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Vücutta yag miktarının (hem relatif hem 
absolut anlamda) normal sınırlar üzerinde 
olması obezite olarak tanımlanmaktadır ve 
önemli bir risk faktörü kabul edilmektedir. 
Vücut yag miktarı ancak kronik negatif 
enerji dengesi olu˛turularak azaltabil-
mektedir. Bunun için tek yol: enerji alımı-
nın azaltılması ve enerji tüketiminin arttı-
rılmasıdır. Egzersiz, enerji tüketimini arttı-
rırken ciddi kalorik kısıtlama uygulamala-
rında görülen yasız vücut kitlesi kaybını 
yava˛latmaktadır. Egzersiz ayrıca dinlenik 
durumdaki metabolizma hızını da koruya-
rak aırlık kaybı oranının salıklı ˛ekilde 
devamını salar. 

Obez ki˛iler genellikle sedanter olup geç-
mi˛te egzersiz alı˛kanlıı olmayanlardır. 
Egzersize ba˛lanırken anamnezde spor 
(egzersiz) geçmi˛leri, hastanın ula˛abilece-
i egzersiz olanakları (spor sahası, yürüyü˛ 
parkuru vb.), zamanlama programlama 
ile ilgili özellikleri sorgulanmalıdır. Bu bil-

giler daha sonra olu˛turulacak reçetenin 
uygulanmasında ba˛arıyı arttırabilecektir. 

Optimal bir egzersiz programı ile: 
•Yalar enerji olu˛umu için karbonhidrat-

lardan öncelikli olarak devreye girmeye 
ba˛layacak. 

• Egzersiz sonrasında da artmı˛ metabolik 
hız nedeniyle bir miktar daha yaların tü-
ketimi salanabilecek. 

•Yasız vücut kitlesinin korunması müm-
kün olabilecek, 

•Diyetle baskılanmı˛ bazal metabolik hız 
normalize edilebilecektir (Stefanick M.L.. 
1993. Horton E.S.. 1986) 

Egzersiz programı olu˛turulurken obez bi-
reylerin ya˛am ˛ekli ve davranı˛ dei˛imi 
yapmaları gerektii konusunda da bilgi ve-
rilmeli, dolayısıyla multi disipliner bir çalı˛-
ma içinde olunması salanmalıdır. Çok 
yönlü bir sorun olarak algılanan obezitede 
egzersiz uygulamalarıyla ilgili olarak dev-
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reye girebilecek meslek grupları arasında 
spor hekimi, fizik tedavi ve rehabilitasyon 
uzmanı, fizyoterapist, spor uzmanı, hem˛i-
re sayılabilir. fiüphesiz endokrinolog. psi-
kolog, psikiyatrist estetik cerrahi uzmanı, 
mekanik tedaviler açısından di˛ hekiminin 
tedavinin bütünlüünü tamamlayıcı rolleri 
vardır (Zelasko. 1995) 
Egzersiz reçetesi hazırlanması için öncelik-
le sahip olunan kondisyonel durumun (fit-
ness level) saptanması gerekmektedir. Ter-
cih edilecek egzersiz testi cihazları arasın-
da ko˛u bandı veya bisiklet ergometresi sa-
yılabilir. Test yönteminde uygulanacak pro-
tokallar ise ki˛inin vücut aırlıı ve salık 
durumu birlikte deerlendirilip kararla˛tı-
rılmalıdır. Genellikle dü˛ük düzey fizyolo-
jik yükleme yapan basamaklı protokollar 
tercih edilmelidir. 

Egzersiz reçetesinin ba˛langıç bölümü dü-
˛ük yüklenmeli ve gittikçe artan sürelerle 
uzayan tarzda olmalıdır. Egzersizi uygula-
tan uzmanın dikkat etmesi gereken nokta, 
hedef kalb atım hızına yakın bir egzersiz 
˛iddetini bireysel uyumlar da gözönüne alı-
narak gerçekle˛tirmede yardımcı olmaktır. 
Aslında daha kısa süren ve daha yüksek eg-
zersiz ˛iddetinde sürdürülen aktivitelerde 
de istenilen kalorik tüketim söz konusu 
olabilir. Ancak bazı bireyler ba˛langıç dö-
neminde yeterli kas iskelet ve kardiyovas-
küler sistem uyumları olmadıından çabuk 
yorulabilir ve kısa sürede egzersize katılma 
motivasyonlarını kaybedebilirler. Bu tip et-
kinliklerin monotonluu gidermek üzere 
daha sonraki çalı˛malara bırakılması öne-
rilmektedir. Çünkü sürekli yürüyü˛ gibi bir 
etkinlik de bir süre sonra sıkıcı olabilmek-
te ve arzulanan dinamik çalı˛ma ihtiyacı 
kar˛ılanamamaktadır. 

Yüksek ya oranı hipertansiyon, diyabet ve 
kalp-damar hastalıkları riskini de berabe-
rinde getirmektedir. Özellikle santral obe-

zite (gövde ve abdominal bölgede ya top-
lanması) daha problemli görünmektedir. 
Sosyal nedenlerle obez bireylerin egzersiz-
lere katılma istekleri sınırlı olmakta, fizik-
sel çalı˛ma kapasiteleri dü˛ük bulunmakta-
dır. Bu noktada hedef, vücut kompozisyo-
nunun modifiye edilmesi olmalıdır. 

Kalorik Denge 
Vücut kompozisyonu kalıtsal ve çevresel 
birçok faktörün kompleks bir ili˛kisi çerçe-
vesinde olu˛maktadır. Her ne kadar etkide 
bulunan faktörler çe˛itliyse de, vücut aır-
lıı ve kompozisyonunun ana belirleyicisi 
kalorik dengedir. Kalorik denge, alım (be-
sinsel olarak alınan kalori miktarı) ve tüke-
tim (dinlenim ve aktivitede harcanan ener-
ji) arasındaki farkı ifade eder. Termodina-
miin Birinci Yasası'na göre enerji yaratıla-
mamakta veya ortadan kaldırılamamakta-
dır. Bu nedenle, vücut aırlıı ancak ener-
ji harcaması alımı a˛tıında (negatif denge 
olu˛tuunda) mümkün olabilmektedir. Ter-
si durumlarda ise kilo artımı söz konusu-
dur. 450 gr. kadar ya yakla˛ık 3500 kilo-
kalorilik bir enerjiye e˛deerdir. Negatif bir 
enerji dengesi olu˛urken kısıtlamanın özel-
liine ve tüketilen besin maddelerinin özel-
liklerine göre dei˛en durumlarla da kar˛ı-
la˛ılabilmektedir. Örnein; açlık türü diyet-
lerde (starvation, semistarvation) önemli 
miktarlarda sıvı ve yasız vücut kitlesi ka-
yıpları olabilir. Egzersize balı negatif den-
ge uygulamalarında temel olarak ya kitle-
si kaybı sözkonusudur. Direnç (aırlık) eg-
zersizlerinde ise protein metabolizması 
uyarıldıından yasız vücut aırlıı (kas 
kitlesi ve mineral) artı˛ı görülmektedir 
Kardiyorespiratuar sistemi uyaran tipteki 
dayanıklılık çalı˛maları (egzersizleri) ise sa 
hip olunan vücut kompozisyonunu koru 
mada yardımcı olan çalı˛madır. Tüm çalı˛ 
malar bir ˛ekilde ya kitlesinin kullanımına 
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ve dolayısıyla azalmasına yol açmaktadır. 
Bunların içerisinde aerobik enerji yolunu 
daha fazla devreye sokanlar tercih edilme-
lidir. Böylece daha yüksek oranlarda oksi-
datif fosforilasyon salanabilmekte ve ya-
lar üzerinden enerji olu˛umu meydana gel-
mektedir. Ancak bazı çalı˛malar kalori alı-
mındaki sınırlamaların egzersizden daha 
önemli rol oynadıını belirtmektedir (Swe-
eney et al.. 1993). Ancak bazı ara˛tırmacı-
lar egzersiz olmaksızın bir diyet uyglaması-
nın yalnızca yo-yo etkisi yapacaını egzer-
sizle metabolik hızın yükseltilmesinin ve 
korunmasının bir ön ko˛ul olduunu vur-
gulamaktadırlar (Crubbs L., 1993. Wing et 
al. 1988). 

A  ı r l ı k K a y b ı P r o g r a m l a r ı 
Çou kimse için uygun olabilecek optimal 
bir yakla˛ım: alım açısından hafif kalorik sı-
nırlama ve düzenli dayanıklılık (aerobik 
tipte) egzersiz ˛eklinde özetlenebilir. Bu 
arada beslenmeyle ilgili olarak, önemli sa-
yılabilecek bir kalori açıı yaratmamak ve 
gerekli bazı elementlerin alımını mutlaka 
salamak gerektii hatırlanmalıdır. A˛aı-
daki kriterler uygun bir kilo kaybı progra-
mını olu˛tururken yol gösterici olabilir. 

• Normal, salıklı bir birey için günlük ka-
lori alımı 1200 kilokalorinin altına dü˛-
memelidir. 

•Günlük alım çerçevesinde, besin öeleri-
nin dengeli daılımına dikkat edilmelidir. 

• Bu yakla˛ım çocuklar, ya˛lılar ve sporcu-
lar için uygun olmayabilir. Örnein adole-
san dönemde çocuklarda kalorik alımın 
1600 kilokalorinin altına dü˛memesi öne-
rilmektedir. 

• Diyet alı˛kanlıkları, gelir, uygulanabilirlik 
ve lezzet olarak dikkatlice ayarlanmalı-
dır. 

• Negatif dengede günlük 500-1000 Kilo-

kalorinin üzerine çıkılmamalıdır. 
• Ketozis gibi metabolik dei˛imlere yol aç-

mayan bir diyet uygulanmalıdır. 
•Haftada 1 kilogramdan daha hızlı vücut 

aırlıı dü˛mesi hedeflenmemelidir. 
• Diyet açısından malnutrisyona yol açabi-

lecek davranı˛lar kontrol edilmeli ve ge-
rekirse düzeltilmelidir. 

• Diyete ek olarak günde en az 300 kiloka-
lorilik bir tüketim salayan egzersiz prog-
ramı uygulanmalıdır. 

• Egzersizler dü˛ük ˛iddette ve uzun süre 
yapılabilen aktivitelerden olu˛malıdır. 

•Beslenme ve egzersiz alı˛kanlıı edinil-
mesi hedeflenerek ya˛am boyu uygulana-
bilecek bir program olu˛turulmalıdır. 
(ACSM, 1995) 

Vücut aırlıı azaltılması için egzersiz 
programı dizayn edilirken ˛iddet ve süre 
arasındaki denge özel bir öneme sahiptir. 
Yeti˛kinler için günlük 300-500 kilokalori-
lik bir tüketim hedeflenirken bunun hafta-
lık 1000-2000 kilokaloriye ula˛acak ˛ekilde 
dü˛ünülmesi gerekmektedir. Ancak obez 
ki˛iler bu miktardaki tüketimi salayabil-
mek için aktivite içine girdiklerinde çe˛itli 
kas-iskelet sistemi sorunları ile kar˛ıla˛abil-
mektedirler. Bu nedenle zaman zaman ba-
zı obez bireylerde önerilen miktarların al-
tındaki egzersiz ˛iddeti ve süresi ile ba˛la-
mak ve programı bir süre bu ˛ekilde devam 
ettirmek tercih edilebilir (Bilix, 1995). Eg-
zersiz programı bireysel olarak modifiye 
edilebilir. Vücut aırlıının ayaklar üzerin-
de ta˛ınmadıı etkinlikler de (bisiklet, yüz-
me gibi) programın olu˛turulmasında dik-
kate alınabilir. 

PROGRAM - Egzers iz Reçetes i 
Egzersizlerin Tipi: Aerobik enerji yolunu 
devreye daha fazla sokan, dü˛ük ˛iddette 
ve uzun süre uygulanabilen, vücuttaki kas-
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lardan çounun kullanımını salayan, dina-
mik, motive edici, açık havada veya kapalı 
ortamlarda yapılabilen, özel beceri gerek-
tirmeyen. ACSM I. ve II. Grup etkinliklerin-
den olmalıdır (Örnein: yürüyü˛, jogging, 
bisiklet, bisiklet ergometresi. yüzme ve di-
er su içi egzersizler, dans. trekking, ko˛u. 
step makinası. kürek gibi). Dü˛ük maliyet-
li, tercihlere göre bireysel veya grupla uy-
gulanabilen etkinlikler olmalıdır. Bazı ara˛-
tırmalarda yüzmenin kilo kaybı için yeterli 
olmadıına ili˛kin bulgular sunulmaktadır 
(Gvvinup. 1987). 
Egzersizin fiiddeti: Kalp atım hızı ile belir-
lenir. Hedef nabız submaksimal (maksima-
lin %50-80'i arasında) olmalıdır. Maksimal 
kalp atım hızı (220 -YAfi) bulunduktan son-
ra hesaplanan deer üzerinden nabız sayı-
larak egzersiz ˛iddeti bulunabilir. ›lk uygu-
lamalarda en dü˛ük (maksimal nabzın %50-
60'ı) ve daha sonraki dönemlerde yüksek 
˛iddette egzersizlere tolerans gösterilebilir. 
fiiddet en önemli bireysel parametredir. Ta-
mamen bireyin durumuna göre ayarlanma-
sı gerekir. 
Egzersizin Süresi: Bir günlük (veya seans-
tık) çalı˛ma süresi 20 ile 60 dakika arasın-
da olmalıdır. Daha dü˛ük sürelerde egzer-
sizin yararı çok sınırlıdır. ›stenen geli˛me 

salanamayabilir. Daha uzun süren egzer-
sizler ise yorgunluk olu˛turmakta, motivas-
yon kaybına ve yaralanmalara yol açabil-
mektedir. ›lk dönemlerde kısa daha sonra 
uzun süreler tercih edilmelidir. Yeni ba˛la-
yanlar belirtilen süreyi bir defada tamamla-
yamayabilirler. Bu durumda süreyi birkaç 
bölümde tamamlamak (interval çalı˛ma) ay-
nı yararı salayabilir. Örnein: 2 ˛er daki-
kalık yüklenmeler ve 1-2 dakikalık dinlen-
me aralarıyla 10 yüklenme toplam 20 daki-
kalık bir egzersiz programı olu˛masını sa-
lamaktadır. 
Egzersizlerin Sıklıı: Egzersiz toleransları 
dü˛ük olan ve yeni ba˛layan bireyler için 
haftada 1-2. en fazla 3 seans uygulamalar, 
daha sonraki dönemlerde haftada 3-4 ve 5 
gün (seans) egzersizler önerilmektedir. Ko-
˛ullar elveriyorsa haftada 6-7 gün de egzer-
siz yapılabilir. Ancak sosyal durum buna sı-
nırlı olanak vermektedir. Ayrıca organiz-
manın rejenerasyonu açısından dinlenme 
günleri verilmesi uygun olacaktır. 
Program Geli˛imi: Yukarıda dört madde 
olarak verilen egzersiz reçetesi özellikleri-
ni ba˛langıç, geli˛im ve devam dönemleri 
olarak dü˛ünmek mümkündür. Böylece 
ya˛am boyu uygulanabilecek bir program 
olu˛turulabilir. 

fiiddet Süre Sıklık 

Ba˛langıç Dönemi 
2-3 Hafta 

Geli˛im Dönemi 
2-3 Hafta 

Devamlılık Dönemi 

% 50-60 

%60-70 

"„7ıı-S(i 

Günde 
20-30 Dakika 

3045 Dakika 

45-60 Dakika 

Haftada 
1-2 Gün 

2-3 Gün 

3-5 Gün 
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