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Özet: Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için, alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması gerek-
mektedir. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18’i, kadınlarda ise %20-25’ini yağ dokusu oluş-
turmaktadır. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30’un üstüne çıkması obeziteyi oluşturmak-
tadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da aşırı kilo ve obezite, sağlığı bozacak ölçüde 
vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla 
olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna ne-
den olmaktadır. Fazla kilo ve obezite, hipertansiyon, tip 2 diabetes mellitus, kardiyovasküler hastalık-
lar (koroner arter hastalığı), bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, endometriyum, yumurtalık 
ve meme kanserleri, erkeklerde ise kolon ve prostat kanserleri) ve kas-iskelet sistemi problemleri de 
dahil olmak üzere bir dizi hastalık için önemli risk faktörleridir.  Obezite oluşmadan korunma büyük 
önem taşımaktadır. Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye 
ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazan-
dırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Vücut ağırlığının 6 aylık dönemde %10 azalması, obezitenin 
yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli yarar sağlamaktadır. Obezite tedavisinde kullanılan 
yöntemler 5 grup altında toplanmaktadır (Tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış 
değişikliği tedavisi, farmalojik tedavi, cerrahi tedavi). Obezitenin tedavisinde egzersiz ve fiziksel akti-
vite tedavisi önemli rol oynamaktadır. Çalışmalar düzenli olarak fiziksel aktivite ve egzersize katılımın 
kilo kontrolünde önemli rol oynadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, egzersiz, fiziksel aktivite
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THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY AND EXERCISE IN PREVENTION AND 
TREATMENT OF OBESITY

Abstract:To be able to live a healthy life, it is necessary to protect the balance between the input and the 
consumption of energy. The adipose (greasy) tissue constitutes 15-18 % of the physical weight of the 
adult man and 20-25 % of the physical weight of the adult woman. When this proportion exceeds the 
rate of 25 % in men and the rate of 30% in women, we talk about the formation of obesity. Also World 
Health Organization defines overweight and obesity as “Abnormal or excessive fat accumulation in fat 
tissues in a degree to cause a health problem”. When the energetic input exceeds the energy consump-
tion, the energy that was not consumed is stored in the body and then we talk about the appearance of  
obesity. Overweight and obesity are major risk factors for a number of diseases, including hyperten-
sion, type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases (coronary artery disease), some cancer types (gall 
bladder, endometrium, ovary and breast cancers in women, colon and  prostate cancers in men) and 
musculoskeletal system problems. Prevention from obesity has a great importance. The aim of obesity 
treatment is; to target a realistic weight loss, to decrease the risk of obesity related morbidity and mor-
tality, to give individuals a balanced diet habit and increase the quality of life. The methods used in the 
obesity treatment are gathered under 5 groups. (Medical nutrition (Diet) treatment, exercise treatment, 
behaviuoral change treatment, medicine treatment, surgical treatment). Exercise and physical activity 
treatment plays important role in obesity treatment. Studies reported that regularly engaging in physi-
cal activity and exercise play important role in weight management. 

Key Words: Obesity, exercise, physical activity

GİRİŞ

Gelişen teknoloji ile birlikte bireylerin se-
danter bir yaşam tarzına doğru yöneldik-
leri, başka bir değişle hareketsiz bir yaşam 
sürdürdükleri bilinmektedir. Şehirleşme-
nin getirdiği endüstrileşme ve teknolojik 
gelişmeler fiziksel inaktiviteyi gittikçe 
artırmakta; gençlerin ve çocukların tele-
vizyon izleme, bilgisayar başında otur-
ma, internet kafede oyun oynama gibi 
sedanter aktivitelerde harcanan zamanı-
nın artmasına neden olmaktadır (Welk, 
Meredith, 2008;  Kayıhan, Ersöz, 2009; 
Salli, Patrick ve Long, 1994; Salmi, 2003; 
Özdirenç, Özcan, Akın,2005). Sedanter 
yaşam tarzı ise koroner kalp hastalığı, hi-
pertansiyon, yüksek kan lipid düzeyi, Tip 

II diyabet, obezite, kolon ve göğüs kanseri 
gibi bazı kanser türleri ile kas-iskelet has-
talıklarıyla gibi birçok hastalıklar yakın-
dan ilişkilidir. Bu hastalıklar içinde obezi-
te son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de önemli bir sağlık problemi 
haline gelmiştir. Obezite çok yaygın bir 
beslenme bozukluğu (yanlış beslenme) 
olup, çeşitli hastalıklara yol açması, yaşa-
mı kısaltması ve tedavi için pahalı bir sağ-
lık hizmeti gerektirmesi açısından önemli 
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Çöl, 1998). Temel olarak vücut yağındaki 
değişim, enerji alımı ve enerji harcanma-
sı arasındaki dengesizliklere dayanmak-
tadır. Obezite genel olarak bedenin yağ 
kütlesinin, yağsız kütleye oranının aşırı 
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artması sonucu boy uzunluğuna göre vü-
cut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne 
çıkmasıdır. Kısacası obezite vücuttaki yağ 
oranının artması olarak da ifade edilebilir 
(WHO,1990). Bu aşırı yağlılık durumu; tip 
2 diyabet, bazı kanserler, hiperlipidemi, 
yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar-
la ve kendine olan güvensizlik, insanlar 
arası olumsuz ilişkilere sebep olmak gibi 
kişinin zihinsel sağlığıyla da yakından 
ilişkilidir (ACSM, 2001; USDHHS, 1996). 
Obezitenin bütün bu zararlarının bilin-
mesine rağmen, Türkiye’de olduğu gibi 
dünyada da hem gelişmiş ülkelerde hem 
değişmekte olan ülkelerde obezite her ge-
çen gün artış göstermektedir. Bu bağlam-
da Dünya Sağlık Örgütü tarafından Asya, 
Afrika ve Avrupa kıtalarında yer alan top-
lam 6 ayrı bölgede yapılan ve 12 yıl süren 
Kardiyovasküler Hastalıkta Belirleyici-
lerin ve Eğilimlerin Çokuluslu İzlenmesi 
başlıklı çalışmasında 10 yıllık süreç içinde 
obezite prevalansında %10-30 arasında bir 
artış saptandığı bildirilmiştir (TSHGM, 
2010; Molarius ve ark., 1999). Örneğin, 
ABD’de 6 ve 19 yaşlar arası çocuk ve genç-
lerin %16’sının (9 milyon üzeri) obez ol-
duğu belirtilmektedir (Centers for Disea-
se Control and Prevention [CDC], 2006). 
Bu oran herhangi bir tedbir alınmadığı 
takdirde 2040 yılına kadar iki kat artaca-
ğı tahmin edilmektedir. Türkiye’de aynı 
yaş grubunda yapılan çeşitli çalışmalarda 
ise 6 ile 17 yaşlar arası çocuk ve gençle-
rin %12 ile %18’sinin obez olduğu ifade 
edilmiştir (Krassas ve ark., 2004; Sur ve 
ark.,2005). Bilindiği gibi obezitenin oluş-

masında rol alan birçok faktör arasında 
fazla enerji alımı, yetersiz enerji tüketimi, 
genetik yatkınlık, düşük yağ oksidasyo-
nu, azalmış sempatik aktivite, psikolojik 
stres, sosyoekonomik düzey düşüklü-
ğü yer almaktadır (Baltacı, 2008). ACSM 
(American College of Sports Medicine) ve 
CDC gibi bilimsel organizasyonlar da ça-
ğın en önemli sağlık problemlerinden biri 
olan obeziteyi kilo almayı önlemek, kilo 
vermek ve verilen kiloyu tekrar almamak 
olarak üç boyuta ayırmışlar ve bu anlam-
da da fiziksel aktivitenin önemli olduğu-
nu vurgulamışlardır (Joseph, 2009). 

Obeziteyi Belirlemede Kullanılan Yön-
temler

Obezitenin belirlenmesinde kullanılan 
birçok yöntem bulunmaktadır. Ancak bu 
yöntemlerden vücut kitle indeksi, bel çev-
resi ve bel-kalça oranı hem ucuz hem de 
kolay olması açısında en çok kullanılan 
yöntemlerdir.

I. Vücut kitle indeksi

VKİ bireyin vücut ağırlığının, sağlıkla 
ilişkilendirmek için, sınıflandırılmasın-
da kullanılmaktadır (Tablo 1). VKİ vücut 
ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri kul-
lanılarak hesaplanan bir değerdir ( kilog-
ram cin sinden vücut ağırlığının metre cin-
sinden boy uzunluğunun karesine bölün-
mesiyle he saplanmaktadır). Yetişkinlerde 
VKİ ile toplam vücut yağı arasında güçlü 
bir ilişki bulunmaktadır. Çocuklarda ise 
VKİ için yaş önemli bir değişkendir. Çün-
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kü büyümeye bağlı olarak toplam vücut 
yağıda değişiklik göstermektedir.

Tablo 1: Dünya Sağlık Örgütünün Aşırı 
Kiloluk Sınıflaması

VKİ(kg/m2)

Normal 18.5–24.9

Aşırı Kilolu 25.0–29.9

I. sınıf Obez 30.0–34.9

II. sınıf Obez 35.0–39.9

III sınıf Obez (morbid) > 40

II. Bel Çevresi

Bel çevresinin ölçümü, abdominal yağlılık 
durumunun belirlenmesinde yaygın ola-
rak kullanılan bir yöntemdir. Erkeklerde 
102 cm, kadınlarda 88 cm üzerindeki bel 
çevresi ölçümleri obezite için yüksek risk 
göstergesidir (Klein ve ark., 2007).

III. Bel-Kalça oranı

 Obezitenin belirlenmesinde kullanılan 
bir başka yöntem ise bel-kalça oranının 
hesaplanmasıdır. Bu oranın erkeklerde 
0.95 ve üzerine çıkması, kadınlarda ise 
0.8 üzerine çıkması abdominal obezite-
nin yüksek risk göstergesidir (Lean ve ark 
1995).

Obezitenin Tedavisi

Genel görüş obezitenin tedavisindeki 
güçlük, kilo vermenin sağlanmasından 
sonra bu azaltılmış vücut ağırlığının uzun 
bir süre korunmasında kendini gösterir. 
Obez bireylerin tedavisinde hedef sadece 

kilo kaybı değil, davranış ve yasam tarzı 
değişikliği olmalıdır. Başlangıç için vü-
cut ağırlığının %10’nu kaybetmek obezi-
te ile birlikte olan kan basıncı yüksekliği, 
diyabet, kan yağları yüksekliği ve eklem 
ağrılarının düzelmesine yarar sağlayacak-
tır. Bu hedefe ulaşıldıktan sonra yeni bir 
hedef belirlenebilmektedir (Ersoy, Çakır, 
2007). Bu ifadeden yola çıkarak obezite-
den korunmanın ne kadar önemli oldu-
ğu noktasında tüm araştırmacılar hem 
fikirdir. Aslında önemli olan obeziteden 
korunma ortaya çıktından sonra değil de 
çocukluk döneminde başlanmalıdır. Bili-
yoruz ki çocukluk ve gençlik döneminde 
ortaya çıkan obezite ilerleyen yaşla birlik-
te kalıcı hale gelme konusunda alt yapıyı 
oluşturabilir. Bundan çocukluk dönemin-
de çocuğun aile, okulda yer alan öğret-
men-idareci, yaşanılan çevrede çocuğu et-
kileyen kişiler yeterli ve düzenli beslenme, 
fiziksel aktivite ve egzersiz konularında 
bilgilendirilmeli ve eğitmelidir. Obezite 
tedavisi bireyin kararlığı ve etkin olarak 
katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, 
uzun ve süreklilik gerektiren bir süreçtir. 
Obezitenin etiyolojisinde pek çok faktö-
rün etkili olması, bu hastalığın önlenmesi 
ve tedavisini son derece güç ve karmaşık 
hale getirmektedir. Obezite tedavisinde 
amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı 
hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite 
ve mortalite risklerini azaltmak, bireye 
yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı 
kazandırmak ve yaşam kalitesini yükselt-
mektir. Obezite tedavisinde vücut ağır-
lığının 6 aylık dönemde %10 azalması, 
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obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının 
önlenmesinde önemli yarar sağlamak-
tadır. Obezitenin tedavisinde kullanılan 
yöntemler; tıbbi beslenme, davranış de-
ğişikliği, ilaç, cerrahi ve egzersiz tedavisi 
olarak ele alınmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü, 2010). Ayrıca obezite tedavisi hekim, 
diyetisyen, psikolog, fizyoterapistten olu-
şan bir ekip yanı sıra mutlaka bir spor bi-
limci tarafından düzenlenmelidir.

Obezitenin Önlenmesinde Egzersizin 
Önemi

Tüm dünyada obezitenin hızlı bir şeklin-
de arttığı ve artmaya devam ettiği yapılan 
çalışmalarla sıklıkla ifade edilmektedir 
(Dubnov, Brzeziski, Berry, 2003; Hesketh 
et al., 2005; Delibaşı et al., 2007; Papand-
reou et al., 2008). Ayrıca bu çalışmalarda 
fiziksel aktivite ve egzersizin obezite ve 
obezite ile ilgili diğer sağlık sorunlarının 
önlenmesindeki rolünün ön plana çık-
maktadır (Church, 2011; Nanchahal et al., 
2005; Thibault et al., 2010). Düzenli hale 
getirilen fiziksel aktivite, sadece enerji 
dengesinin düzenlenmesinde değil, obe-
zite ile gelişen sağlık risklerinin ve bu 
risklere bağlı ölüm hızının azaltılmasında 
da önemli bir role sahiptir. Fiziksel akti-
vitenin yağ dokusu ve karın bölgesindeki 
yağlanmayı azalttığı, diyet yapıldığında 
görülebilen kas kütle kayıplarını önlediği 
kesin olarak kabul edilmektedir. Egzersiz 
tedavisi ile bireylerin tıbbi beslenme teda-
visini destekleyici nitelikte zayıflamaları 
ve tekrar ağırlık kazanımlarının önlenme-

si sağlanmaktadır(Sağlık Bakanlığı, Te-
mel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
2010).

Sağlık eğitimi ve takibi açısından ACSM 
(American College of Sports Medicine) 
ve CDC gibi çeşitli bilimsel organizas-
yonlar ve bütün halk sağlığı ajansları kilo 
kontrolü için egzersiz yapmanın önemli 
olduğunu belirtmektedir (Joseph, 2009). 
Kilo kontrolü için yapılması gereken eg-
zersizin miktarı ile ilgili çeşitli tavsiyeler 
bulunmasına rağmen, son yıllarda yapı-
lan çalışmada çoğu birey için daha fazla 
miktarda egzersizin yapılması gerekebi-
leceğini belirtilmektedir. Obezitenin oluş-
maması için en temel önlem, kilo vermek 
yerine var olan kilonun korunmasıyla 
başlanılmasıdır. Kilo alma riski çeşitli dö-
nemlerde oluşabilir ve kilo almamak için 
egzersiz yapmak gerekir. 

Tek başına egzersizin kilo vermeye  
etkisi

Kilo kaybı için egzersiz önemli olmasına 
rağmen, tek başına egzersizin kilo verme 
üzerine etkisini inceleyen çok az sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Örneğin, Ross ve 
ark. (2000) yapmış oldukları çalışma, ener-
ji açığı ve enerji dengesini kontrol eden di-
ğer faktörler sabit tutulduğu taktirde, eg-
zersizin önemli ölçüde kilo kaybına sebep 
olabileceğini göstermiştir. Ross ve ark. 
(2000)  yapmış olduğu bu çalışma,  3 aylık 
bir süreçte, enerji alımı sabit kalmak koşu-
luyla egzersizin 700-kcal.d-1’lık bir enerji 
açığı oluşturması 7.6kg’lık bir kilo kaybıy-
la sonuçlandığını göstermiştir. Benzer şe-
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kilde enerji alımındaki değişiklikler saye-
sinde oluşturulan bir enerji açığı 7.4kg’lık 
kilo kaybıyla sonuçlanmıştır. Bu çalışma-
daki en önemli nokta 60 dakikalık bir eg-
zersiz programı sayesinde yapılmış olma-
sı ve katılımcılardan 12 haftalık program 
süresince diyet programlarında herhangi 
bir değişiklik yapmamalarını istemiş ol-
malarıdır. Buna benzer bir başka çalışma-
da Singapurlu askerlere 5 aylık bir süreç-
te tüm gün boyunca yapılan egzersizleri 
içeren bir programın sonucunda ortalama 
12.5kg’lık bir kilo kaybı oluşmuştur (Lee 
ve ark. 1994). Başka bir çalışmada ise 20 
hafta boyunca BMI 25-30 arasında deği-
şen toplam 42 erkek üzerinde temel savaş 
eğitimi içeren bir antrenman programı 
uygulanmıştır. 20 hafta sonunda vücut 
ağırlığında 8.6kg, yağ kütlesinde  11.7 kg 
kayıp yaşanırken yağsız vücut kütlesin-
de 3.1kg artış yaşanmıştır (Sum ve ark., 
1994). Grediagin ve ark. (1995) tarafından 
12 kadın üzerinde 12 hafta süresince haf-
tada 4 gün, VO2max’ın %50’sinde yapılan 
egzersizlerde yağsız beden kütlesinde 
1.95kg artış elde edilirken yağ kütlesinde 
ise 2.3 kg kayıp elde edilmiştir.  Yaprak ta-
rafından (2004) yapılan çalışmada da BMI 
30kg/m2 den daha yüksek olan toplam 41 
obez kadın 4 hafta boyunca 60dk aerobik 
içerikli egzersize tabi tutulmuştur. Bu eg-
zersiz programının sonunda vücut ağır-
lıklarında %7.8, vücut yağ yüzdelerinde 
5.8kg, BMI’larında 7.5 kg/m2  ve bel kalça 
oranında 1.2 düşüş elde edilmiştir. 

Diyet birlikte yapılan egzersizin kilo 
vermeye etkisi

Birçok araştırmacı kalori kısıtlamasıyla 
birlikte yapılan aerobik egzersizin etkisi-
ni incelemektedir. Egzersiz kilo kaybı için 
tüketilen enerji miktarını arttırma potan-
siyeline sahiptir. Eğer besin alımı sabit bir 
seviyeye getirilirse, buna ek olarak yapı-
lan egzersiz tüketilen enerji miktarının 
artmasına yardımcı olacaktır. Aşırı kilo-
larda, kilo kaybı için diyet ve egzersizin 
bir arada yapılması en etkili davranışsal 
yaklaşım olacaktır ve kaybedilen kiloların 
uzun süreli korunumu içinde egzersiz en 
iyi yardımcı olacaktır.

Van Loan ve ark. (1994) tarafından yapı-
lan çalışmada, çalışmaya katılan bireyler 2 
gruba ayrılmıştır (1. grup egzersiz, 2.grup 
diyet + egzersiz). 14 hafta boyunca hafta-
da 6 gün, 31-49 dk. yürüyüş (VO2maks %65-
85) uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonu-
cunda diyetle birlikte yapılan egzersizin 
12,8 kg kayba ve tek başına egzersizin 4,3 
kg kaybına sebep olduğu ifade edilmiştir. 
Miller ve ark. (1997) ise 493 kişi (33.4kg/
m2 -92.7kg) üzerinde yaptıkları çalışma-
da 3 grup oluşturulmuştur (1. grup diyet, 
2.aerobik egzersiz, 3.grup diyet + egzer-
siz). Bir yılın sonunda 1. grupta 10.7 kg 
kilo kaybı, 6.0 yağ yüzdesi azalması; 2. 
grupta 2.9 kg kilo kaybı, 3.5 yağ yüzdesi 
azalması; 3. grupta ise 11.0 kg kilo kaybı, 
7.3 yağ yüzdesi azalması gerçekleşmiş-
tir. Burada çalışmacılar tarafından en iyi 
sonucun 3. gruptan elde edildiğini diyet 
grubunda yer alan bireylerin sadece kilo 
kaybı vücut yağından gerçekleşmediği 
var olan kaybın kas grubundan da gerçek-
leştiği ifade edilmiştir. Ayrıca bu kaybın 
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önlenebilmesi için egzersiz ve diyetin bir 
arada yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 
Katoh ve ark. (1994) tarafından yapılan 
başka bir çalışmada 12 hafta boyunca top-
lam 14 kadın diyete (1900-2300kcal/g) tabi 
tutularak haftada 7 gün boyunca günde 2 
saat aerobik egzersiz (VO2maks %60) yap-
mışlardır. Sonuç olarak 8.9 kg kilo kaybı, 
1.1kg yağsız beden kütlesinde ve 7.2 kg 
yağ kütlesinde bir azalma elde edilmiştir. 
Bu verilerde yukarıdaki çalışmanın so-
nucunu desteklemektedir. Keim ve ark. 
(1990) benzer bir şekilde 1. grup egzersiz, 
2. grup diyet + egzersiz olmak üzere üç 
grubu12 haftalık, haftada 6 gün yürüyüş 
içeren bir programa dahil etmişlerdir. Bu 
12 hafta sonunda diyetle birlikte yapılan 
egzersizin 13,1kg kilo kaybına sebep ol-
duğunu belirlenirken tek başına egzersi-
zin ise 5,6 kg kayıpla sonuçlandığını be-
lirtmişlerdir.

Bununla birlikte kilo vermek için egzersi-
zin süresinin, şiddetinin ve tipinin de be-
lirlenmesi önemlidir.

Egzersiz süresinin kilo vermeye etkisi

Kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet 
gibi kronik hastalıklar üzerinde egzer-
sizin etki edebilmesi için haftada en az 
150 dakikalık egzersiz yapılması (5 gün, 
30 dk) önerilmektedir (Janssen ve ark., 
2002; Murphy ve ark., 2002). Bununla bir-
likte bilimsel çalışmalar uzun süreli kilo 
vermeyi sürdürebilmek için haftada 150 
dakikadan daha fazla egzersiz yapılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Bir çalışmada diyetle birlikte haftada or-
talama 280 dakikadan daha fazla süre ya-
pılan egzersizin kadınlarda 18 aylık bir 
süreçte ortalama 13 kg’lık bir azalmaya 
sebep olduğunu gösterirken aynı şekil-
de 150–200 arasında ve 150 daha az süre 
egzersiz yapan gruplarda sırasıyla 6.5kg 
ve 3.5kg’lık bir azalmaya sebep olduğunu 
göstermektedir. Dahası haftada yaklaşık 
280 dakika egzersiz yapan bireylerde te-
davinin 6 ile 18 ayları arasında tekrar bir 
kilo alımı gözlenmezken, haftalık 200 da-
kikadan az egzersiz yapan bireylerde bu 
dönemler arasında istatistiksel olarak an-
lamlı kilo alımları gözlenmiştir. Dunai ve 
ark. (2007) tarafından yapılan çalışmada 
ise 3 aylık bir egzersiz programı 6 haftalık 
bir egzersiz programı ile karşılaştırılmış 
6 aylık egzersiz programının 3 haftalık 
egzersiz programından daha iyi sonuçlar 
verdiğini ifade edilmiştir. Jakicic ve ark. 
(1999) ise yapmış oldukları çalışmada, 
aralıklı egzersizlerin, egzersize başlangıç-
ta egzersizi benimsemede etkili olduğunu 
göstermiştir. Ancak bir diyet programıyla 
desteklenmiş olan 18 aylık kesintisiz ya-
pılan egzersiz programıyla karşılaştırıldı-
ğında kilo vermeye ek bir katkısı olmadı-
ğını ifade etmiştir.

Sonuç olarak aşırı kilolu bireylerin haf-
tada 200–300 dakikalık ya da haftada 
2000kcal dan daha  fazla kalori tüketme-
lerini sağlayacak egzersizleri yapmala-
rı, önemli bir değişime sebep olabileceği 
düşünülmektedir. Böylece bu öneri çoğu 
bireyin egzersiz seviyesini ayarlamasına 
yardımcı olacaktır. Ayrıca aşırı kilolu bi-
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reyler daha yüksek egzersiz seviyelerine 
ulaşamasalar ya da kilo veremeseler bile, 
halk sağlığı için minimum fiziksel aktivite 
önerilerini uygulayarak ve kardiyorespi-
ratuar fitness seviyeleri geliştirerek kendi 
sağlıklarında önemli gelişmelere sebep 
olacaklardır (Donnely ve ark., 2009). 

Egzersiz şiddetinin kilo vermeye etkisi 

Kilo vermek için egzersizin şiddetini in-
celeyen çok az sayıda çalışma bulunmak-
tadır. Duncan ve ark. (1991) aşırı kilolu 
bayanlarda egzersizin şiddetinin değiştiği 
ve toplam hacminin değişmediği 24 hafta-
lık bir çalışma sonucunda egzersizin şid-
detinin kardiyorespiratuar fitness seviye-
sinde büyük ölçüde önemli olduğu, daha 
yüksek egzersiz şiddetinde fitness seviye-
sinde daha büyük bir artışın gözlendiğini 
ancak 24 haftalık egzersiz sonucuna vücut 
ağırlığında yada vücut kompozisyonun-
da farklılık yaratan bir sonuçla karşılaşıl-
madığı belirtilmiştir. Klem ve ark. (1997) 
yapmış oldukları çalışmada uzun sürede 
kilo vermeyi sürdürebilmek için yüksek 
şiddetli egzersizlerin %26 arttırılabilece-
ğini belirtmişlerdir ancak bu çalışmada 
toplanan verilerin kontrol edilemeyen 
bir gözlem çalışmasından elde edildiğini 
belirtmişlerdir. Son zamanlarda yapılan 
çalışmalar kilo vermede ve verilen kilo-
yu tekrar almamak için egzersiz şiddeti 
üzerine odaklanmaya başlamıştır. Böyle-
ce yapılan çalışmalar ışığında orta şiddet-
li (Maksimum kalp atım hızının %55–69 
arası) yapılan egzersizin kilo kontrolü için 
yararlı olabileceği ve yüksek şiddetli eg-

zersizin (Maksimum kalp atım hızının > 
%70) kilo kontrolü üzerine etkisi ile ilgili 
daha fazla çalışmanın yapılması gerektiği 
ifade edilebilir.

Aralıklı egzersizin kilo vermeye etkisi 

Kilo vermek programlarında aralıklı eg-
zersizin etkisini inceleyen çok az sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Aralıklı egzersiz 
tipik olarak, içerisinde 10–15 dakikalık 
egzersizlerin bulunduğu toplamda 30–40 
dakikalık egzersizler olarak tanımlanır. 
Yapılan çalışmalarda bu tarz egzersizler 
kardiyorespiratuar fitness seviyesini art-
tırdığı ve koroner kalp hastalıkları riskini 
azalttığı için önemlidir.  CDC ve ACSM 
günde en az 30 dakikalık bir orta şiddetli 
aktivite yapılmasını önermektedir ancak 
bu önerilen sürede aşırı kilolu yetişkinler-
de kilo vermede etkili bir strateji olduğuy-
la ilgili çok fazla kanıt yoktur. Bununla 
birlikte, Jakicic ve ark bu stratejinin aşırı 
kilolu kadınlarda 20 haftalık bir kilo ver-
me programında egzersizi benimsemede 
etkili olduğunu ve göstermiştir. Ayrıca 
Jakicic ve ark. (2001) yapmış oldukları 
bir başka çalışma bu stratejinin egzersize 
başlangıçta egzersizi benimsemede etkili 
olduğunu tekrar göstermiştir; ancak bir 
diyet programıyla desteklenmiş olan 18 
aylık bir kesintisiz yapılan egzersiz prog-
ramıyla karşılaştırıldığında kilo verme-
ye ek bir katkısı yoktur. Donnely ve ark. 
(1991) diyet desteği olmaksızın kesintisiz 
ve aralıklı egzersizin etkilerini karşılatır-
mış ve 18 aylık çalışma sonucunda vücut 
ağırlığında hiçbir değişikliğe rastlanma-
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mıştır. Aralıklı egzersiz, kesintili egzer-
sizden hoşlanmayan bireyler için avantaj 
olabilir. Bu faktörler aşırı kilolu bireylere 
egzersiz programı oluşturulurken dikkate 
alınmalıdır.

Yaşam tarzı aktivitelerinin kilo vermeye 
etkisi 

Yaşam tarzı aktiviteleri aşırı kilolu bi-
reylerde vücut ağırlığını değiştirmede 
ve fitness seviyesini geliştirmede etkili 
bir fikir olabilir. Andersen ve ark. (1999) 
yapmış oldukları çalışma diyet ve yaşam 
tarzı aktiviteleri birleştirildiğinde hem 16 
hem de 68 hafta sonucunda kilo vermey-
le sonuçlandığını göstermiştir. Buna ek 
olarak Dunn ve ark.(1999) 24 aylık bir sü-
reçte kardiyorespiratuar fitness seviyesini 
geliştirmede yaşam tarzı aktivitelerinin 
egzersizin yapısı kadar etkili olduğunu 
göstermiştir. Bu sonuçların temelinde, 
yaşam tarzı aktiviteleri egzersizin yapısal 
formuna umut verici bir alternatif olarak 
görülmektedir. Ancak bu çalışmalarda 
aktivitenin tipi tanımlanmasına rağmen, 
bu çalışmalar seçilen yaşam tarzı aktivite-
sini yapmada aktivitenin tipi ile ilgili veri 
sağlamamaktadır. Böylece aşırı kilolu ye-
tişkinler fiziksel olarak aktif bir yaşam tar-
zının bir parçası olarak en az orta şiddetli 
bir aktivite yapıyor olmalıdırlar. Gelecek 
çalışmalar vücut ağırlığında, kardiyores-
piratuar fitness seviyesinde ve aşırı kilolu 
bireylerde yaygın olarak oluşabilecek risk 
faktörlerinde değişime sebep olacak fizik-
sel olarak aktif bir yaşam tarzı aktivitesi 

formunun etkisini incelemesi gerekmek-
tedir.

Direnç egzersizlerinin kilo vermeye et-
kisi

Çoğu çalışma dayanıklılık egzersizlerinin 
kilo verme üzerine etkisini incelemesine 
rağmen, direnç antrenmanlarını içeren 
kilo verme programlarınında avantajları 
vardır.  Direnç antrenmanlarının yağsız 
vücut kitlesi (YVK), kassal kuvvet ve güç 
üzerinde güçlü bir uyarıcı etkisi bulun-
maktadır ve bu şekilde vücudun yağ ka-
yıplarını maksimuma çıkartırken YVK’ni 
de korumaya yardımcı olarak kilo verme 
programının bir parçası olabilir. Ancak 
direnç antrenmanları diyette enerji kısıt-
lamasıyla birlikte yapılırken, salt vücut 
ağırlığı açısında çok az yararı vardır. Bu 
sonuçlar günlük < 800kcal kadar düşük ya 
da yaklaşık olarak 1300 kcal kadar yüksek 
enerji alımına sahip çalışmalarla bağlantı-
lıdır. Wadden ve ark. (1997) tek başına ya-
pılan direnç egzersizi ya da dayanıklılık 
antrenmanlarıyla birlikte yapılan direnç 
egzersizlerinin tek başına yapılan daya-
nıklılık antrenmanları kadar kilo kaybı-
na sebep olmadığını göstermiştir, bütün 
gruplara günlük 900 ile 1250 kcal diyet 
verilmiştir.

Liebel ve ark. (1995) vücut ağırlığındaki 
artış dinlenik enerji tüketiminde (DET)  
artışla sonuçlanırken, vücut ağırlığında 
ve YVK’daki azalmanın DET’te azalmayla 
sonuçlandığını göstermiştir.
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SONUÇ

İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve 
üretken olarak uzun süre yaşaması için ge-
rekli olan besin öğelerini yeterli ve dengeli 
miktarda alıp vücutta kullanabilmesidir. 
Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için, alınan 
enerji ile harcanan enerjinin dengede tu-
tulması gerekmektedir. Yetişkin erkekler-
de vücut ağırlığının %15-18’i, kadınlarda 
ise %20-25’ini yağ dokusu oluşturmakta-
dır. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda 
ise %30’un üstüne çıkması obeziteyi oluş-
turmaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından da aşırı kilo ve obezite, 
sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ 
birikmesi olarak tanımlanmıştır (Sağlık 
Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, 2010). Günlük alınan enerji-
nin harcanan enerjiden fazla olması duru-
munda, harcanamayan enerji vücutta yağ 
olarak depolanmakta ve obezite oluşumu-
na neden olmaktadır. Fazla kilo ve obezi-
te, hipertansiyon, tip 2 diabetes mellitus, 
kardiyovasküler hastalıklar (koroner arter 
hastalığı), bazı kanser türleri (kadınlarda 
safra kesesi, endometriyum, yumurtalık 
ve meme kanserleri, erkeklerde ise kolon 
ve prostat kanserleri) ve kas-iskelet siste-
mi problemleri de dahil olmak üzere bir 
dizi hastalık için önemli risk faktörleri-
dir.  Obezite oluşmadan korunma büyük 
önem taşımaktadır. Obezite tedavisinde 
amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı 
hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite 
ve mortalite risklerini azaltmak, bireye 
yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı 
kazandırmak ve yaşam kalitesini yükselt-

mektir. Vücut ağırlığının 6 aylık dönem-
de %10 azalması, obezitenin yol açtığı 
sağlık sorunlarının önlenmesinde önem-
li yarar sağlamaktadır (Sağlık Bakanlığı, 
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü, 2010). Obezite tedavisinde kullanılan 
yöntemler 5 grup altında toplanmaktadır 
(Tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz 
tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, far-
makolojik tedavi, cerrahi tedavi). Obezi-
tenin tedavisinde egzersiz ve fiziksel ak-
tivite tedavisi önemli rol oynamaktadır. 
Çalışmalar düzenli olarak fiziksel aktivite 
ve egzersize katılımın kilo kontrolünde 
önemli rol oynadığını göstermektedir. Fi-
ziksel aktivite, enerji harcaması gerektiren 
iskelet kasları tarafından üretilen herhan-
gi bir bedensel hareket olarak tanımlanır. 
Fiziksel hareketsizlik (fiziksel aktivite ek-
sikliği), küresel mortalite de (ölüm küre-
sel% 6) dördüncü önde gelen risk faktörü 
olarak tespit edilmiştir. Bilindiği üzere 
düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite ve 
egzersiz bireylerin fiziksel uygunluğunu 
(aerobik uygunluk, kassal uygunluk, es-
neklik ve vücut kompozisyonu) geliştir-
mekte ve dolayısıyla da sağlıklı bir yaşam 
tarzını desteklemektedir. Ancak egzersi-
zin obezite bireyin kilo kontrolünü ger-
çekleştirebilmesi için belirli standartlara 
sahip olması gerekmektedir. Obez birey-
lerde egzersiz büyük kas gruplarını içeren 
dinamik ve ritmik hareketleri içermelidir. 
Bu tür aktivitelere örnek olarak yürüyüş, 
hafif koşu tempolu koşu, bisiklet, yüzme, 
çömelme kalkma, kol-bacak hareketleri, 
baş-gövde hareketleri gibi aktiviteler ve-
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rilebilir. Obez bireylerde egzersiz prog-
ramından bir gelişim elde edilmesi için 
egzersiz haftada 3-5 gün arasında ve gün-
de 20-60 dakika arasında yapılmalıdır ve 
gelişim elde edilebilmesi için egzersiz şid-
detinin maksimum kalp atım hızının % 55 
ile 70’ı arasında olması uygun olacaktır. 
Egzersiz programı ayrıca kassal uygunluk 
ve esneklik geliştirici egzersizleri de içer-
melidir. Kuvvet ve esneklik çalışmaları 
yine tüm büyük kas gruplarına uygulan-
malı bireylerin amaçlarına ve özellikleri-
ne göre kuvvet ve esneklik egzersizlerinin 
şiddet, kapsam ve sıklığı ayarlanması da 
çok önemlidir.

Bilindiği üzere enerji dengesini sağlama-
da, egzersiz sırasında tüketilen enerjinin 
de önemli katkısı bulunmaktadır. Bu se-
beple özellikle aşırı kilolu yetişkinlerde 
kilo vermek için uygun egzersizin mikta-
rının ve şiddetinin iyi belirlenmesinin ne 
kadar önemli olduğu da ön plana çıkmak-
tadır. Fiziksel aktivite düzeyinin artması 
ile ortaya çıkan enerji tüketimi vücuttaki 
yağ miktarını azaltıcı bir unsur olarak da 
kendini gösterir. Fakat unutulmaması ge-
reken en önemli unsurlardan biri vücut 
ağırlığının azaltabilmek için uygulanan 
egzersizin  her bireyde aynı etkiyi göster-
meyebileceği gerçeğinin de göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Sonuç 
olarak bireysel farkların (yaş, kilo, cin-
siyet, fiziksel uygunluk özellikleri, has-
talık… vb.) uygulanacak egzersizde ön 
planda tutulması ve bu bireysel farklılık-
lar dikkate alınarak egzersiz programının 
oluşturulması önemlidir.

  ÖNERİLER

Obez bireylerde, egzersiz programının 
uygulanmasında enerji harcaması artar-
ken yaralanma riskinin en düşük düzeyde 
tutulması gerekmektedir. 

Önerilen egzersiz programı, bireye özgü 
olmalı, eğlenceli, uygulanabilir ve bireyin 
günlük yaşam alışkanlıkları ile uyumlu 
olmalıdır. Bireye özel egzersiz programı 
belirlenirken spor uzmanları, fizyotera-
pistler, doktorlar ve diğer uzman perso-
nel ile multidisiplinler bir çalışma yürü-
tülmelidir. 

Egzersiz ve fiziksel aktivitenin artırılması 
hedeflenmeli, bireyin egzersiz yapmasını 
engelleyecek problemler ortadan kaldırı-
larak bireye uyumu sağlanmalıdır. Aero-
bik karakterli bir veya birden fazla egzer-
siz seçilebilir. 

Egzersiz seçimi yaparken kas yorgunlu-
ğuna dikkat etmeli ve eklemler dikkate 
alınmalıdır. 

Yapılan çalışmalarda, fiziksel aktivite ve 
egzersizin yağ dokusu ve karın bölgesin-
deki yağlanmayı azalttığı, diyet yapıldı-
ğında görülen kas kütle kayıplarını önle-
diği için bu konulara önem verilmelidir. 

Obezitenin önlenmesi ve tedavisi için eg-
zersiz programı bireyin yaşı, cinsiyeti ve 
mevcut risk faktörlerine göre ayarlanma-
lıdır. 

Özetle; obezitenin önlenmesi ve tedavisi 
için egzersizin şiddeti, tipi, sıklığı ve sü-
resi (FITT) özellikle çocuklarda, kadınlar-
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da, yaşlılarda ve hatta etnik gruplarda bile 
titizlikle belirlenmelidir. Son zamanlarda 
elde edilen bulgular ışığında obez bireyle-
rin egzersiz reçetesinin şu şekilde olması 
önerilmektedir.

Egzersizin Tipi; büyük kas gruplarını içe-
ren, süreklilik sağlanabilen ve ritmik olan 
aerobik egzersizler

Egzersizin Frekansı; tercihen haftanın 
tüm günlerinde (en az 5 gün arasında)

Egzersizin Şiddeti; orta şiddetli egzersiz 
(>70% VO2maks )

Egzersizin Süresi: 30 dakikalık sürekli 
veya aralıklı egzersizler (WHO, 2000).
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