuna 

göre olmu�tur. Tüm çalı�ma süresince istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p�0.05 

kabul edilmi�tir. 
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4. BULGULAR  

 

4.1 Demografik de�erler 

 

Bu çalı�manın demografik kısımları belirli da�ılım aralıklarına sahip 

oldu�undan tanımlayıcı istatistik yapılmı�tır. Ve demografik kısım için gerekli 

oldu�unu dü�ündü�ümüz cinsiyet, ya�, e�itim, yeme algılayı�ları vb. gibi de�erler 

olu�turmu�tur. De�er aralıkları için frekans ve yüzdelerine bakılmı�tır. Demografik 

kısımların yüzde ve frekansları ve bazı verilerin grafikleri a�a�ıdaki gibidir. 

Çalı�mayı olu�turan bireylerin %40,34 dü 41-50 ya� aralı�ında % 32,77 si 31-

40 ya� aralı�ını olu�turmaktadır. Ortalamalara bakıldı�ında büyük bir oranın 31-40-50 

ya� aralı�ında da�ıldı�ı görülmektedir. A�ırı kilo ve obezite sorunu ya�ayan bireylerin 

olu�turdu�u çalı�maya katılanların ya� aralıkları �ekil 6’da görüldü�ü gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

�ekil 6: Katılımcıların ya� da�ılımı 

 

Çalı�ma sonrasında ortaya çıkan 119 ki�inin cinsiyet da�ılımı %92,44 bayan 

%7,56 erkek olmak üzere belirlenmi�tir. E�itim durumları bu çalı�ma için önemli bir 

kriteri olu�turmaktadır. Katılanların % 80’i lise ve üniversite, %20 ilkokul ve ortaokul 

mezunudurlar. Çalı�maya katılanlar gönüllülük esasına göre seçilmi�tir ve ilkokul, 

ortaokul mezunlarının büyük oranı sadece egzersiz grubunu seçmi�lerdir. Fakat 

üniversite ve lise mezunlarının büyük bir bölümü NLP+Egzersiz grubuna girmeyi 

tercih etmi�lerdir. Çalı�maya katılan dört grubun, cinsiyet, medeni durum ve e�itim 

durum de�erleri Çizelge 5. de verilmi�tir.  
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Çizelge 5: Dört Grubun Cinsiyet, Medeni durum, E�itim durum De�erleri 

1.NLP 2.EGZERS�Z 3.NLP+EGZERS�Z 4.KONTROL TOPLAM 
 n % n % n % n % N % 

Kız 29 26,36 18 16,36 39 35,45 24 21,82 110 92,44 
Erkek     1 11,11     8 88,89 9 7,56 Cinsiyet 

TOPLAM   24,37   15,97   32,77   26,89   100 
Bekar 5 29,41 2 11,76 9 52,94 1 5,88 17 14,29 
Evli 22 25,00 15 17,05 25 28,41 26 29,55 88 73,95 Medeni Durum 

Dul 2 14,29 2 14,29 5 35,71 5 35,71 14 11,76 

�lkokul 4 25,00 6 37,50 6 37,50   0,00 16 13,45 
Orta 3 37,50 3 37,50   0,00 2 25,00 8 6,72 

Lise 11 25,00 7 15,91 9 20,45 17 38,64 44 36,97 
E�itim Durumu 

Üniversite 11 21,57 3 5,88 24 47,06 13 25,49 51 42,86 

 

  

Çalı�maya katılanların aylık gelir durumunun %5,88 nin  kötü oldu�u, % 94,12 

sinin orta ve iyi gelirli olmaları yakla�ık olarak gelir da�ılımın benzer oldu�unu 

gösterir. Buna ra�men çalı�manın gönüllülük esasına göre oldu�u dü�ünüldü�ünde 

ve çalı�manın bedelinin bireylerden talep edilmemesine ra�men durumu iyi olanların 

genelde NLP+Egzersiz grubunu seçtikleri görülmü�tür. Mali durumları iyi olup ta 

Egzersiz grubunu seçenlerin oranı ise çok dü�üktür. Bireylerin meslek gruplarında 

farklılık göstermesi çalı�ma gruplarımızı olu�turmasında istenilen bir durumdur.  

Çalı�ma farklı meslek gruplarının oldu�u bireyler tarafından olu�turulmu�tur.  Aylık 

gelir düzeyleri ve meslekleri Çizelge 6 da istatistiksel olarak incelenmi�tir. 

 

Çizelge 6 : Aylık Gelir Durumları ve Meslek De�erleri 

Kötü 2 28,57 2 28,57 2 28,57 1 14,29 7 5,88 
Orta 16 25,00 13 20,31 21 32,81 14 21,88 64 53,78 Aylık Gelir 

�yi 11 22,92 4 8,33 16 33,33 17 35,42 48 40,34 
Ev Hanımı 12 31,58 12 31,58 13 34,21 1 2,63 38 31,93 
�� çi 1 9,09   0,00 2 18,18 8 72,73 11 9,24 
SerbestMeslek 3 50,00 1 16,67 2 33,33   0,00 6 5,04 
Emekli 4 30,77 2 15,38 5 38,46 2 15,38 13 10,93 

Mesle�iniz 

Di�er 9 17,65 4 7,84 17 33,33 21 41,18 51 42,86 
 
 

Bu  çalı�manın demografik kısmını olu�turan veriler tanımlayıcı istatistikler 

yapılmı�, frekans ve yüzdeleri alınmı�tır. Bu yüzdeler do�rultusunda ortaya çıkan 

sonuçların grafikleri �ekillerle gösterilmi�tir. Kilo problemi ya�an bireylerin 

olu�turdu�u popülasyonun %74 ünün yakın çevresinde (arkada� ve aile) kilo 

1.NLP 2.EGZERS�Z 3.NLP+EGZERS�Z 4.KONTROL TOPLAM 
 n % n % n % n % N % 
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problemi ya�anmaktadır. %26 sın da ise kilo problemi görülmemektedir. Kilo problemi 

ya�ayanların %74 ünün etrafında ve ailesinde yine kilo problemi olması demek hem 

genetik faktörlerin hem de ya�adı�ı çevrenin etkisini göstermektedir. Yakın çevre ve 

kilo ili�kisi �ekil 7’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

�ekil 7 : Yakın çevresinde kilo sorunu olanların, olmayanlara oranı 

 

 Bu çalı�mada bireylerin daha önce diyet yapıp yapmadıkları yada yaptıkları 

diyetleri koruyup koruyamadıklarını yine tanımlayıcı istatistiklerle incelenmi�tir. 

Grupları olu�turan bireylerin %78 i sık sık yada ara sıra olmak ko�uluyla daha önce 

diyet yapmı�lardır. Hiçbir �ekilde diyet yapmayanların oranı %22 dir. Buna ra�men 

deney gruplarını olu�turan bireylerin %82 si yaptıkları diyetlerden sonra kilolarını 

kontrol edememi�tir. %18 ise kontrol edebildi�ini söylemi�tir. Çalı�maya katılan 

bireylerin büyük bir kısmı daha önce diyet yapmı� ve yaptıkları diyetlerden sonra 

kilolarını kontrol edememi�leridir. Bireylerin diyet yapma oranları ve yaptıkları 

diyetlerden sonra kilolarını koruyamamaları �ekil 8’de verilmi�tir. 

 

daha önce diyet yapma durumu?

Hayır
22%

Arasıra
60%

Sıksık
18%

Hayır Arasıra Sıksık
 

diyet sonrası kilo kontrolu

Evet
18%

Hayır
82%

Evet Hayır

 

 

�ekil 8 : Daha önce diyet yapanların ve diyet sonrası kilolarını kontrol edenlerin oranları 

 

yakın cevrenizde kilo sorunu var 
mı?

Evet
74%

Hayır
26%

Evet

Hayır
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A�ırı kilo ve obezite sorunu ya�an bireylerin olu�turdu�u bu çalı�mada Türk 

toplumunun yeme alı�kanlıkları dü�ünüldü�ünde kilo almayı etkileyen en önemli 

faktörün “fast food” de�il, %62 ile hamur i�i gıdaların, %34 ile tatlı ve çikolataların 

olu�turdu�u görülmektedir. Ve tüm bu veriler do�rultusunda bu çalı�ma için bireylerin 

fast food dü�künlüklerinin olmadı�ı istatistiksel olarak ortadadır. Bireylerin hangi 

yiyecekleri daha fazla tükettikleri ve özellikle kilo almalarına sebep olan gıdaların 

neler oldu�u �ekil 9‘da gösterilmi�tir. 

 

Hamuri�i
62%

Tatlı ve 
Çikolata

34%

Fast Food
4%

Hamuri�i Tatlı ve Çikolata Fast Food
 

 

�ekil 9 : Bireylerin tükettikleri gıda çe�itlerinin oranları 

 

 Yine demografik veri niteli�inde olan sorulardan birisi daha önce psikolojik 

destek alıp almadıklarıdır. Çalı�mayı olu�turan bireylerin kilo problemleri olmasına 

ra�men (davranı� de�i�ikli�i için) psikolojik destek alanların oranı sadece %24 dür. 

Psikolojik destek almayanların oranı ise %76 dır. Psikolojik destek alanların oranı 

�ekil 10’da gösterilmi�tir. Bununla birlikte yine aynı grubun %52 si çok hızlı yemek 

yemekte, %42 si normal, %6 sı da yava� yemek yediklerini belirtmi�lerdir. Yemek 

yeme alı�kanlıklarında yemek yeme tutumlarının de�i�mesi gerekti�i �ekil 11’de 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ekil 10: psikolojik destek alanların oranı         �ekil 11: yemek yeme alı�kanlıklarının oranı 

yemek yeme alı�kanlı�ı

Çok hızlı
52%

Normal
42%

Yava�
6%

Çok hızlı Normal Yava�

  daha önce psikolojik destek    
alma durumu  

Evet (aldım) 
24%

Hayır (almadım)
76% Evet Hayır 
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4.2 Beden ölçülerine göre Paired t Testi Sonuçlarının De�erlendirilmesi 

 

PA�RED t testi, beden ölçümlerinin her grup için ayrı ayrı önce- sonra farklarının 

anlamlılı�ı e�le�tirilmi� paired-t testi ile test edilmi�tir. Tabloda, standart sapma, 

de�i�en ortalama de�erler ( X � sonra _ X � önce = ortalama ) ve p de�eri görülmektedir. 

A�a�ıda çizelge 7, çizelge 8, çizelge 9  da görülen istatistiksel sonuçlar sırası ile 

açıklanmı�tır. anlamlılık düzeyi p�0.05 kabul edilmi�tir.  

 

4.2.1 NLP Grubunun beden ölçümlerinin paired t testi sonuçları 

 

NLP grubundaki katılımcıların gö�üs, bel, karın, kalça, basen, bacak çevre 

ölçüleri çalı�ma öncesi durumlarına göre çalı�ma sonrasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde azalmı�tır (p<0,05). Kol ve pazı çevre ölçüsünde ise anlamlı bir 

farka rastlanmamı�tır. Omuz, gö�üs, bel, karın, kalça, basen, bacak, kol ve pazı 

ölçülerine ili�kin yapılan e�le�tirilmi� paired t testi sonuçları ve p de�eri Çizelge 7’de 

verilmi�tir, p�0.05. 

 

Çizelge 7 :  NLP grubun, beden ölçümlerinin çalı�ma öncesi ve sonrası farkları, paired t testi 
sonuçları(p�0.05) 

 

(cm) OMUZ GÖ�ÜS BEL KARIN KALÇA BASEN BACAK KOL PAZI 

So
nr

a 

Ö
nc

3 

10
2,
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8 
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2,
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6 
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8 
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5 
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,6

8 
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1 
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,8

9 
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93
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0,
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97
,0

0 

10
0,
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56
,2

0 

61
,2

7 

29
,3

4 

29
,2

4 

30
,9

3 

31
,2

4 

   _          _  
   X     −   X 
    sonra önce 

-10,138 -2,586 -6,034 -9,59 -6,138 -3,759 -5,069 0,103 -0,310 

SD 4,381 3,428 4,031 8,21 3,998 3,786 3,634 1,988 2,494 

NL
P 

 
n=

 2
9 

t  12,46 4,06 8,06 6,29 8,27 5,35 7,51 -0,28 0,67 

 
p  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,781 0,508 

 

4.2.2. Egzersiz Grubunun beden ölçümlerinin paired t testi sonuçları 

 

Egzersiz grubundaki katılımcıların Omuz, bel, karın, bacak ölçüleri çalı�ma 

öncesi durumlarına göre çalı�ma sonrasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
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azalmı�tır (p<0.05). Basen, kol ve pazı ölçüleri öncekine göre anlamlı olarak artmı�, 

gö�üs, kalça ölçüsünde ise anlamlı bir farka rastlanmamı�tır. Omuz, gö�üs, bel, 

karın, kalça, basen, bacak, kol ve pazı ölçülerine ili�kin yapılan e�le�tirilmi� paired t 

testi sonuçları ve p de�eri Çizelge 8’de verilmi�tir, p�0.05. 
 

Çizelge 8 : Egzersiz grubunun, beden ölçümlerinin çalı�ma öncesi ve sonrası farkları, paired t testi  
                    sonuçları(p�0.05) 
 

(cm) OMUZ GÖ�ÜS BEL KARIN KALÇA BASEN BACAK KOL PAZI 

So
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Ö
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   _          _  
   X     −   X 
    sonra önce 

-5,84 0,737 -1,737 -6,26 -2,68 2,63 -4,158 1,474 1,158 

SD 5,00 4,43 2,786 6,56 8,72 5,98 4,298 1,712 1,893 EG
ZE

RS
�Z

 
n 

= 
19

 

t  5,09 -0,72 2,72 4,16 1,34 -1,92 4,22 -3,75 -2,67 

 
p  0,000 0,478 0,007 0,000 0,197 0,036 0,000 0,001 0,008 

 

4.2.3. NLP + Egzersiz Grubunun beden ölçümlerinin paired t testi sonuçları 
 

NLP+ egzersiz grubundaki katılımcıların Omuz, gö�üs, bel, karın, kalça, 

basen, bacak, ölçüleri çalı�ma öncesi durumlarına göre çalı�ma sonrasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmı�tır.(p<0.05) Kol ve pazı ölçüsünde ise 

anlamlı bir farka rastlanmamı�tır. Omuz, gö�üs, bel, karın, kalça, basen, bacak, kol 

ve pazı ölçülerine ili�kin yapılan e�le�tirilmi� paired t testi sonuçları ve p de�eri 

çizelge 9‘da verilmi�tir, p�0.05. 
 

Çizelge 9 :  NLP + Egzersiz Grubunun, Beden Çevre Ölçümlerinin Çalı�ma Öncesi ve Sonrası 
farkları, paired t testi sonuçları (p�0.05) 

 

(cm) OMUZ GÖ�ÜS BEL KARIN KALÇA BASEN BACAK KOL PAZI 
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   _          _  
   X     −   X 
    sonra önce 

-9,10 -4,077 -7,590 -6,85 -5,615 -4,08 -4,487 -0,0256 -0,385 

SD 6,31 3,896 4,951 7,29 4,101 6,44 3,440 2,254 1,741 NL
P+

EG
ZE

RS
�Z

 
n 

= 
39

 

t  9,01 6,54 9,57 5,87 8,55 3,96 8,15 0,07 1,38 

 
p  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,944 0,176 
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4.3.  Kilo kaybı, VK�, Ya� Yüzdesi, Ya� Kütlesi verilerinin  Paired t Testi 

Sonuçlarına göre de�erlendirilmesi 

 

 A�ırlık (kilo kaybı açısından), VK�, ya�-yüzdesi, ya� kütlesi için her grup için 

önce ve sonra ortalamaları esle�tirilmi� paired- t testi ile test edildi. Tabloda, SD, X � 

sonra _ X � önce ve p de�eri görülmektedir. Önce ve sonra alınan a�ırlık, VK�, ya� 

yüzdesi, ya� kütlesi de�erleri arasındaki farkın anlamlılı�ı için yapılan paired t test ve 

Wilcoxon signed rank test sonuçlarına göre kontrol grubuna ili�kin e�le�tirilmi� a�ırlı 

ve VK� de�erlerinin önce ve sonra kar�ıla�tırılması anlamlı de�ildir. Di�er tüm grup 

de�i�kenleri için fark anlamlıdır.  

Paired t test analizlerinden sonra, 4 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olup olmadı�ı ANOVA ya göre yapılmı�tır. ANOVA dan sonra gruplar 

arasında anlamlı farklılık çıkması sebebi ile hangi grupların birbirinden istatistiksel 

olarak farklı oldu�unu görebilmek için HSU testi ve TUKEY’in ikili kar�ıla�tırma 

testleri yapılmı�tır. Bu bölüm ba�lı�ı altında paired t testi sonuçları çizelge 10, çizelge 

11, çizelge 12, çizelge 13 ‘de, sırasıyla de�erlendirilecektir, p�0.05. 

 

4.3.1.  NLP grubunun a�ırlık , VK�, ya� yüzdesi, ya� kütlesi sonuçlarının paired t 

testine göre de�erlendirilmesi 

  

 A�ırı kilo ve obezite sorunu ya�ayan bireylerin olu�turdu�u NLP grubunun 

çalı�ma öncesinde ve sonrasındaki kilo kayıplarına bakıldı�ında, grup ortalaması 

4,821 kg dir. NLP gurubundaki bireyler ortalama 4,821 kilo vermi�lerdir. Vücut kütle 

indekslerinde 1,803 de�erinde bir dü�me gerçekle�mi�. Vücut ya� oranları % 2,624 

azalmı�tır. Ve yine grubun ya� kütle ortalama a�ırlı�ında ise 3,786 kg lık bir dü�ü� 

gerçekle�mi�tir. ve tüm bu de�erlerde istatistiksel olarak anlamlı bir de�i�me 

olmu�tur. NLP grubun a�ırlık, VK�, ya� yüzdesi, ya� kütlesinin çalı�ma öncesi ve 

sonrası farkları Çizelge 10’da gösterilmi�tir, p�0.05. 
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Çizelge 10 :  NLP grubunun a�ırlık , VK�, ya� yüzdesi, ya� kütlesinin çalı�ma öncesi ve sonrası 
farkları, paired t testi sonuçları (p�0.05) 

 

 A�ırlık 
(kg) 

Vücut kütle 
indeksi 
(kg/m²) 

ya� oranı 
(%) 

Ya� kütlesi 
(kg) 

So
nr

a 

Ö
nc
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   _          _  
   X     −   X 
    sonra önce 

-4,821 -1,803 -2,624 -3,786 

SD 1,905 0,834 3,796 3,431 

N
L

P 
n 

= 
29

 

t  13,63 11,64 3,72 5,94 
 p  0,000 0,000 0,001 0,000 

 

4.3.2. Egzersiz grubunun a�ırlık , VK�, ya� oranı, ya� kütlesi sonuçlarının paired 

t testine göre de�erlendirilmesi 

  
 A�ırı kilo ve obezite sorunu ya�ayan bireylerin olu�turdu�u egzersiz grubunun 

çalı�ma öncesinde ve sonrasındaki kilo kayıplarına bakıldı�ında, grup ortalaması 

1,468 kg dir. Egzersiz gurubundaki bireyler ortalama 1,468 kilo vermi�lerdir. Vücut 

kütle indekslerinde 0,547 de�erinde bir dü�me gerçekle�mi�. Vücut ya� oranları % 

1,184 azalmı�tır. Grubun ya� kütle ortalama a�ırlı�ında ise 1,389 kg lık bir dü�ü� 

gerçekle�mi�tir. ve tüm bu de�erlerde istatistiksel olarak anlamlı bir de�i�me 

olmu�tur. Egzersiz grubun a�ırlık, VK�, ya� yüzdesi, ya� kütlesinin çalı�ma öncesi ve 

sonrası farkları Çizelge 11’de gösterilmi�tir, p�0.05. 
 

Çizelge 11:  Egzersiz grubunun a�ırlık, VK�, ya� yüzdesi, ya� kütlesinin çalı�ma öncesi ve sonrası 
farkları ,paired t testi sonuçları (p�0.05) 

 

 A�ırlık 
(kg) 

Vücut kütle 
indeksi 
(kg/m²) 

ya� oranı 
(%) 

Ya� kütlesi 
(kg) 

So
nr

a 

Ö
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   _          _  
   X     −   X 
    sonra önce 

-1,468 -0,547 -1,184 -1,389 

SD 1,906 0,850 1,852 1,704 E
gz

er
si

z 
n 

= 
19

 

t  3,36 2,81 2,79 3,55 
 p  0,002 0,012 0,006 0,001 
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4.3.3. NLP+ Egzersiz grubunun a�ırlık , VK�, ya� yüzdesi, ya� kütlesi 

sonuçlarının paired t testine göre de�erlendirilmesi 

 
 A�ırı kilo ve obezite sorunu ya�ayan bireylerin olu�turdu�u NLP+ egzersiz 

grubunun çalı�ma öncesinde ve sonrasındaki kilo kayıplarına bakıldı�ında, grup 

ortalaması 5,964 kg dir. NLP+ Egzersiz gurubundaki bireyler ortalama 5,964 kilo 

vermi�lerdir. Vücut kitle indekslerinde 2,400 de�erinde bir dü�me gerçekle�mi�. 

Vücut ya� oranları % 3,456 azalmı�tır. Grubun ya� kütle ortalama a�ırlı�ında ise 

4,941 kg lık bir dü�ü� gerçekle�mi�tir ve tüm bu de�erlerde istatistiksel olarak anlamlı 

bir de�i�me olmu�tur. NLP+ Egzersiz grubun a�ırlık, VK�, ya� yüzdesi, ya� kütlesinin 

çalı�ma öncesi ve sonrası farkları Çizelge 12’de gösterilmi�tir, p�0.05.  

 

Çizelge 12 :  NLP+ Egzersiz grubunun a�ırlık , VK�, ya� yüzdesi, ya� kütlesinin çalı�ma öncesi ve 
sonrası farkları ,paired t testi sonuçları (p�0.05) 

 

 A�ırlık 
(kg) 

Vücut kütle 
indeksi 
(kg/m²) 

ya� oranı 
(%) 

Ya� kütlesi 
(kg) 

So
nr

a 

Ö
nc

3 

75
,3

4 

81
,3

0 

28
,8

97
 

31
,2

97
 

35
,4

44
 

38
,9

00
 

27
,1

5 

32
,0

9 

   _          _  
   X     −   X 
    sonra önce 

-5,964 -2,400 -3,456 -4,941 

SD 2,704 1,223 2,655 2,664 

N
L

P+
E

gz
er

si
z 

n 
= 

39
 

t  13,77 12,25 8,13 11,58 
 p  0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

4.3.4. Kontrol grubunun a�ırlık , VK�, ya� oranı, ya� kütlesi sonuçlarının paired 

t testine göre de�erlendirilmesi 

  
 A�ırı kilo ve obezite sorunu ya�ayan bireylerin olu�turdu�u kontrol grubunun 

çalı�ma öncesinde ve sonrasındaki kilo kayıplarına bakıldı�ında, grup ortalamasının 

0,259 kg dir. Kontrol grubundaki bireylerin a�ırlık kayıplarının istatistiksel olarak 

anlamlı çıkmadı�ı görülmü�tür. Vücut kütle indekslerinde 0,0281 lik bir de�i�imin yine 

istatistiksel olarak anlamlı de�ildir. Kontrol grubun a�ırlık, VK�, ya� yüzdesi, ya� 

kütlesinin çalı�ma öncesi ve sonrası farkları Çizelge 13’de gösterilmi�tir, p�0.05. 
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Çizelge 13 :  kontrol grubunun a�ırlık , VK�, ya� yüzdesi, ya� kütlesinin çalı�ma öncesi ve sonrası 
farkları ,paired t testi sonuçları (p�0.05) 

 

 A�ırlık 
(kg) 

Vücut kütle 
indeksi 
(kg/m²) 

ya� oranı 
(%) 

Ya� kütlesi 
(kg) 

So
nr

a 

Ö
nc

3 

73
,9

1 

74
,1

7 

27
,7

28
 

27
,7

56
 

32
,1

63
 

30
,9

56
 

23
,8

50
 

22
,8

75
 

   _          _  
   X     −   X 
    sonra önce 

-0,259 -0,0281 1,206 0,975 

SD 1,102 0,4658 3,019 2,247 K
on

tr
ol

 
n 

= 
32

 

t  1,33 0,34 -2,26 -2,45 
 p  0,193 0,735 0,015 0,010 

 
 
 

4.4. Her bir de�i�ken için (a�ırlık, VK�, ya� oranı, ya� kütlesi) grup 

ortalamalarının ANOVA  analizine göre de�erlendirilmesi 

 
Her bir de�i�ken için grup ortalamaların birbirinden farklı olup olmadı�ı, 

ANOVA ile test edilmi�tir. Bu sonuçlara göre her de�i�ken (a�ırlık, VK�, ya�%, ya� 

kütlesi) için grup ortalamaları birbirinden farklıdır.  

Daha sonra en iyi grup ortalamasının di�er grup ortalamaları ile ikili 

kar�ıla�tırılması HSU’nun çoklu kar�ıla�tırma testi ile tüm ikilli kar�ıla�tırmalar ise 

Tukey testi ile yapılmı�tır. 

 

4.4.1 Kaybedilen a�ırlık 
 

Çalı�ma öncesi katılımcıların kiloları ve çalı�ma sonrası kiloları ANOVA ile test 

edilmi�tir. Dört grup arasında kilo kaybı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmu�tur. F(3,115)= 3,99, p�0,05. ANOVA de�erleri Çizelge 14’de 

verilmi�tir. 
 

Çizelge14: Dört grup arasında kaybedilen a�ırlı�ın ANOVA sonuçları (p�0,05) 
 

 Df SS MS F P 

����� 3 44,032 14,677 61,00 0,000 

Residual 115 27,670 0,241   

Total 118 71,701    
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4.4.2  Vücut Kütle �ndeksleri 

 

Çalı�ma öncesi katılımcıların VK� leri ve çalı�ma sonrası VK� leri ANOVA ile 

test edilmi�tir. Dört grup arasında VK� açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmu�tur. F(3,115)= 52,99, p�0,05. ANOVA de�erleri Çizelge 15’de verilmi�tir. 

 

Çizelge 15: Dört grup arasında vücut kitle indekslerinin ANOVA sonuçları (p�0,05) 
 

 Df SS MS F P 

����� 3 16,106 5,369 52,99 0,000 

Residual 115 11,651 0,101   

Total 118 27,757    
 

4.4.3 Ya� yüzdesi oranları 

 

Çalı�ma öncesi katılımcıların ya� yüzdeleri ve çalı�ma sonrası ya� yüzdeleri 

ANOVA ile test edilmi�tir. Dört grup arasında ya� yüzdesi açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmu�tur. F(3,115)= 16,61, p�0,05. ANOVA de�erleri 

Çizelge 16’de verilmi�tir. 

 

Çizelge16: Dört grup arasında ya� yüzdelerinin ANOVA sonuçları (p�0,05) 
 

 Df SS MS F P 

����� 3 19419 6473 16,61 0,000 

Residual 115 44808 390   

Total 118 64227    
 

4.4.4 Ya� kütle oranları 

 

Çalı�ma öncesi katılımcıların ya� kütleleri ve çalı�ma sonrası ya� kütleleri 

ANOVA ile test edilmi�tir. Dört grup arasında ya� kütlesi açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmu�tur. F(3,115)= 32,74, p�0,05. ANOVA de�erleri Çizelge 

17’de verilmi�tir. 
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Çizelge 17: Dört grup arasında ya� kütlelerinin ANOVA sonuçları (p�0,05), 
 

 Df SS MS F P 

����� 3 690,21 230,07 32,74 0,000 

Residual 115 808,03 7,03   

Total 118 1498,24    
 

Total vücut kompozisyonu analizörü (Tanita) sonuçlarının grup ortalamaları, 

ANOVA sonuçları Çizelge 18’de gösterilmi�tir. 
 

Çizelge 18 : Vücut Kompozisyonu Analizörü sonuçlarının grup ortalamaları, ANOVA sonuçları 
 

 F  P 
A�ırlık (kg) 61,00 0,000 

VK� 52,99 0,000 
Ya� yüzdesi 16,61 0,000 
Ya� kütlesi 32,74 0,000 

 

�statistiksel olarak hepsi anlamlı çıkmı�tır bu durumda farkın hangi gruptan 

kaynaklandı�ını anlamak için öncelikle HSU nun en iyi grubu belirleme yöntemi 

sonrada TUKEY in dört grubun tüm ikili kar�ıla�tırmaları yapılmı�tır. De�erlerin 

incelenebilmesi için sayısal veriler HSU testine ve TUKEY testine göre 

dönü�türülmü�tür. sonuçlarının de�erlendirilmesi �u �ekildedir;  
 

4.5. HSU ve TUKEY testine göre grupların kilo kayıplarının de�erlendirilmesi 
 

HSU testine göre kilo kaybı de�i�keni için en iyi grup olan “NLP+EGZERS�Z” 

grubu “NLP” grup ortalaması ile istatistiksel olarak farklı de�ildir. Bu durumda NLP + 

Egzersiz ile NLP grubunun kilo verdirme açısından aynı oldu�unu söyleyebiliriz. Kilo 

kaybının HSU testine göre sonuçları �ekil 12’ de gösterilmi�tir. TUKEY’E göre 

NLP+Egzersiz ve NLP grup, egzersiz ve kontrol gruptan anlamlı derecede farklıdır. 

Egzersiz ve Kontrol grubu ortalamaları arasındaki fark anlamlı de�ildir. 

 
�ekil 12: Kilo kaybının HSU testine göre sonuçları 
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4.5.1. HSU ve TUKEY testine göre grupların VK� lerinin de�erlendirilmesi 

 

Vücut kitle indeksi de�i�keni için yapılan varyans analizi sonucuna göre 

gruplarda meydana gelen farkların arasındaki fark anlamlıdır. HSU’ nun testine göre 

en iyi seçilen NLP+Egzersiz grup di�er gruplardan anlamlı derecede farklıdır.  NLP+ 

Egzerisiz grup di�erleri ile kar�ıla�tırıldı�ında hiçbirinin NLP+Egzersiz grup kadar iyi 

sonuç vermedi�ini görüyoruz. VK�’ nin HSU testine göre sonuçları �ekil 13’ te 

gösterilmi�tir. TUKEY’E göre NLP+Egzersiz ve NLP grup, Egzersiz ve kontrol 

gruptan anlamlı derecede farklı. Egzersiz grubu ile kontrol grubu ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı de�ildir. 

 

 
�ekil 13:  VK�’ nin HSU testine göre sonuçları  

 

4.5.2. HSU ve TUKEY testine göre grupların ya� yüzdelerinin de�erlendirilmesi 

 

Çalı�ma öncesi ve sonrası farkları üzerindeki test sonucuna göre p =0.05 

önem seviyesinde grup ortalamaları arası fark anlamlıdır. En iyi grup ortalaması olan 

NLP+Egzersiz grubu di�erleri ile kar�ıla�tırıldı�ında NLP grubun NLP+egzersiz grup 

kadar iyi sonuç verdi�ini görüyoruz. Ya� yüzdelerinin HSU testine göre sonuçları 

�ekil 14’te gösterilmi�tir. TUKEY’E  göre NLP+Egzersiz grubu, egzersiz ve  kontrol 

grubundan anlamlı derecede faklı. Egzersiz grubu ile Kontrol grubu ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı de�il. Ve NLP grubu ile Egzersiz grup arası fark önemli 

de�ilken, kontrol grubu ortalaması ile fark önemlidir. Sayısal de�erler HSU testine 

uygun hale getirilebilmek için dönü�türülmü�tür. 

 



 88 

 
�ekil 14: Ya� Yüzdelerinin HSU testine göre sonuçları 

 

4.5.3. HSU ve TUKEY testine göre grupların ya� kütlelerinin de�erlendirilmesi 

 

Ya� kütlesi de�i�keni için yapılan varyans analizi sonuçlarına göre p = 0.05 

önem seviyesinde gruplarda meydana gelen farklar anlamlıdır. En iyi grup ortalaması 

olan NLP+Egzersiz grubu di�erleri ile kar�ıla�tırıldı�ında NLP grubun NLP+Egzersiz 

grup kadar iyi sonuç verdi�ini görüyoruz. Ya� kütlelerinin HSU testine göre sonuçları 

�ekil 15’te gösterilmi�tir. TUKEY’E  göre NLP+Egzersiz ve NLP grup, egzersiz ve 

kontrol grubundan anlamlı derecede farklıdır. Egzersiz grup ile Kontrol grubu 

ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır.  

 

 
�ekil 15: Ya� Kütlelerinin HSU testine göre sonuçları 

 

4.6. Yeme Tutum Testinin paired t testi sonuçlarının de�erlendirilmesi 

 

Yeme tutum testinde ki�ilerin 40 soru üzerinden aldıkları puan toplamlarının 

önce ve sonra farkları paired t testi ile yapılmı�tır. Bu test sonuçları Çizelge 19’te 

gösterilmi�tir. 
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Çizelge 19:   Yeme Tutumuna Ait Her Bir Grup �çin Önce Ve Sonra Toplam puanların paired t testi 
sonuçları (p�0.05) 

 
 

Öntest ve son test puanlarının kar�ıla�tırılması için yapılan paired t testi 

sonucuna göre NLP+egzersiz ve NLP gruplarda fark anlamlı (p � 0.05), egzersiz ve 

kontrol gruplarda ise ontest-sontest puan farkları anlamlı de�ildir. (p >0.05).  

Ki�ilerin her bir soruya verdi�i puanların soru bazında toplamlarının önce ve 

sonra ortalamalarının kar�ıla�tırılması paired-t testi ile yapılmı�tır. NLP+Egzersiz, 

NLP, Egzersiz gruplarında sonra verilen toplam puan ortalaması istatistiksel olarak 

anlamlı derecede artmı�tır (P≤0.05).  Kontrol grubunda ortalamalar arası fark 

bulunamamı�tır. 

Yeme tutum testi sonuçlarına göre testi uygulayan NLP, Egzersiz, 

NLP+Egzersiz  ve kontrol grubu arasındaki farklar kar�ıla�tırılmı�, yeme tutum testi 

sonuçlarına göre en büyük de�i�im NLP+ egzersiz grubunda görülmektedir. Her bir 

grup için önce ve sonra toplam puanların farkı Çizelge 19’da gösterilmi�tir. 

Her bir grup için önce ve sonra toplam puanların farklarına  bakıldı�ında en büyük 

fark NLP+ egzersiz grup ile kontrol grubu arasında görülmü�tür. NLP+ egzersiz grubuna 

katılan denekler program sonrasında kendilerini yiyecek konusunda daha iyi denetleye 

bildiklerini dü�ünmektedir. Sadece egzersiz yapan grupla arasındaki fark yine dikkate 

de�erdir. Sadece egzersiz yapan grup kendilerini yeme konusunda 

denetleyememi�lerdir. Aynı �ekilde NLP+ egzersiz grubunun di�er gruplara oranla daha 

çok �ekerli yiyeceklerden ve yüksek kalorili yiyeceklerden kaçındıkları gözlenmi�tir. 

Bununla birlikte NLP+ egzersiz yapan grup artık �ekerli ve ya�lı yiyecekleri daha 

kontrollü denediklerini dü�ünmektedirler. Gruplar arasında NLP e�itimi alan grupların 

yeme tarzlarını daha çok de�i�tirdikleri görülmü�tür. Yiyecekleri küçük parçalara bölerek 

 
 _          _ 

X     −   X 
            sonra  önce 

SD t  P  

NLP 
n=29 5,59 10,45 -2,88 0,004 

EGZERS�Z 
n=19 5,05 13,02 -1,69 0,054 

NLP+EGZ. 
n=39 6.41 13,92 -2,88 0,003 

KONTROL 
n=32 -0,281 1,25 1,27 0,894 
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yeme alı�kanlıklarını geli�tirmi�ler ve program sonrasında açlık duygusu kendilerini 

rahatsız etmemi� hatta midelerin bo� olmasından ho�lanmı�lardır. Yine NLP e�itimi alan 

grupların di�er gruplara oranla çok belirgin bir �ekilde yemek yeme fikrinin zihinlerini 

daha az me�gul etti�i bununla birlikte yedikleri yiyeceklerin kalorilerini dü�ünerek 

beslendikleri sorulara verdikleri cevapların sonuçlarındandır. NLP e�itimi alan grupların 

yeme alı�kanlıklarını de�i�tirmesinin yanı sıra fiziksel görünü�lerini de de�i�tirdikleri 

yaptı�ı ve buna ba�lı olarak bedenlerini ortaya çıkaran kıyafetleri daha çok tercih ettikleri 

sonucu çıkmı�tır. Kontrol grubu ve sadece egzersiz yapan grup yemek yerken 

kendilerine hakim olamadıkları konusunda program sonrasında hiçbir de�i�im 

göstermezken NLP e�itimi alan gruplarda artık yemek yerken kendilerine hakim 

olabilmektedirler. Program sonrasında gruplar arasında NLP+ egzersiz grubu aldı�ı 

kaloriyi yakmak için daha fazla egzersiz yapma yoluna giderken bu oran di�er gruplarda 

büyük bir de�i�ime yol açmamı�tır. NLP+ egzersiz, NLP, egzersiz ve kontrol gruplarına 

yapılan yeme tutum testi sonuçlarında program öncesi ve sonrasında test sonuçları 

kar�ıla�tırıldı�ında gruplar arasındaki en büyük de�i�imin NLP+ egzersiz grubunda 

görüldü�ü, ikinci en büyük de�i�imin ise sadece NLP e�itimi uygulanan grupta 

görüldü�ü test sonuçlarından çıkartılmı�tır. Sadece egzersizin yeme tutumunu 

de�i�tirme üzerinde çok fazla etkisi olmadı�ı görülmü�tür. Kontrol grubunda belirgin 

hiçbir fark gözlenmedi�i gibi zaman ilerledikçe kilo artı�ları bile görülmektedir. 
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5. TARTI�MA 

 

Dünyada hızla artı� gösteren obezite sorununa, kullanılan klasik çözüm 

yöntemlerine alternatif bir yol olarak bir davranı� de�i�im  metotu olarak NLP’nin ve 

egzersizin obezite tedavisindeki yeri ile diyet, ilaç tedavisi, sadece egzersiz ve 

benzeri di�er metotların, “NLP+egzersiz kombinasyonu” ile   kar�ıla�tırmaları bu 

ara�tırmanın konusunu olu�turmaktadır. 

Günümüzde obezite, ortaya çıkardı�ı hem maddi hem de manevi sorunlar 

nedeni ile tüm dünyada ya�anılan en büyük problemlerden birisidir. Fazla kilo ve 

obezite halk sa�lı�ı problemi olarak son zamanlarda büyük ilgi görmektedir (83). 

Mokdad ve arkada�larının, (1999) da yaptı�ı çalı�maya göre; “dünyada birçok ülkede 

fazla kilonun ve obezitenin görülme sıklı�ı arttı�ı açıktır ve artı� hızı özellikle çok 

fazladır. Amerika’da obezite görülme sıklı�ı 1990’dan 1998’e kadar eri�kinlerde 

%12’den %18’e çıkmı�tır. 8 yılda %50’lik bir artı� vardır”. Koplan ve Dietz’in 1999 

yılındaki çalı�malarında, kadın ve erkeklerde kar�ıla�tırılabilir bir artı� vardı ve bu 

artı� kar�ısında halk sa�lı�ı politikalarında bazı de�i�imlerin yapılması gerekti�i 

do�mu�tur (79). Geli�mi� ülkeler ba�ta olmak üzere tüm dünyada obezite sıklı�ı 

artmaktadır. WHO, 1995 yılında 2000 yılında dünyada obezite görülme sıklı�ının 

%50 artarak 300 milyona ula�tı�ını bildirmi�tir. ABD’de,  etnik gruplarda ve ya� 

gruplarında farklı olmak üzere 1991 yılından 1999 yılına kadar obezite görülme sıklı�ı 

%50-70 oranında artmı�tır (74). Birinci basamak hekimleri yetersiz e�itim, gelir azlı�ı 

veya hiçbir �eyin i�e yaramadı�ını hissetmelerinden dolayı fazla kiloluların 

tedavisinde kendilerini yetersiz bulduklarını sıklıkla ifade etmektedir (77). Bu sebeple 

obezite ile mücadele, aynı diyabet tedavi programları gibi uluslararası zeminde 

ba�arıyı artıracak yeni yakla�ımlar ve programlar geli�tirilerek yaygınla�maktadır. 

Ülkemizde obezite prevalansı geli�mi� ülkelerin rakamlarıyla yarı�makta olup önemli 

bir sa�lık sorunu olarak kar�ımıza çıkmaktadır (74). Bu nedenlerden dolayı 

çalı�mamızda çözüme farklılık getirmesi açısından yeni bir yöntem kullanılmı�tır. NLP 

tekniklerinin kilo uygulamasında kullanmamızın en önemli nedenleri yukarıda 

belirtilmi�tir. 
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Çalı�ma sonrasında ortaya çıkan 119 ki�inin cinsiyet da�lımı %92,44 bayan 

%7,56 erkek olmak üzere belirlenmi�tir. Bu oran di�er yapılan çalı�malarla da 

benzerlik göstermektedir. Bir ba�ka çalı�mada yine 43’ü bayan, 7’si erkek olmak 

üzere toplam 50 birey rasgele 3 gruba ayrılmı�tır (26). Obezitenin geli�mesinde rol 

oynayan de�i�tirilebilir ve de�i�tirilemeyen risk faktörleri vardır. Ya�la beraber 

vücuttaki ya� oranı artar. Kadınlarda obezite sıklı�ı daha yüksektir ve do�um sayısı 

ile ili�kili olarak artmaktadır. Menopoz da kilo alma için sebeptir ve ya� hücre 

biyolojisinin de�i�ime u�raması ile santral ya� birikimi olur. Horman replasman 

tedavisi kilo almayı engellemezken ya�ın karın bölgesine yo�unla�masını azaltır. 

Etnik gruplar arasında obezite görülme sıklı�ı açısından farklılıklar vardır. Artan 

e�itim düzeyi ve kültür seviyesi obezite sıklı�ını azaltmaktadır (74,96). Davranı� 

programlarında kadınlar erkeklere göre daha sık tedavi edilmektedir ve bazı 

çalı�malar özellikle kadınlarla sınırlanmı�tır (77). 

Bu çalı�ma sonuçlarına göre 18 ila 50 ya� arasındaki bayanlar 4 gruba 

ayrılmı� ve en yüksek obezite oranının %40’nın 41-50 ya� grubu arasında yer aldı�ı 

görülmü�tür.Yapılan bu çalı�mada bayanların %40’nın 41-50 ya� aralı�ında 

olmasının nedenlerine  a�a�ıda belirtilen sebepler dahilinde yer verilmi�tir (�ekil 6) 

ya� ilerledikçe obezite’nin sıklı�ı kadınlarda erkeklerden daha sıkça görünmektedir 

(11).  

Kilo çalı�malarında gurup çalı�maları bireysel çalı�malara kıyasla tercih 

sebebidir. Bundan dolayı çalı�mamızda grup faktörü kullanıldı. Renjilian ve 

arkada�ları (2001), çalı�malarına göre grup tedavisi bireysel tedaviye göre hem daha 

ucuzdur, hem de daha çok kilo verilmesine yol açar. Son çalı�malardan biride 

bireysel tedavi isteyip de rasgele grup tedavisine alınan hastaların, bireysel tedavi 

isteyip de böyle bir tedavi alan hastalara göre daha çok kilo verildi�ini gösterilmi�tir 

(77). Davranı�sal tedavi genellikle 10–20 ki�ilik gruplarla verilir. Aynı hastaların 

ba�layıp tedaviyi birlikte bitirdi�i kapalı gruplar, tedavinin herhangi a�amasında yeni 

üyelerin eklendi�i açık gruplara tercih edilmektedir. �lk haftadan sonra yeni üyelerin 

eklenmesi gruptaki kayna�mayı bozmakta ve açık grupları kullanan ticari 

programların da belirgin bir özelli�i olan çözümlere yol açmaktadır. Aynı zamanda 

çalı�ma ba�lama ve biti� tarihinin bilinmesi motivasyonu ve ba�arıyı artırdı�ı için ön 

toplantılar yapılmı�tır (77). Bu bilgiler do�rultusunda çalı�ma grupları kapalı gruplar 

olarak meydana gelmi�tir. Çalı�manın ilerleyen günlerinde yeni bireyler çalı�maya 

katılmamı�tır. Davranı� de�i�ikli�i tedavisi bireysel veya grup toplantıları �eklinde 
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yapılabilir. Grup tedavisi ile a�ırlık kaybeden bireylerin bu kayıplarını, bireysel olarak 

tedavi gören obezlere göre sürdürmede daha ba�arılı oldukları bilinmektedir. Bireyler 

arasında sosyal ba�lar geli�mekte, hayal kırıklı�ına u�ranılan dönemlerde birbirlerine 

destek olmakta ve di�erlerinden ö�renilen bazı taktikler bireysel olarak kazanılan 

avantajlardan daha üstün gelmektedir. Ancak grup tedavisi her zaman olumlu etkiler 

olu�turmayabilir. Çünkü katılan ki�ilerden biri veya birkaçı olumsuz etki göstererek, 

di�er grup üyelerini de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle grup tedavilerine 

alınacak bireylerin a�ırı depresif, psikoz veya karakter sorunları olmamasına dikkat 

edilmelidir. Aynı �ekilde çalı�an bireyler için i� yerlerinde de grup tedavileri bireylerin 

birbirlerine destek olmaları açısından olumlu bulunmaktadır (26). 

 

 E�itim durumları bu çalı�ma için önemli bir kriteri olu�turmaktadır. Katılanların 

% 80’i lise ve üniversite, %20 ilkokul ve ortaokul mezunudurlar. Çalı�maya katılanlar 

gönüllülük esasına göre seçilmi�tir ve ilkokul, ortaokul mezunlarının büyük oranı 

sadece egzersiz grubunu seçmi�lerdir. Fakat üniversite ve lise mezunlarının büyük 

bir bölümü NLP+Egzersiz grubuna girmeyi tercih etmi�lerdir (çizelge 5). Egzersiz 

grubuna belirli bir e�itim verilmemi� sadece fizyolojik olarak de�i�imlerine bakılmı�tır. 

Çalı�mamızda e�itim durumu yüksek olan bireylerin yeni yakla�ımlar denemeye daha 

açık oldukları görülmü�tür.  

Çalı�maya katılanların aylık gelir durumunun %5,88 nin  kötü, % 94,12 sinin 

ise orta ve iyi gelirli olmaları yakla�ık olarak gelir da�ılımın benzer oldu�unu 

göstermektedir. Buna ra�men çalı�manın gönüllülük esasına göre oldu�u 

dü�ünüldü�ünde ve çalı�manın bedelinin bireylerden talep edilmemesine ra�men 

durumu iyi olanların genelde NLP+Egzersiz grubunu seçtikleri görülmü�tür. 

Durumları iyi olup ta Egzersiz grubunu seçenlerin oranı ise çok dü�üktür. Bu durumla 

e�itim durumları arasında paralelik gözükmektedir. E�itim ve gelir düzeyi yüksek 

bireylerin yeni bir yakla�ım deneme, kilo sorunun çözümünde farklı yöntemleri 

kullanma istemeleri e�itim durumu ve gelir düzeyleri dü�ük bireylere göre daha 

fazladır. Bireylerin meslek gruplarında farklılık göstermesi çalı�ma gruplarımızı 

olu�turmasında istenilen bir durumdur.  Çalı�ma farklı meslek gruplarının oldu�u 

bireyler tarafından olu�turulmu�tur  (Çizelge 6). 

Kilo problemi ya�ayan bireylerin olu�turdu�u popülasyonun %74 ünün yakın 

çevresinde (arkada� ve aile) kilo problemi ya�anmaktadır. %26 sın da ise kilo 

problemi görülmemektedir. Kilo problemi ya�ayanların %74 ünün etrafında ve 
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ailesinde yine kilo problemi olması demek hem genetik faktörlerin hem de ya�adı�ı 

çevrenin etkisini göstermektedir (�ekil 7). Di�er çalı�malarda da görüldü�ü gibi 

ya�am biçimi, genetik faktörler, yeme tarzı gibi durumlar kilo problemi ya�ayan 

insanlarda görülen sorunlardır. Bu sorunu ya�ayan insanların etrafında yine aynı 

sorunu payla�an insanların olması bir rastlantı de�ildir. Kilo problemi ya�amayan 

bireylerin ya�am tarzları, yeme tutumları farklıdır ve farklılıklar göstermektedir. Bu 

durumda bireylerin kilo probleminden kurtulmaları için ya�am tarzlarını de�i�tirmeleri 

gerekmektedir. Aynı zamanda bu sonuçlar daha önce yapılmı� ara�tırmaları da 

destekler niteliktedir. �i�manların % 70 inin ya annesi babası ya da ailesi de 

�i�mandır. Bir �i�man, bir ba�la �i�manla evlenirse çocu�unun �i�man olma olasılı�ı 

%60-70 civarındadır. Ancak bu gözlemler �üphesiz genetik faktörlerin rolünü çok 

kesinle�tirmemektedir. Ailenin beslenme alı�kanlıkları, gelenekleri, fiziksel faaliyete 

e�ilimleri de bu oranı etkileyebilir (11). Uzun vadede ba�arıya ula�an kilo 

çalı�malarında ya�am tarzında olu�an de�i�im kaçınılmazdır. Ya�am tarzında 

de�i�im davranı� de�i�im metotları ile sa�lanır. Bu metotları ve sonuçlarını incelemek 

gerekirse; Obezite tedavisi multi-disipliner organizasyon ile, hem hekim hem de hasta 

için, sabırla yakla�ılması gereken uzun bir süreçtir. Kalıcı ya�am tarzı de�i�ikli�inin 

sa�lanıp sa�lanmaması, tedavinin uzun dönemdeki ba�arısını belirler. Bu temel 

basamaklarda zorlanıldı�ı zaman devreye sokulacak ilaç tedavisi ile hastaya 

motivasyon kazandırılabilir, ba�arı oranı yükseltilebilir (74). Whitney, Cataldo, Rolfes 

(1994), kazanılan olumlu davranı�lar sürekli bir ya�am tarzı haline getirilip, a�ırlık 

kaybının korunması sa�lanabilir. Aynı zamanda tedavi grubuna katılan di�er bireyler, 

bireyin aile ve arkada� çevresi de tedavi ekibinin bir parçasını olu�turabilmektedir 

(26).  

 

Bu çalı�mada bireylerin daha önce diyet yapıp yapmadıkları yada yaptıkları 

diyetleri koruyup koruyamadıklarını yine tanımlayıcı istatistiklerle incelenmi�tir. 

Grupları olu�turan bireylerin %78 i sık sık yada ara sıra olmak ko�uluyla daha önce 

diyet yapmı�lardır. Hiçbir �ekilde diyet yapmayanların oranı %22 dir. Buna ra�men 

deney gruplarını olu�turan bireylerin %82 si yaptıkları diyetlerden sonra kilolarını 

kontrol edememi�tir. %18 ise kontrol edebildi�ini söylemi�tir. Çalı�maya katılan 

bireylerin büyük bir kısmı daha önce diyet yapmı� ve yaptıkları diyetlerden sonra 

kilolarını kontrol edememi�leridir (�ekil 8). Çalı�mamız sonuçları di�er birçok 

çalı�manın sonucuyla paralellik göstermektedir. Bireyler yaptıkları diyetlerden sonra 
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kilolarını koruyamamakta ve tekrar kilo almaktadırlar. Bireylerin diyet maratonuna 

girme sıklıkları çok fazladır. Sık sık diyete girmekte ve her seferinde daha fazla kiloya 

maruz kalmaktadırlar. Kıtlık bilincine giren zihin eskisinden daha fazla kilo alma 

e�ilimi göstermektedir. Bu durumda tekrar ortaya çıkan bir sonuç diyet yönteminin 

dı�ında farklı yöntemlerin geli�tirilmesi gerekti�idir. Uzun ve kısa dönem çok dü�ük 

kalorili diyetlere bakıldı�ında tedavi edilen hastaların takip eden yıl kilo aldıklarını 

göstermektedir (77). Medikal kilo verme programlarına giren �iddetli obez hastaların 

%95’den daha fazlasının verdikleri kiloyu, hatta daha fazlasını tedaviye ba�ladıktan 

sonraki 2 yıl içinde aldıkları tahmin edilmektedir (77,97). Açlık, yarı açlık gibi diyette 

kısıtlamalarda ya�sız vücut kitlesinde bir kayıp husule geldi�i gibi kan glikozunda 

dü�me, glikoza toleransta bozulma, ketonuri, hiperürikemi, idrarla azot kaybı, su 

kaybı, potasyum kaybı, uzun süren açlıklarda idrarla sodyum, kalsiyum, magnezyum, 

fosfat gibi minerallerin atılı�ında artma görülür. Takatsizlik, anemi, karaci�er glikojen 

deposunda bo�alma, karaci�er fonksiyon bozuklukları, serumda HDL dü�üklü�ü, 

hipotansiyon, ödem, kalp yetmezli�i, hatta ani ölümler görülebilir. �i�manlık vücut ya� 

oranında artma oldu�una ve �i�manlı�ın tedavisinde arzulanan ba�ka fonksiyonlara 

zarar vermeden bu oranın dü�mesi oldu�una göre diyette yapılacak kısıtlamalar 

görüldü�ü gibi kısıtlama derecesine göre sa�lıkla ilgili çe�itli risklere neden 

olabilmektedir (68).  Peri, Sears, Clark (1993) e�er ki�i kilo kaybı tedavisi sırasında 

elde etti�i olumlu alı�kanlık de�i�ikliklerini bırakırsa, fiziksel aktivitesini artırarak kilo 

verdiyse ve tedavi sonrası bu aktiviteleri terk ederse, çok dü�ük enerjili diyet yaparak 

kilo verdiyse ve tedavi sonrası aldı�ı enerjiyi artırırsa, tedavi sonrası kilo koruma 

programına alınmazsa tekrar kilo alır (28).  

 

A�ırı kilo ve obezite sorunu ya�an bireylerin olu�turdu�u bu çalı�mada Türk 

toplumunun yeme alı�kanlıkları dü�ünüldü�ünde kilo almayı etkileyen en önemli 

faktörün “fast food” de�il, %62 ile hamur i�i gıdaların, %34 ile tatlı ve çikolataların, %4 

fast food olu�turdu�u görülmektedir. Tüm bu veriler do�rultusunda bu çalı�ma için 

bireylerin fast food dü�künlüklerinin olmadı�ı istatistiksel olarak ortadadır (�ekil 9). 

Avrupa ve Amerika ülkelerinde yapılan ara�tırmalarda genellikle kilo sorunu ya�an 

bireylerin fast food tüketme oranlarının yüksek oldu�u görülmektedir. Fast food 

gıdalar kilo almayı etkileyen en önemli nedenler arasındayken Türk toplumunun 

yeme tutumları ve ya�am tarzı dü�ünüldü�ünde kilo almayı etkileyen en önemli 

faktörün hamur i�i gıdalar oldu�u çalı�ma sonuçlarıyla da ortaya konmu�tur.  
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Çalı�mada bireylere zayıflamaları için yapılan telkinlerin türk toplumunun yeme 

tutumlarına uygun olması gerekti�i sonucu çıkmaktadır. 

Yine Çalı�mayı olu�turan bireylerin kilo problemleri olmasına ra�men 

(davranı� de�i�ikli�i için) psikolojik destek alanların oranı sadece %24 dür. Psikolojik 

destek almayanların oranı ise %76 dır (�ekil 10). Yapılan birçok çalı�ma kilo 

vermede davranı� de�i�ikli�inin önemini vurgulamaktadır. Psikolojik deste�in �art 

oldu�u ortadadır. Bu çalı�maya katılan bireylerin çok az bir kısmının psikolojik destek 

aldı�ını görüyoruz. Böylelikle kilo verme konusunda sadece fiziklerine yüklendikleri 

gerekli psikolojik deste�i almadıkları istatistik sonuçlarından açıkça görülüyor. 

Obezite tedavisinde davranı�sal prensipler ilk olarak 1960’ların sonunda 1970’lerin 

ba�ında uygulandı (82). Görüldü�ü gibi davranı� ve ya�am tarzı de�i�iklikleri üzerine 

yapılan çalı�malar 1970’li yılların ba�ında olup yeni bir yakla�ımdır. Daha önceleri 

fizyolojik kısmın etkileri üzerine u�ra�ılırken yeni dönemde artık i�in psikolojik 

boyutları da incelenmektedir. Görüldü�ü gibi bireylerin gerçek ba�arı sa�laması 

motivasyon ve psikojik hazırlıkla gerçekle�mektedir. Söz konu olan ya�am tarzı 

de�i�iklikleri ise bireylerin gerçekten bu konuda istekli ve kararlı olmaları gerekir. 

Bunu da ancak iyi bir motivasyon ve kararlılıkla gerçekle�tirebilirler. Bunun için yeni 

tekniklerin, zihinsel kontrolün önemi büyüktür (77). Bu kilo tedavisinde ba�vurulan 

tüm yöntemlerle birlikte mutlaka davranı� tedavisinin de uygulanması gerekti�idir. 4-6 

süren haftalık grup tedavilerinden sonra, hastalar tipik olarak ba�langıç kilolarının  

%8-10’nu kaybetmektedir katılımcıların yakla�ık %80-85’i tedaviyi tamamlar. 

Randomize çalı�malarla kontrol edilmese bile, yine de klasik davranı�sal giri�imler 

ço�u ticari programlardan daha çok kilo kaybına yol açıyor görünmektedir (77). 

 

Grupların  çalı�ma öncesinde ve sonrasındaki kilo kayıplarına bakıldı�ında 

ortalama olarak NLP Grup; 4,821 kg, Egzersiz Grup; 1,468 kg, NLP+Egzersiz Grup; 

5,964 kg, Kontrol Grup; 0,259 kg vermi�tir. En fazla kilo verme NLP+egzersiz 

grubundadır. Bununla birlikte daha sonraki a�amada NLP grubu daha fazla kilo 

vermi�tir. NLP grubununda NLP+Egzersiz grubu kadar iyi sonuç vermesinin en 

önemli nedenlerinden biri spor salonuna gidememeleridir. NLP+ Egzersiz grubu iyi bir 

e�itim ve kendileri için gerekli egzersizi yaptıklarını dü�ünerek çalı�mayı devam 

ettirmi�lerdir. Bununla birlikte NLP grubu spor salonuna gidemedikleri için yeme 

kontrolleri ve hayatları üzerinde disiplin olgusunu daha fazla artırmı� ve olabildi�ince 

daha fazla hareketli ya�amı tercih etmi�lerdir. Bu sonuçlar do�rultusunda 
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NLP+Egzersiz grubu kadar yüksek bir ortalama çıkartmamı� olsalar bile, 

NLP+Egzrsiz grubunun ortalamasına  çok yakın bir kilo kaybı göstermi�lerdir. 

Egzersiz grubunun yaptıkları kilo kaybı egzersizin etkileri kadardır. Bunun dı�ında 

ekstra bir çaba göstermedikleri sonuçlardan da anla�ılmaktadırlar. Kontrol grubunun 

sonuçları �unu gösteriyor ki bireylerin her geçen gün kilo alma e�ilimlerinin arttı�ı, 

hareketsiz bir ya�am biçiminin ya�am tarzı olarak benimsemektedirler. Kiloyla paralel 

olarak vücut kütle indeksleri de her grup için geçerli paralellikte dü�mü�tür (çizelge 

10, çizelge 11, çizelge 12, çizelge 13). Wadden, Berkowitz, Sarwer, Prus- wisniewski 

ve Steinberg (2001) çalı�ma gruplarına ya�am tarzı de�i�ikli�inin eklenmesiyle kilo 

vermenin yakla�ık 3 kat arttı�ı görülmektedir (77). Davranı� de�i�ikli�i tedavisinde, 

standart davranı� tedavisine ilave edilen her bir yöntemin (nüksetmeyi önleme, 

problem çözme yöntemleri vb) a�ırlık kaybı ve korunmasında ba�arı oranını arttırdı�ı 

bilinmektedir (26). Tedavide ba�arısızlı�ın en önemli sebebi, hastaların ya�am 

tarzlarını kalıcı olarak de�i�tirmelerindeki güçlüktür (74). 

Grupların  çalı�ma öncesinde ve sonrasındaki ya� yüzdelerine ve ya� 

kütlelerine baktı�ımızda ortalama olarak NLP Grup; % 2,624, 3,786 kg luk bir ya� 

kaybı, Egzersiz Grup; % 1,184, 1,389 kg lık, NLP+Egzersiz; % 3,456, 4,941 kg, 

Kontrol grup; -1,206, -0,975 kg dir. Ya� yüzdeleri de yine aynı �ekilde kilo kaybıyla 

paralellik göstermektedir. 

Yeme tutum testi sonuçlarına göre testi uygulayan kontrol grubu arasındaki 

farklar kar�ıla�tırılmı�, yeme tutum testi sonuçlarına göre en büyük de�i�im NLP+ 

egzersiz grubunda görülmektedir. NLP + Egzersiz grubunda program sonrasında 

yemek yeme konusunda kendini denetlemeleri hakkında, ikinci en yüksek ba�arıyı 

gösteren sadece NLP e�itimi alan gruba göre bile %50 daha fazladır. Sadece 

egzersiz yapan grupla arasındaki fark yine dikkate de�erdir. Sadece egzersiz yapan 

grup kendilerini yeme konusunda denetleyememi�lerdir. Yapılan çalı�malardan sonra 

NLP+egzersiz ve NLP grupları yediklerinin kalorilerini hesaplama ve daha kontrollü 

yemek yeme bilinçleri di�er gruplara oranla %80 artmı�tır. Aynı �ekilde NLP+ 

egzersiz grubunun di�er gruplara oranla daha çok �ekerli yiyeceklerden ve yüksek 

kalorili yiyeceklerden kaçındıkları gözlenmi�tir. Bununla birlikte NLP+ egzersiz grup 

artık �ekerli ve ya�lı yiyecekleri daha kontrollü denediklerini dü�ünmektedirler. 

Gruplar arasında NLP e�itimi alan grupların yeme tarzlarını daha çok de�i�tirdikleri 

görülmü�tür. Yiyecekleri küçük parçalara bölerek yeme alı�kanlı�ını geli�tirmi�ler ve 

program sonrasında açlık duygusu kendilerini rahatsız etmemi� hatta midelerin bo� 
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olmasından ho�lanmı�lardır. Yine NLP e�itimi alan grupların di�er gruplara oranla 

çok belirgin bir �ekilde yemek yeme fikrinin zihinlerini daha az me�gul etti�i bununla 

birlikte yedikleri yiyeceklerin kalorini dü�ünerek beslendikleri sorulara verdikleri 

cevapların sonuçlarından anla�ılmaktadır. NLP e�itimi alan grupların yeme 

alı�kanlıklarını de�i�tirmesinin yanı sıra fiziksel görünü�lerini de de�i�tirdikleri ve 

buna ba�lı olarak bedenlerini ortaya çıkaran kıyafetleri daha çok tercih ettikleri 

sonucu çıkmı�tır. Kontrol grubu ve sadece egzersiz yapan grup yemek yerken 

kendilerine hakim olamadıkları konusunda program sonrasında hiçbir de�i�im 

göstermezken NLP e�itimi alan gruplarda artık yemek yerken kendilerine hakim 

olabilmektedirler. Program sonrasında gruplar arasında NLP+ egzersiz grubu aldı�ı 

kalori yakmak için daha fazla egzersiz yapma yoluna giderken bu oran di�er 

gruplarda büyük bir de�i�ime yol açmamı�tır. NLP+ egzersiz, NLP, egzersiz ve 

kontrol gruplarına yapılan yeme tutum testi sonuçlarında program öncesi ve 

sonrasında test sonuçları kar�ıla�tırıldı�ında gruplar arasındaki en büyük de�i�imin 

NLP+ egzersiz grubunda görüldü�ü ikinci en büyük de�i�imin sadece NLP e�itimi 

uygulanan grupta görüldü�ü test sonuçlarından çıkartılmı�tır. Sadece egzersizin 

yeme tutumunu de�i�tirme üzerinde çok fazla etkisi olmadı�ı görülmü�tür. Kontrol 

grubunda belirgin hiçbir fark gözlenmedi�i gibi zaman ilerledikçe kilo artı�ları bile 

görülmektedir. Sadece Egzersiz yapan grubun yeme tutumlarında bozulmaların 

olmasının nedeni egzersiz yaptıklarında kendilerinde yemek yeme hakkını 

bulmalarıdır. Bundan dolayı da  beslenmelerini artırdıkları gözlemlenmi�tir. Egzersiz 

yaparak yediklerini yaktıklarını böylelikle kilo vereceklerini dü�ünmelerinden dolayı 

istedikleri kadar yemek yeme davranı�ı göstermektedirler. Kontrol grubunda bir 

de�i�im olmamı� fakat günlük alı�kanlıkları ve ya�am biçimleri kilo alma yönünde bir 

e�ilim gösterdiklerini ortaya çıkmı�tır. Çalı�malar sonucunda davranı� de�i�im modeli 

olan NLP’nin bireylerin yeme tutumlarını 45 günlük bir süreç içinde de�i�tirebildi�i ve 

aynı zamanda egzersizle birlikte desteklendi�inde ya� oranlarını dü�ürebildi�i 

görülmektedir.  Sadece duyu dili programlamsı ile zihinlerinde egzersize verdikleri 

anlamları de�i�tirerek hareket etme dürtülerinin artı�ını sadece NLP gruptaki fiziksel 

de�i�imlerden anlayabilmekteyiz. Ama sadece egzersiz yapan grubun zihinlerindeki 

anlamlar de�i�medi�i, spor salonundan çıktıktan sonra ekstra hareket etme 

dürtülerinin olmadı�ı fiziksel  ölçümlerden sonra belirlenmi�tir. Yeme tutumlarındaki 

de�i�imler en fazla NLP+egzersiz grubunda görünürken ikinci büyük fark NLP 

grubundadır. Sadece egzersiz yapan bireylerde de�i�im çok fazla görülmemektedir. 
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Di�er çalı�malarda alınan sonuçlar aynı �ekilde çalı�mamızdaki sonuçları destekler 

niteliktedir. Kombine tedavilerin sonuçları tek ba�ına kullanılan yöntemlerden daha 

ba�arılıdır (15). Kombine tedavilerde ba�arı oranı tek ba�ına kullanılan tedavilere 

göre uzun vadede daha etkili sonuçlar koymaktadır. Yine aynı �ekilde kombine 

tedaviler psikososyal tedavilerle kar�ıla�tırıldı�ında sonuçlar birbirine çok yakındır. 

Bunlar çalı�mamızda aldı�ımız sonuçlarla ortaktır.  

 Wadden ve arkada�ları (1997), sonuçlarına göre Obezite çalı�malarında 

ya�am tarzı de�i�ikli�ini sa�layacak etkili yolların bulunması anahtar rol 

oynamaktadır. Bu tip bir danı�manlık hizmeti sa�lamak için zamanı veya uzmanlı�ı 

olmadı�ını dü�ünen hekimler ilaç reçete edebilirler, ama hastayı ya�am tarzı 

de�i�ikli�inin sa�lanabilmesi için bir diyetisyene veya ki�isel yardım programına 

refere etmelidirler (77). Ayrıca unutulmamalıdır ki ya�am tarzı de�i�ikliklerini içine 

almayan sadece ilaçla yapılan bir tedavinin kalıcı ba�arısı mümkün de�ildir (74). 

Davranı� de�i�iminin kilo çalı�malarındaki önemi azımsanamayacak kadar 

büyüktür. Di�er tedaviler, ancak ki�inin ya�am tarzında de�i�im oldu�u zaman 

etkilidir. Ya�am tarzında de�i�im için davranı�ların da de�i�mesi gerekir. 

Çalı�mamızda da NLP grubu ve NLP + Egzersiz gruplarının ba�arısı di�er gruplara 

göre çok daha etkilidir. ve di�er kombine tedavi üzerine yapılmı� çalı�malarda bu 

sonuçları kuvvetlendirir durumdadır. Daha önce obezite probleminde çözüme yönelik 

çalı�malar da NLP teknikleri çok fazla kullanılmamı�tır. Bunun üzerine yapılan 

ara�tırmalar çok kısıtlı olmasına ra�men temelde yakla�ımlar davranı� de�i�ikli�i ile 

aynıdır. Obezite probleminde çözümün davranı� de�i�ikli�i ve ya�am boyu kalıcı 

ya�am tarzı de�i�ikli�i olması gerekti�i bilinmektedir. Zayıflama üzerine yapılan 

çalı�malarda davranı� de�i�ikli�i olmadıkça verilen kiloların korunamayaca�ı açıkça 

ortaya konulmu�tur. Ya�am tarzı de�i�ikli�i kilo probleminin çözümünde yapılması 

gereken en önemli noktalardan biridir. ��te tüm bunlar göz önüne alındı�ında ya�am 

tarzı ve davranı� de�i�ikli�i üzerine geli�tirilmesi gereken tekniklerin belirlenmesi 

önemlidir. Egzersiz grubundaki ba�arı oranın dü�ük olmasının nedenleri bireylerin 

egzersiz yaparak yeme tutumlarında de�i�imler olaca�ını dü�ünmesidir. Yetersiz 

e�itim ve a�ırı kilo ve obeziteye neden olan faktörlerin iyi bilinmemesi sonucu kilo 

vermeyi etkileyen faktörlerde bilinmemektedir. Zayıflamak için tek ba�ına fazla enerji 

harcanması ya da az yemek yeme sonucu kilo verilmesi gerekti�inin dü�ünülmesi en 

büyük yanılgılardandır. Hâlbuki bilindi�i gibi enerji dengesi sonrasında ortaya çıkan 

ya� fazlası kilo almanın en büyük nedenlerindendir.  
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E�er ki�i azalmı� enerji alımı ve/veya artmı� enerji harcamasına yönelik hayat 

tarzını benimsemezse kilo kaybının korunması zorla�ır (28).  

Egzersizin kilo verme üzerindeki etkileri bilinmektedir. Ve yapılan di�er 

çalı�malarda kilo vermeyi etkileyen en önemli nedenlerden biri oldu�unu göstermi�tir. 

Fakat yeme tutumlarının de�i�ebilmesi için egzersiz tek ba�ına yeterli 

gelmemektedir. Bununla birlikte Çalı�mamızda e�itim sonrasında görülen fiziksel 

incelmeler kilo ve egzersizin ba�arısını açıkça ortaya koymaktadır. 

Leibel, Rosenbaum ve Hirsch (1995), çalı�malarına göre Her türlü kilo tedavi 

programında fizik aktivitenin anahtar rolü vardır. Kilo çünkü oldukça azalan enerji 

harcamasını artırır ve buna ba�lı olarak kilo kaybını artırır. Pavlou, Krey ve Steffe 

(1998), ara�tırmalarında ise, Klinik çalı�malar egzersizin faydasının kilo alımını 

önlemede, kilo vermeye göre daha fazla, oldu�unu göstermektedir (77). 

Pronk ve Wing (1994), ara�tırmaları, Fizik aktivitenin 1995’den beri dikkat 

çeken bir komponent oldu�udur. Bu dikkatin nedeni, uzun dönem kilo korunmasında 

en iyi göstergenin fizik aktivite olması gerçe�ine dayanmaktadır (74). Ço�u uzman ve 

çalı�ma, fazla kilo ve obezitenin tedavisinde ve etyolojisinde fizik aktivitenin rolünü 

vurgulamaktadır (77). 

Enerji alımını azaltıp, enerji çıkı�ını artırarak kilo almanın primer olarak 

engellenmesi ve verilen kilonun korunması üzerine daha çok önem verilmektedir. 

Koplan ve dietz (1999), zaten fazla kilolu ve �i�man olanlar için ise, %5-10’luk orta 

dereceli ve sürekli kilo kaybına odaklanan yeni yakla�ımlar umut olabilir (77). Kilo 

kaybına e�lik eden fizik görünümdeki de�i�iklikleri vurgulayan veya kilo kaybı ile 

olu�an de�i�iklikleri vurgulayan standart bir davranı� tedavisi programına randomize 

da�ıtılmı�tır. Görünüme odaklanan ki�iler 6. ayda standart gruba göre daha çok kilo 

verdi(10.4kg ve 6.2kg) ve genel görünümlerinden daha fazla tatmin oldular (74). 

Mokad ve arkada�ları (1999), çalı�maları sonuçlarına göre bu ça� kilolarını 

kontrol etmek isteyen bireylere yardım edecek sa�lıkçılar için hem en kötüsü hem de 

en iyi ça�dır. Karamsar olmamıza neden olan sebepler; obezite epidemisinin varlı�ı 

bununla ilgili birçok hastalı�ın çıkmasıdır. Must ve arkada�ları (1999 ), ya�am kalitesi 

üzerine olan etkileridir. Mantıksız ve etkisiz diyetlerin proliferasyonu, a�ırı tüketime ve 

sedanter ya�ama zorlayan çevresel faktörler ve kilo kontrolünü uzun dönem 

sürdürecek yöntemlerinin yetersizli�idir (77). Katılımcıların 6 ay boyunca ba�arılı kilo 

vermeleri ve sonra yeniden kilo almaları gerçe�i, ara�tırmacıları motivasyonu uzun 
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süre devam ettirmenin yollarını aramaya itti. Bu konudaki pilot bir çalı�mada, Smith, 

Heckemeyer, Kratt ve Mason (1997), Tip 2 diyabetli hastalarda yapılan 16 seanslık 

davranı�sal kilo kontrolü programında üç seanslık motivasyonel görü�me tekni�ini 

uyguladılar (74).  
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6. SONUÇ VE ÖNER�LER 

 

Obezite tedavisinde davranı� de�i�ikli�i tedavisinin vazgeçilmez olma nedeni, 

bireylerin �i�manlı�a yol açan hatalı alı�kanlıklarından vazgeçmek ve onların yerine 

do�ru davranı�ları kazanmak zorunda olmalarından kaynaklanmaktadır. Diyet ve 

egzersizin yanı sıra yapılan davranı� de�i�ikli�i tedavisi ile haftada 0.5-1 kg a�ırlık 

kaybı sa�lanabilmekte ve bu a�ırlık kaybı yakla�ık 1 yıl korunabilmektedir. Bireylerin 

yakla�ık %25’i tedavi sonrasında da kilo vermeye devam etmektedirler. Bunların yanı 

sıra, davranı� de�i�ikli�i tedavisi ile psikolojik fonksiyonların iyile�tirildi�i ve 

depresyona ba�lı yıpranma oranının azaltıldı�ı bildirilmektedir (26).  

NLP+egzersiz grubunu aldı�ı e�itimler sonunda hem kilo vermeyi etkileyen 

faktörlerin bilinmesi, hem ya�am tarzındaki köklü de�i�iklikler yapmaya yönelik 

tekniklerin uygulanması, hem de egzersizi ya�amlarına dahil etmeleri sadece yeme 

tutumlarının de�i�mesini de�il, kilo verme oranlarını da yüksek oranda etkilemi�tir. 

Genel anlamda kombine çalı�maların etkinli�i bizim çalı�mamızda da ortaya 

çıkmı�tır.  

Tedavi yöntemlerinin kar�ıla�tırıldı�ı bir yayında, tek ba�ına ÇDKD ile a�ırlık 

kaybı ilk 6-10 ay süresince sa�lanmı�, ÇDKD’ e davranı�sal yöntemlerin ilavesiyle bu 

süre 1-2 yıla çıkmı�; düzenli egzersizlerin varlı�ında ise 1-6 yıl süreyle a�ırlık 

kayıpları korunabilmi�tir (26). Obezitenin tedavisinde, diyet tedavisi ve egzersizin 

davranı� de�i�ikli�i tedavisi ile birlikte kullanıldı�ı kombine tedaviler, hem a�ırlık 

kaybını sa�lamada hem de kaybedilen a�ırlı�ın korunmasında büyük ba�arı 

sa�lamaktadır.  

 Kilo vermek isteyen ki�ilerin öncelikle sorunun ne oldu�unu zihinlerinde 

belirlemeleri gerekir. Sonra nasıl bir görünü�e ula�mak istediklerini imgelemeleri 

önemlidir. Tam anlamıyla nasıl görünmek istedikleri, ula�mak istedikleri hedef için 

gereklidir. �stemedikleri durumun görüntüsünü istedikleri durumun görüntüsüyle 

de�i�tirmeleri gerekir. 
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EK A 
 

Onay Formu 

 
 
 
 
 
 
“A�IRI K�LO VE OBEZ�TE SORUNU YA�AYAN B�REYLERDE NLP VE EGZERS�Z 

UYGULAMALARI”    ADLI  ÇALI�MA PROGRAMINA  KATILMAMDA HERHANG� 

B�R SA�LIK PROBLEM�M YOKTUR VE KEND� ÖZGÜR �RADEM VE �STE��MLE  

BU ÇALI�MAYA KATILIYORUM . 

 

 

 

 

 AD SOYAD 

�MZA 
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EK B 
 

Ki�isel Bilgi Formu ve Demografik Sorular 
Sayın Bay/Bayan,                                                                              
 

Bu anket, çalı�mamıza katılan veya katılacak olan sizleri daha iyi  tanımak amacıyla hazırlanmı�tır. Bu bilgiler 
Kesinlikle gizli tutulacaktır.  

Verece�iniz cevapların samimi ve güvenilir olması, ara�tırmanın ve çalı�manın do�ru sonuçlara ula�masında 
katkı sa�layacaktır. Anketlerdeki soruların do�ru veya yanlı� cevapları yoktur. Önemli olan samimi olarak kendi 
görü�lerinizi belirtmenizdir. Lütfen bütün soruları cevaplayınız. Samimiyetiniz  için �imdiden te�ekkürler. 
 

                       Adınız: ………………………….      Soyadınız          : ……………………….... 

   Ev  telefonunuz: ………………………….     Cep telefonunuz: …………………………                                

                  Adres: …………………………. 

                 E-mail: …………………………. 

 
1. Cinsiyetiniz:   
            Kadın (  )      Erkek (  ) 
2. Ya�ınız:            
           18 – 25 (  )        26 – 30 (  )       31 – 40 (  )         41 – 50 (  )        51 ve üstü (  ) 
3. Medeni durumunuz:    
           Bekar (  )           Evli (  )           Dul (  )         varsa kaç çocuk (…….) 
4. E�itim durumunuz:   
           �lkokul (  )     Ortaokul (  )     Lise (  )       Üniversite (  )         Di�er (………………..) 
5. Aylık Gelir durumunuz: 
           Kötü (  )       Orta (  )       �yi (  )       Çok iyi (  ) 
6. Mesle�iniz:  
          Ev hanımı (  )       ��çi (  )        Serbest meslek (  )        Emekli  (  )       Di�er  (  ) 
8. Ailenizde yada akrabanızda kilo sorunu  ya�ayan ba�ka birileri   var mı?  
          Evetse kimler  (….……….)       Hayır (  ) 
9. Dı�arıda yemek yer misiniz?  
          Evet Sıklıkla yerim (  )      Ara sıra yerim (  )       Hayır hiç yemem (  ) 
10. Dı�arıda yemek yemek sizi mutlu eder mi?   
          Evet (  )        Hayır (  ) 
11. Size en çok hangi besinin kilo aldırdı�ını dü�ünüyorsunuz? 
          Hamur i�i (  )        tatlı ve çikolatalar (  )         fast food (  ) 
12. Yemek yeme alı�kanlı�ınız nasıldır?     
          Çok hızlı yerim (  )         Normal hızda yerim (  )         Yava� yerim (  ) 
13.  Herhangi bir dönemde psikolojik destek aldınız mı?   
          Evet (  )      Hayır (  )            Evetse ne zaman (……………..) 
14. Psikolojik yardım aldıysanız ne oldu�unu belirtiniz.  
          Arkada�-yakın ile konu�ma (  )         Bir profesyonele danı�ma (  )            Di�er (……………) 
15. Daha önce diyet yaptınız mı ?  
          Hayır hiç yapmadım  (  )            Evet ara sıra (  )           Sıklıkla yaparım (  ) 
16. Yaptı�ınız diyetlerden sonra kilonuzu kontrol edebildiniz mi?  
          Evet ( …………… )          Hayır (  ) 
17. Ciddi bir sa�lık probleminiz var mı?      Varsa nedir ?  ............................ 
18. Spor yapıyor musunuz ?  
          Hiç yapmıyorum (  )            Ara sıra (  )            Düzenli olarak yapıyorum (  ) 
19. Spor  Yapıyorsanız  hangi  sıklıkla?    Süre belirtiniz ( saat olarak ……… ) 
            Haftada 1 kez (  )        2 kez (  )        3 kez (  )        di�er (……..) 
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EK C 
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EK D 
 

Çalı�ma Takvimi 
 

 
 
 
 
 

Pembe renginde görülen tarihler yapmayı dü�ündü�ümüz çalı�manın seminer tarihlerini 

göstermektedir. Bu tarihlere bakıldı�ında çalı�ma ba�langıç tarihi: 24 OCAK 2005 olmakla 

birlikte biti� tarihi: 9 MART 2005 olarak dü�ünülmektedir. Çalı�manın  saatleri de yine aynı 

tarihlerde (24,25,27 ocak, 1,3,22,24 �ubat, 1,3,9 mart)  

14.00-15.00 gündüz saati ve 19.00-20.00 ak�am saati olarak iki ayrı zaman diliminde  

dü�ünülmü�tür. Farklı saatlerde olması çalı�an ve çalı�mayan kesimlerin çalı�maya katılımını 

sa�lamak ve devamlılı�ını sürdürebilmeleri için bu �ekilde dü�ünülmü�tür. 

 

  Mavi renginde görülen tarihler ise yapmayı dü�ündü�ümüz çalı�manın egzersiz 

yapılacak tarihlerini göstermektedir. Bu tarihlere bakıldı�ında çalı�ma ba�langıç tarihi: 26 OCAK 

2005 olmakla birlikte biti� tarihi: 4 MART 2005 olarak dü�ünülmektedir. Çalı�ma haftanın 3 günü 

olmakla birlikte yine günün iki ayrı diliminde yapılacaktır.  14.00-15.00  gündüz saati  ve   19.00-

20.00  ak�am saatidir.  

 

 

  Mor renginde görülen  tarihler çalı�manın tanıtım ön seminerler günlerini 

göstermektedir. Çalı�maya ba�lamadan önce insanları bilgilendirmek, çalı�manın ayrıntılarını 

anlatmak, ve örneklem grup içerisinde rahatsızlı�ı olanları belirleyip çalı�maya uygun olanları bu 

çalı�maya almak için ön çalı�ma tarihleridir. 

 

 

Turuncu renkte görünen tarihler ise NLP bireysel çalı�malarının yo�unlukla yapılaca�ı 

günleri göstermektedir. Bireysel çalı�malar çalı�manın ba�ladı�ı tarihten itibaren ki�ilerin 

kendileri için uygun gördükleri tarih ve saatlerde alacakları randevularla yapılacaktır. ama 

çalı�manın tam ortasında  bireysel uygulamalar yo�unluk kazanacaktır.  

  Ocak      �ubat      Mart   

                       

Paz P.tesi Salı Çar. Per. C. Cmt  Paz P.tesi Salı Çar. Per. C. Cmt  Paz P.tesi Salı Çar. Per. C. Cmt 
            1      1 2 3 4 5      1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29  27 28             27 28 29 30 31     

30 31                        
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EK E.1      A�IRI K�LO VE OBEZ�TE SORUNU YA�AYAN B�REYLERDE  
EGZERS�Z VE NLP UYGULAMALARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seyhan �ener Spor Salonu: 1709 Sokak No: 18/A Eski PTT Soka�ı Kar�ıyaka-�ZM�R 
 
Ayberk Spor Salonu: 356 Sokak No: 5/E Üçyol/ Betonyol -�ZM�R 
 
Geli�im Platformu: 1377 Sokak No: 7 Çiftçi Apt. Daire:8 Alsancak-�ZM�R 
 
Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi: Kıbrıs  �ehitleri Caddesi No: 12/7 Alsancak-�ZM�R  
 
Tüm Salonlarda Katılım Saatleri: 14:00-15:00 ve çalı�anlar için 19:00-20:00 
 
 
* Ö�ünlerinizde ekmek, pirinç, bulgur gibi tahılları almaya özen gösterin.  
* Yedi�iniz ya�lı gıdaları, �eker ve �ekerli gıdaları azaltmanız özellikle kalp damar , tansiyon ve diyabet hastalıkları riskini azaltırken kilo 
vermenize yardımcı olur. 
* Daha az tuz  kullanarak yemeklerinizde limon, baharat, otlar, dü�ük sodyumlu tuzlar, taze veya kurutulmu� domates, so�an, sarımsak, sirke, 
biber çe�itleri kullanınız . Yemeklerinizi yo�urtla lezzetlendirebilirsiniz veya kendi tat ve lezzeti ile yiyebilirsiniz.  

 * Haftada en az iki kez balık yiyiniz, mümkünse küçük balıkları kılçıkları ile yiyiniz.  
 * Kuru baklagiller ha�lanmı� olarak birer porsiyon buzlukta hazır bulunursa gerekti�inde piyaz olarak bazen çorba olarak bazen          

pilavlara bazen salatalara yada kıymalı yemeklere ilave edilebilir. 
  * Et ve süt ürünlerindeki hayvansal ya�lar, etin ya�ı, tavuk derisi, balık derisi doymu� ya�lardır ve bunlar kandaki kolesterolü     yükseltir.    
  * Kola, gazoz, alkollü içecekler yerine meyve suları, ayran, bitki çayları, limonata gibi içecekleri tercih ediniz. 

  * Taze sebze ve meyveleri yiyece�iniz gün satın alınız veya 3 günden fazla bekletmeyiniz. Yiyece�iniz zaman kesiniz ve pi�iriniz. 
  * Kızartmalar, yanmı� yiyecekler, kararmı� besinler kanserojendir.  
  * Ya� ve kolesterol oranı yüksek olan salam, sosis, sucuk gibi ürünler yerine ya�sız etleri tercih ediniz. 

                         * Zayıflamanızdaki hız haftada yarım ve bir kilo civarında tutulmalıdır. Böylece su, protein kaybı ve metabolik hızdaki azalma 
daha minimumda tutulmu� olur. 
   * Sebze veya salata her ana ö�ünde bulunmalıdır. Meyveleri ara ö�ünlerde kullanınız.  

   * Kilo vermek istiyorsanız bu kararınızın yava�, uzun süreli ve düzenli bir kilo kaybını gerektirdi�ini ve en önemlisi de ideal kiloya     
ula�tı�ınızda en az 2-3 yıl ideal kilonuzda kalmanız  gerekti�ini unutmayın. 
   * Bugün için yan etkisi olmayan zayıflama hapı bilinmemektedir. Bu nedenle her türlü zayıflatıcı hapı kullanmaktan kaçınınız. 
   * Cerrahi akupunktur, ya� aldırma veya pek çok yöntem de kalıcı bir çözüm olamamaktadır. Hayatı tehdit eden bir durum yoksa 
tercih edilmemelidir. 

* Zayıflamada önemli olan sadece vücut a�ırlı�ının azaltılması de�il, ya� miktarının azaltılmasıdır. 
* Bir defada çok fazla yemek  ya da günde iki ö�ün yemek yerine sık  ve az yemek yiyiniz. 3 ana ö�ün 3 ara ö�ün olarak tüketiniz. 
* Sadece lahana, sadece meyve, sadece sebze, veya kepekli ürünler gibi tek tip besine dayalı diyetler, karbonhidratı dü�ük    diyetler, ö�ün 
atlanarak yapılan  zayıflama amaçlı diyetler sakıncalıdır. �yi ve sa�lıklı zayıflama en az 3 ö�ünde her besini içeren  beslenmeyle gerçekle�ir. 
 
  * Ya�amın sadece yeme ve içmeden olu�madı�ını biliniz. Ya�amın tadını çıkarmaya bakınız.  

  * Masada her yemekte de�i�ik sandalyeye oturarak yemek ye. 
  * Evde enerji yo�unlu�u yüksek gıdaları sürekli bulundurma. 
  * Yemek biter bitmez masayı terk et. 
  *  Yiyecek alı�veri�ine yemek yedikten sonra tok karnına çık.  
  * Yiyeceklerini önceden planla ve ona göre satın al. 
  * Yeme iste�i duydu�unda bol su iç. 

                          * Otobüsten birkaç durak erken in. 
Unutmayın  zayıflama diyetlerinin hepsinin son cümlesi aynıdır:  
                          * Ne yiyorsanız yarı yarıya azaltın, ne kadar hareket ediyorsanız iki katı yapın. 

 
 

 
    PROJE SORUMLUSU 

YASEM�N SOYSAL     0533 420 95 45 
ÖZD�LEK ALI�VER�� MERKEZ�- RADYO 35- CANDEREL SPOONFULL 

 
 
 
 
 

  

  Ocak      �ubat      Mart   
                       

Paz P.tesi Salı Çar. Per. C. Cmt  Paz P.tesi Salı Çar. Per. C. Cmt  Paz P.tesi Salı Çar. Per. C. Cmt 
            1      1 2 3 4 5       1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29  27 28             27 28 29 30 31     
30 31                        

 

119 



 120 

EK E.2       A�IRI K�LO VE OBEZ�TE SORUNU YA�AYAN B�REYLERDE  
EGZERS�Z VE NLP UYGULAMALARI 

 
 
 

  

  Ocak      �ubat      Mart   
                       

Paz P.tesi Salı Çar. Per. C. Cmt  Paz P.tesi Salı Çar. Per. C. Cmt  Paz P.tesi Salı Çar. Per. C. Cmt 
            1      1 2 3 4 5       1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29  27 28             27 28 29 30 31     
30 31                        

 
 
 
Seyhan �ener Spor Salonu: 1709 Sokak No: 18/A Eski PTT Soka�ı Kar�ıyaka-�ZM�R 
 
Ayberk Spor Salonu: 356 Sokak No: 5/E Üçyol/ Betonyol -�ZM�R 
 
Geli�im Platformu: 1377 Sokak No: 7 Çiftçi Apt. Daire:8 Alsancak-�ZM�R 
 
Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi: Kıbrıs  �ehitleri Caddesi No: 12/7 Alsancak-�ZM�R  
 
Tüm Salonlarda Katılım Saatleri: 14:00-15:00 ve çalı�anlar için 19:00-20:00 
 
 
* Ö�ünlerinizde ekmek, pirinç, bulgur gibi tahılları almaya özen gösterin.  
* Yedi�iniz ya�lı gıdaları, �eker ve �ekerli gıdaları azaltmanız özellikle kalp damar , tansiyon ve diyabet hastalıkları riskini azaltırken kilo 
vermenize yardımcı olur. 
* Daha az tuz  kullanarak yemeklerinizde limon, baharat, otlar, dü�ük sodyumlu tuzlar, taze veya kurutulmu� domates, so�an, sarımsak, sirke, 
biber çe�itleri kullanınız . Yemeklerinizi yo�urtla lezzetlendirebilirsiniz veya kendi tat ve lezzeti ile yiyebilirsiniz.  

 * Haftada en az iki kez balık yiyiniz, mümkünse küçük balıkları kılçıkları ile yiyiniz.  
 * Kuru baklagiller ha�lanmı� olarak birer porsiyon buzlukta hazır bulunursa gerekti�inde piyaz olarak bazen çorba olarak bazen          

pilavlara bazen salatalara yada kıymalı yemeklere ilave edilebilir. 
  * Et ve süt ürünlerindeki hayvansal ya�lar, etin ya�ı, tavuk derisi, balık derisi doymu� ya�lardır ve bunlar kandaki kolesterolü     yükseltir.    
  * Kola, gazoz, alkollü içecekler yerine meyve suları, ayran, bitki çayları, limonata gibi içecekleri tercih ediniz. 

  * Taze sebze ve meyveleri yiyece�iniz gün satın alınız veya 3 günden fazla bekletmeyiniz. Yiyece�iniz zaman kesiniz ve pi�iriniz. 
  * Kızartmalar, yanmı� yiyecekler, kararmı� besinler kanserojendir.  
  * Ya� ve kolesterol oranı yüksek olan salam, sosis, sucuk gibi ürünler yerine ya�sız etleri tercih ediniz. 

                         * Zayıflamanızdaki hız haftada yarım ve bir kilo civarında tutulmalıdır. Böylece su, protein kaybı ve metabolik hızdaki azalma 
daha minimumda tutulmu� olur. 

   * Sebze veya salata her ana ö�ünde bulunmalıdır. Meyveleri ara ö�ünlerde kullanınız.  
   * Kilo vermek istiyorsanız bu kararınızın yava�, uzun süreli ve düzenli bir kilo kaybını gerektirdi�ini ve en önemlisi de ideal kiloya     
ula�tı�ınızda en az 2-3 yıl ideal kilonuzda kalmanız  gerekti�ini unutmayın. 
   * Bugün için yan etkisi olmayan zayıflama hapı bilinmemektedir. Bu nedenle her türlü zayıflatıcı hapı kullanmaktan kaçınınız. 
   * Cerrahi akupunktur, ya� aldırma veya pek çok yöntem de kalıcı bir çözüm olamamaktadır. Hayatı tehdit eden bir durum yoksa 
tercih edilmemelidir. 

* Zayıflamada önemli olan sadece vücut a�ırlı�ının azaltılması de�il, ya� miktarının azaltılmasıdır. 
* Bir defada çok fazla yemek  ya da günde iki ö�ün yemek yerine sık  ve az yemek yiyiniz. 3 ana ö�ün 3 ara ö�ün olarak tüketiniz. 
* Sadece lahana, sadece meyve, sadece sebze, veya kepekli ürünler gibi tek tip besine dayalı diyetler, karbonhidratı dü�ük   diyetler, ö�ün 
atlanarak yapılan  zayıflama amaçlı diyetler sakıncalıdır. �yi ve sa�lıklı zayıflama en az 3 ö�ünde her besini içeren  beslenmeyle gerçekle�ir. 
 
  * Ya�amın sadece yeme ve içmeden olu�madı�ını biliniz. Ya�amın tadını çıkarmaya bakınız.  

  * Masada her yemekte de�i�ik sandalyeye oturarak yemek ye. 
  * Evde enerji yo�unlu�u yüksek gıdaları sürekli bulundurma. 
  * Yemek biter bitmez masayı terk et. 
  *  Yiyecek alı�veri�ine yemek yedikten sonra tok karnına çık.  
  * Yiyeceklerini önceden planla ve ona göre satın al. 
  * Yeme iste�i duydu�unda bol su iç. 

                          * Otobüsten birkaç durak erken in. 
Unutmayın  zayıflama diyetlerinin hepsinin son cümlesi aynıdır:  
                          * Ne yiyorsanız yarı yarıya azaltın, ne kadar hareket ediyorsanız iki katı yapın. 

 
 

 
    PROJE SORUMLUSU 

YASEM�N SOYSAL    0533 420 95 45 
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EK E.3       A�IRI K�LO VE OBEZ�TE SORUNU YA�AYAN B�REYLERDE  
EGZERS�Z VE NLP UYGULAMALARI 

 
 
 

 
 

 
 

  Ocak      �ubat      Mart   
                       

Paz P.tesi Salı Çar. Per. C. Cmt  Paz P.tesi Salı Çar. Per. C. Cmt  Paz P.tesi Salı Çar. Per. C. Cmt 
            1      1 2 3 4 5       1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29  27 28             27 28 29 30 31     
30 31                        

 
 
 
Seyhan �ener Spor Salonu: 1709 Sokak No: 18/A Eski PTT Soka�ı Kar�ıyaka-�ZM�R 
 
Ayberk Spor Salonu: 356 Sokak No: 5/E Üçyol/ Betonyol -�ZM�R 
 
Geli�im Platformu: 1377 Sokak No: 7 Çiftçi Apt. Daire:8 Alsancak-�ZM�R 
 
Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi: Kıbrıs  �ehitleri Caddesi No: 12/7 Alsancak-�ZM�R  
 
Tüm Salonlarda Katılım Saatleri: 14:00-15:00 ve çalı�anlar için 19:00-20:00 
 
 
* Ö�ünlerinizde ekmek, pirinç, bulgur gibi tahılları almaya özen gösterin.  
* Yedi�iniz ya�lı gıdaları, �eker ve �ekerli gıdaları azaltmanız özellikle kalp damar , tansiyon ve diyabet hastalıkları riskini azaltırken kilo 
vermenize yardımcı olur. 
* Daha az tuz  kullanarak yemeklerinizde limon, baharat, otlar, dü�ük sodyumlu tuzlar, taze veya kurutulmu� domates, so�an, sarımsak, sirke, 
biber çe�itleri kullanınız . Yemeklerinizi yo�urtla lezzetlendirebilirsiniz veya kendi tat ve lezzeti ile yiyebilirsiniz.  

 * Haftada en az iki kez balık yiyiniz, mümkünse küçük balıkları kılçıkları ile yiyiniz.  
 * Kuru baklagiller ha�lanmı� olarak birer porsiyon buzlukta hazır bulunursa gerekti�inde piyaz olarak bazen çorba olarak bazen          

pilavlara bazen salatalara yada kıymalı yemeklere ilave edilebilir. 
  * Et ve süt ürünlerindeki hayvansal ya�lar, etin ya�ı, tavuk derisi, balık derisi doymu� ya�lardır ve bunlar kandaki kolesterolü     yükseltir.    
  * Kola, gazoz, alkollü içecekler yerine meyve suları, ayran, bitki çayları, limonata gibi içecekleri tercih ediniz. 

  * Taze sebze ve meyveleri yiyece�iniz gün satın alınız veya 3 günden fazla bekletmeyiniz. Yiyece�iniz zaman kesiniz ve pi�iriniz. 
  * Kızartmalar, yanmı� yiyecekler, kararmı� besinler kanserojendir.  
  * Ya� ve kolesterol oranı yüksek olan salam, sosis, sucuk gibi ürünler yerine ya�sız etleri tercih ediniz. 

                         * Zayıflamanızdaki hız haftada yarım ve bir kilo civarında tutulmalıdır. Böylece su, protein kaybı ve metabolik hızdaki azalma 
daha minimumda tutulmu� olur. 

   * Sebze veya salata her ana ö�ünde bulunmalıdır. Meyveleri ara ö�ünlerde kullanınız.  
   * Kilo vermek istiyorsanız bu kararınızın yava�, uzun süreli ve düzenli bir kilo kaybını gerektirdi�ini ve en önemlisi de ideal kiloya     
ula�tı�ınızda en az 2-3 yıl ideal kilonuzda kalmanız  gerekti�ini unutmayın. 
   * Bugün için yan etkisi olmayan zayıflama hapı bilinmemektedir. Bu nedenle her türlü zayıflatıcı hapı kullanmaktan kaçınınız. 
   * Cerrahi akupunktur, ya� aldırma veya pek çok yöntem de kalıcı bir çözüm olamamaktadır. Hayatı tehdit eden bir durum yoksa 
tercih edilmemelidir. 

* Zayıflamada önemli olan sadece vücut a�ırlı�ının azaltılması de�il, ya� miktarının azaltılmasıdır. 
* Bir defada çok fazla yemek  ya da günde iki ö�ün yemek yerine sık  ve az yemek yiyiniz. 3 ana ö�ün 3 ara ö�ün olarak tüketiniz. 
* Sadece lahana, sadece meyve, sadece sebze, veya kepekli ürünler gibi tek tip besine dayalı diyetler, karbonhidratı dü�ük  diyetler, ö�ün 
atlanarak yapılan  zayıflama amaçlı diyetler sakıncalıdır. �yi ve sa�lıklı zayıflama en az 3 ö�ünde her besini içeren  beslenmeyle gerçekle�ir. 
 
  * Ya�amın sadece yeme ve içmeden olu�madı�ını biliniz. Ya�amın tadını çıkarmaya bakınız.  

  * Masada her yemekte de�i�ik sandalyeye oturarak yemek ye. 
  * Evde enerji yo�unlu�u yüksek gıdaları sürekli bulundurma. 
  * Yemek biter bitmez masayı terk et. 
  *  Yiyecek alı�veri�ine yemek yedikten sonra tok karnına çık.  
  * Yiyeceklerini önceden planla ve ona göre satın al. 
  * Yeme iste�i duydu�unda bol su iç. 

                          * Otobüsten birkaç durak erken in. 
Unutmayın  zayıflama diyetlerinin hepsinin son cümlesi aynıdır:  
                          * Ne yiyorsanız yarı yarıya azaltın, ne kadar hareket ediyorsanız iki katı yapın. 
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EK F 
 

Bireysel Takip Tablosu 
 

 
 

PAZARTES�  
31 OCAK 

SALI 
1 �UBAT 

ÇAR�AMBA  
2 �UBAT 

PER�EMBE 
 3 �UBAT 

CUMA 
 4 �UBAT 

CUMARTES�  
5 �UBAT 

PAZAR  
6 �UBAT 

08.00: 08.00: 08.00: 08.00: 08.00: 08.00: 08.00: 

09.00: 09.00: 09.00: 09.00: 09.00: 09.00: 09.00: 

10.00: 10.00: 10.00: 10.00: 10.00: 10.00: 10.00: 

11.00: 11.00: 11.00: 11.00: 11.00: 11.00: 11.00: 

12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 12.00: 

13.00: 13.00: 13.00: 13.00: 13.00: 13.00: 13.00: 

14.00: 14.00: 14.00: 14.00: 14.00: 14.00: 14.00: 

15.00: 15.00: 15.00: 15.00: 15.00: 15.00: 15.00: 

16.00: 16.00: 16.00: 16.00: 16.00: 16.00: 16.00: 

17.00: 17.00: 17.00: 17.00: 17.00: 17.00: 17.00: 

18.00: 18.00: 18.00: 18.00: 18.00: 18.00: 18.00: 

19.00: 19.00: 19.00: 19.00: 19.00: 19.00: 19.00: 

20.00: 20.00: 20.00: 20.00: 20.00: 20.00: 20.00: 

21.00: 21.00: 21.00: 21.00: 21.00: 21.00: 21.00: 
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EK – G 
 

Uygulanan Egzersizlerin Foto�rafları 
 

           
                           �ekil 1 �ekil 2 �ekil 3  

 
 

           
 �ekil 4 �ekil 5 �ekil 6 

 
 

         
 �ekil 7 �ekil 8 
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 �ekil 9 �ekil 10 �ekil 11 

 
 

     
 �ekil 12 �ekil 13 

 
 

    
 �ekil 14 �ekil 15 

 
 

    
 �ekil 16 �ekil 17 
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 �ekil 18 �ekil 19 

 
 

    
 �ekil 20 �ekil 21 

 
 

     
 �ekil 22 �ekil 23 

 
 

       
 �ekil 24 �ekil 25 �ekil 26 
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 �ekil 27 �ekil 28 �ekil 29 

 
 

      
 �ekil 30 �ekil 31 �ekil 32 

 

    
 �ekil 33 �ekil 34 

 

    
 �ekil 35 �ekil 36 
 


