
 

 

  Diyet yapmadan, zayıflama 

hapları kullanmadan, aletli, 

zor ve uzun süreli egzersizler 

yapmadan kilo vermek, 

sağlıklı bir kiloya kavuĢmak 

ve sağlıklı bir vücuda sahip 

olarak ileride oluĢabilecek 

hastalıklara karĢı korunmak 

mümkün! 
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Bu kitapta yer alan bilgiler yazarın kiĢisel araĢtırmalarına ve 

tecrübelerine  dayanmaktadır. Bu kitapta anlatılanlar sağlıklı ve  

hastalığı olmayan insanlar içindir. Hamileler ve yetiĢkin olmayan  

insanlar uygulamamalıdır. Uygulanması isteğinize bağlıdır. 
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ÖNSÖZ 

 

 

 

Bu rehberin amacı size sağlıklı ve formda kalmanın formülünü ya da sırlarını 

kalıcı olarak açıklamaktır. Burada yer alacak bilgiler bir rehber kimliğinde 

olacağı için kısa detaysız ve hemen uygulamaya yönelik olacaktır. Bu konuda 

yazılmıĢ diğer kitapların aksine ilk sayfadan itibaren olması ve yapılması 

gerekenin ifade edecektir. 

 

Buradaki bilgiler size uzun yıllardır yapılan araĢtırmaların bir sonucu olarak 

sağlıklı ve formda bir vücuda sahip olmanın mümkün olacağını gösterecektir. 

Bu rehberde okuyacağınız bilgilerin bir kısmı belki bildiğiniz veya duyduğu-

nuz bilgiler olacaktır. Fakat bu bilgiler daha önce  tam olarak bir arada 

kullanılmamıĢ özgün bir yöntemi içermektedir.  

 

Sağlıklı ve formda olmak ve böyle bir yaĢam sürmek çok boyutlu bir konudur. 

Sadece yediklerimizle ilgili değildir. YaĢarken birçok sorunla karĢılaĢmakta 

bunları çözerken maddi ve manevi enerjimizi harcamaktayız. Bunların maddi 

kısmını yerine koymak için besinlerden faydalanıyoruz. Özetle bu besinlerin 

içeriğini bilmeden tüketildiğinde ve ölçüsünü kaçırdığımızda, az, yetersiz 

yediğimizde ya bitkin düĢüp hastalanıyoruz ya da aĢırı kilo alıp yine sonuçta 

baĢka tür hastalıklarla yüz yüze kalıyoruz. 0 diyet aslında bir diyeti ya da 

herhangi bir beslenme kürünü ifade etmemek için ortaya atılmıĢ yeni bir 

fikirdir. Ne az, ne de çok beslenmek ya da çarpık beslenme konusuna yeni bir 

yaklaĢım getirerek bilgi karmaĢıklığı ve bombardımanı altındaki insanlara yeni 

bir rehber olacaktır. Okurdan ya da uygulayıcıdan istenen taviz vermeden, 

sanki daha önce duymamıĢ ya da bilmiyormuĢçasına bu beslenme yöntemine 

adım atmalarıdır. Diğer bölümleri okumadan direk yemek listeleri kısmına 

geçmemenizi Ģiddetle öneririm. Çünkü sadece yemekler bizi zayıflatmaz ya da 

ĢiĢmanlatmaz. Diğer anlatılanlar unsurlar da çok önemlidir. 

 

Burada anlatılacaklar sağlıklı ve bir hastalığı olmayan insanlar içindir. 

Uygulanması isteğinize bağlıdır.  
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1 DĠYET YAPMADAN SAĞLIKLI VE FORMDA OLMAK 

 

 

 

Nasıl besleniyoruz? Ya pek bir Ģeye aldırmadan canımız ne isterse ne 

bulursak ya da önümüze ne gelirse umursamadan, ölçüsüzce yiyip kilo 

alıyoruz ya da pek bir Ģey yemeden veya tekdüze beslenip görsel açıdan 

zayıf kalmaya çalıĢıyoruz. Yani diyet yapıyoruz. 

Aslında diyeti neden yaparız? Genelde çok kilo aldığımızı ya fark ederiz ya 

da fark ettirilir yakınlarımızdakiler tarafından. Ya da aldırmadan yaĢarız 

çok geç olduğunda doktorların ağzından “kilo vermeniz lazım” cümlesini 

duyarız. Buna göre ya içimizden gelen istekle ya da dıĢımızdan gelen 

eleĢtiri ya da bilimsel bir tavsiye ile kilo vermek için çalıĢmaya baĢlarız.  

Genelde ilkbaharda baĢında baĢlayıp yaz baĢında bitiririz. Diyet yapmak 

için ya internetten, ya bir arkadaĢtan, ya bu konudaki kitaplardan ya da bir 

diyetisyenden faydalanıp bir diyet listesi, diyet hapı ve bir dizi egzersizden 

yararlanmaya çalıĢırız. Hap dıĢındakilere bir süre uyup bırakırız; çünkü hap 

içmek daha kolay olduğu için bir kaç kutu daha sipariĢ verip sonuçlarını 

görmek ve paylaĢmak isteriz. Üç aĢağı, beĢ yukarı hepimiz bu Ģekilde 

davranırız. Ve sonuçlarda aĢağı yukarı aynıdır ki ya zaman ve para 

kaybedip birkaç kilo verip fazlasıyla bir süre sonra geri alırız ya da 

sağlığımızı kaybedip türlü hastalıklara bilmeden davetiye çıkartırız. 

 

Neden böyle olmaktadır diye kendimize pek sormadan her sene o diyetten 

bu diyete o haptan bu hapa dener dururuz.  Öncelikle durup düĢünüp bu 

yanlıĢ sisteme GERÇEKTEN  DUR!  demek gerekmektedir. Eğer bu 

sistem doğru olsa idi bu kadar diyetisyene, uzmana ve ilaca rağmen isteyen 

herkesin istediği kiloya inerek mutlu mesut yaĢıyor olması gerekirdi. Ama 

ne yazık ki durum öyle DEĞĠL!  

 

Neden daha zayıf ya da formda olmamız gerekiyor? Bu bikini giyebilmek 

için görsel bir sorunmu yoksa sağlıklı yaĢam için bir gereksinim midir? 

Cevabınız dürüst olup, ilki ise aslında çoğu insanda sizin gibi düĢünüyor. 

Ama bu cevap kısa vadeli bir hedef olduğu için bizi belki belli bir zaman 

için tatmin edip, daha uzun vadede birĢey vermeyecek bir cevaptır. Aslında 

eksik olan bu cevaba da dur GERÇEKTEN  DUR! demek ve ikinciyi 

seçmek gerekiyor. Zaten ikinci cevap size birinciyi de sağlayacaktır. 

Zaten yanlıĢ yemek yemek, yanlıĢ içecekler içmek, yanlıĢ gıdaları yemek 

bizi ĢiĢman ve hastalıklı hale getirmektedir.  
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Diyet yaparken ya da bu konular ile uğraĢırken genelde pazartesi baĢlanıp 

hafta sonu olmadan bırakılan diyetler ile sonuca gidilememektedir. Bunun 

nedeni ya tek tip besin ya da besin grubu diyetlerin oluĢturduğu bıkkınlık 

halidir. Bu ruhsal açıdan bizi rahatsız ederken fiziksel olarak da bitkin ve 

isteksiz ya da kısıtlanmıĢ hissettirir. Bu da bizim içimizdeki yeme isteğini 

daha da çok kamçılar. Zaten vücudumuz bizden daha akıllı ve yetenekli 

olduğu için bu durumu hemen tespit eder ve gerekli önlemleri bize karĢı 

alır. Bu nedenle böyle bir diyete de hayır ya da GERÇEKTEN DUR!  

Demek gerekiyor ki yaĢamımız boyunca kullanacağımız bir sisteme adım 

atabilelim. 

Bu yukarıda bahsetmeye çalıĢtığımız konuyu daha da açıp örneklerle 

besleyip bir kitap konusu yapabiliriz ama bu bir rehber olduğu için ne 

demek istediğimizi bir kez daha özetleyip konumuza devam edelim. 

 

 0 DĠYET SĠSTEMĠNE ĠLK ADIMLAR   

 

1. Paketli, hızlı ve hazır besinler yemeyi dikte eden dıĢ sisteme 

GERÇEKTEN DUR demek ve bu tür besin görünümlü Ģeyleri 

kullanmamak gerekmektedir.  

2. Sadece görsel açıdan diyet yapmaya GERÇEKTEN DUR demek, 

sağlıklı ve formda olmak hastalıklardan mümkün olduğunca korunmak 

için 0 diyet sistemini kullanmak gerekir. 

3. Vücudunuzu maddi, manevi bozacak zayıflatacak Ģok, moda ve yo-yo 

tarzı diyet denemelerine GERÇEKTEN DUR demek için. Bunların 

içinde ucuz ya da pahalı size hoĢ gelen hap, çay, liste ya da tavsiyeler de 

olabilir. 

 

Bu üç maddeyi mutlaka yapacağım demeden bu sistemi uygulamaya 

baĢlamayın! Eğer bundan Ģüpheniz var ise ya da baĢka bir yaklaĢım 

getirebiliyorsanız, lütfen yeniden düĢünün! 

 

      Burada amaç dıĢ dünyada yaygın olarak bugüne kadar verilenlerin bizi 

istenen sonuca ulaĢtırmadığı göstermek ve size bir daha terk etmeyeceğiniz 

alternatif bir sistem sunmaktır. Bu sistemi sunarken ve sizden uygulan-

masını isterken YAPACAĞIM kelimesini beyninize yerleĢtirilmesi için 

teĢvik etmektir. Çünkü beynin yardımı olmadan hiç bir program iĢleyemez. 

 

Beyninizde öncelikle sürekli “SAĞLIKLI VE FORMDA OLMAK 

ĠSTĠYORUM, TÜM HASTALIKLARDAN KORUNMAK ĠSTĠYORUM” 

demeniz gereklidir. Pozitif düĢünceyi hayatımızın sadece bu değil tüm 

alanlarına yerleĢtirip sorunlara çözüm bulmalıyız. 
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MERHABA DĠYETSĠZ YAġAM  

 

Diyetsiz yaĢamın iki anlamı vardır; birincisi diyet yapmak için herhangi bir 

bedel ödememek, ikincisi her hafta, her yıl değiĢen diyetlerden kurtulmaktır. 

 

Amacımız diyet yapmadan sağlıklı ve formda yaĢamak olup, diğer yandan sizi 

geçici amaçlarla formüle edilmiĢ her türlü diyet ve diyet ürünlerinden 

kurtarmaktır. 

 

Diyet yapmadan, Zayıflama hapları kullanmadan, Aletli, zor ve uzun süreli 

egzersizler yapmadan, 

 

- Kilo vermek veya  gereksiz kilo almamak, 

- Sağlıklı bir kiloya kavuĢmak. 

 

Sağlıklı bir vücuda sahip olarak ileride oluĢabilecek hastalıklara karĢı 

korunmak MÜMKÜN! 

 

Diyetin gerçek anlamı beslenmedir ve bu da sağlıklı yaĢamın anahtarıdır. En 

çok kullanılan anlamı ile bir beslenme tarzıdır. Fakat halk arasında diyet 

denince akla gelen ise zayıflama kürleridir. ĠĢte bu anlamların hepsine birden 

cevap veren "0 diyet" ya da sıfır diyet kavramı yaĢamak için uç noktada çok 

yemek, önümüze gelen herĢeyi yemek ya da zayıflamak için çok az ve yetersiz 

yemeyi orta noktada yani sıfır noktasında birleĢtirerek vücut çalıĢma tarzına en 

uygun, kilo almamanıza, alınmıĢ kiloları vermeye ve hastalıklardan 

korunmanıza yardımcı basit, bilimsel ve özgür beslenme modelini ortaya 

koymaktadır. 

 

Bu modelde: 

 

Tek besin diyeti YOKTUR 

Protein ya da karbonhidratlara dayanan tek grup yiyecek diyeti YOKTUR 

Kalori hesabı YOKTUR 

Diyet besin ürünleri kullanma YOKTUR 

Diyet hapları kullanma YOKTUR 

Yorucu, zaman alıcı egzersizler YOKTUR  

 

Çünkü bunların kalıcı bir yararı yoktur! Hatta maddi, manevi zararı vardır. 
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Artık bu diyet kelimesini de hayatımızdan çıkarmalıyız ya da bunun yerine  

0 diyet (sıfır diyet) kelimesini kullanmalıyız. Çünkü sürekli tekrarlanan 

kelimeler beynimizde farklı bir program iĢletirler. 

 

Vücudumuz mikro ve makro açıdan olağanüstü bir sistemdir. Böyle 

mükemmel bir sistem çok ekonomik olarak çalıĢmaktadır. DüĢünün hava ve 

bir bardak su ile neler yaptığımızı ya da az bir yemek ile saatlerce 

yaĢadıklarımızı.  

Her Ģeyden önce yapmamız gereken ilk Ģey bozulmuĢ dengeyi geri yerine 

getirmek için çalıĢmaya baĢlamaktır. Bu olmadan hiçbir Ģey olmaz.  

 

“Sağlıklı diyet ve yaĢam doğru bilgilenme, bilinçlenme ve tercihlerle baĢlar.” 

 

Burada yazılanların ya da doğru Ģeylerin yapılmasındaki en önemli nokta sizin 

kiminle yaĢadığınızdır. Örneğin anneniz size yemek hazırlıyorsa ve doğru 

Ģeyleri bilmiyorsa baĢarıya ulaĢmak onun da gerçekleri bilmesi ve ona göre 

beslenmeyi oluĢturan aĢamaları yapması gereklidir. EĢiniz yapıyorsa keza 

öyledir. Yalnız yaĢıyorsanız zaten sözümüz yok. Anlatılmak istenen beslenme 

eğer birden fazla kiĢinin olduğu ortamda ise bütün tarafların özellikle yemeği 

seçen, satın alan, saklayan, piĢirenlerinde aynı doğruları paylaĢması gereklidir. 

BaĢarı için bu Ģarttır. 

 

DOĞRU VE SAĞLIKLI HAVA 

 

Vücudumuza ilk gerekli olan Ģey havadır. Havanın kalitesini belirleyen zararlı 

maddelerden arınmıĢ olması ve oksijen fazlalığıdır. Bunun için yaĢanılan çevre 

bizi ya hasta eder ya da sağlıklı kılabilir. Sigara içmeyi ya da sigara içilen 

ortamların hava kalitesinden bahsetmeye bile gerek yoktur. Fakat çevredeki 

havanın kalitesinin iyiliği kadar doğru nefes almak da çok önemlidir. Çünkü 

doğru nefes sonucu vücuda giren bol oksijen hücreler için çok önemlidir. 

Doğru nefes alma pratik olarak göğsün ĢiĢmesi karının içeri çökmesi, nefes 

verme ise göğsün inmesi karnın ĢiĢmesi ile açıklanabilir. 

Doğru nefes alma tekniğimiz yok ise, Ģimdilik dünyada nerede ise tek bedava 

kalan Ģey olan oksijenden doğru yararlanamayıp, kanımızı bol oksijen ile 

dolduramayıp hücrelerde enerji üretimine, yenilenmeye veya sağlığımızı 

korumaya baĢtan eksik baĢlamız oluruz. Vücudumuza olduğu kadar kapalı 

yaĢam alanlarımıza da güneĢ ve temiz hava ile hayat katmalıyız. 
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DOĞRU VE SAĞLIKLI SU 

 

Su hayatın kaynağıdır. Su olmasa neler olmayacağını gökteki gezegenler çok 

iyi ifade etmektedir. DüĢündüğümüz anlamda hayatın olmazsa olmazlarından 

olan SU. 

Çevremizde sağlıklı su bulmak giderek zorlaĢıyor. Sağlıklı sular ya kirletiliyor 

ya da yok ediliyor. ÇeĢmeden akan suyu bırakın içmeyi, yemek ya da çay 

yapmayı yıkanmak bile sağlığa zararlıdır. ÇeĢme suyunun sadece yüzde ikisi 

içmek için kullanılırken tüm suyun klorlanarak derimize, saçımıza, toprağa, 

yaĢama zararlı hale getirilmesi düĢündürücüdür. 

Ġçindeki aĢırı miktardaki klor bakterilerin yaĢamını sonlandırırken bizimde 

yaĢamımızı tehdit etmektedir. Bunun yerine para verip aldığımız damacana 

sular ise birçok istenmeyen ağır metal içermektedirler. Birçok suyun damaca-

nın üstünde yazan değerler ile ilgisi olmadığı yapılan testlerle sabittir. Evde 

arıtma sular ise ayrı bir sorun konusudur. Zararlı maddeleri arıtırken yararlı 

maddeleri ve mineralleri de arıtmaktadır. Ya da filtreleri değiĢtirilmediği için 

hiçbir etkisi olmamakta ve ilerleyen zamanda zararlı olmaya baĢlamaktadırlar. 

 

Doğru ve sağlıklı su çevresinde sanayi ya da yerleĢim olmayan, yerden yüksek 

bir yerde kaynağı olan ve orada ĢiĢelenen pH 7,2 değerinin üstünde olan su 

demektir.  AraĢtırmalara göre kaynak suları pH derecesini 7 veya 8 olduğunu 

yazsalar dahi gerçekte pH derecelerinin 6 ila 7 arasında yani hafif asidik 

seviyede kaldığını görülmüĢtür. pH’daki her birim azalma asitliği 10 kat 

artmıĢ olduğunu gösterir. Bu yüzden pH derecesi çok önemlidir. Aynı 

zamanda su kalitesini ve iyileĢtirme düzeyini gösteren kavram ORP’dir.  

Bunun eksi değerde olması suyun oksidasyonu engelleyici bir özelliğe sahip 

olduğu gösterir. Ne yazık ki, henüz ülkemizdeki su etiketlerinde ORP değerini 

gösterilmemektedir. Çünkü değerleri gerekli olan eksi ORP değerlerinden çok 

uzak artı değerliklidir. Yüksek pH’lı, eksi değerli ORP’li ve mineralli iyi su, 

vücudumuzu ilk anlamda hastalıklardan koruyacak mekanizmanın ana 

taĢıyıcısıdır. Çünkü vücudumuzun organlara göre %70 ile %90’ı sudan 

oluĢmaktadır. 

Su, vücudumuzun iç ve dıĢ temizliği için yaĢamsal öneme sahiptir. Bu suyun 

mikropsuz, klorsuz, ağır metalsiz; fakat yararlı mineralleri (özellikle 

magnezyum oranı) ve pH oranı yüksek olması gereklidir. 
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DOĞRU VE SAĞLIKLI BESĠNLER 

 

Besinleri içecekler ve yiyecekler olarak ikiye ayırmalıyız. Ġçecekler bahsinde  

su ve sıvılaĢtırılabilen sebzeleri ve/veya meyveleri kastediyoruz. Yiyecekler 

bahsinde ise her türlü hayvansal ve bitkisel besinleri kastediyoruz. Bu besin-

lerin kaynağı ister hayvanlar olsun, ister bitkiler olsun yetiĢme yeri, 

soludukları hava, içtikleri su yedikleri besinler onların besin değerini ve 

lezzetini belirler. GDO ya da ticari hibrid F1 ile tohumlanan, kötü suyla 

sulanan, yol kenarındaki tarlalarda büyüyen,  hormon kullanarak hızlı 

büyütülen, böcek bulaĢmasın diye aĢırı ve ölçüsüzce ilaçlanan bir canlının 

yararlılığından bahsedilebilir mi? Fakat durum ne yazık ki bu merkezdedir. 

 

GüneĢ, hava, su ve besinlerden vücudumuz için gerekli olan mineral, protein, 

karbonhidrat, vitamin, enzim, aminoasit ve yağları almaktayız. Ġstenen bu 

fakat bunları alırken acaba istenmeyen neler alıyoruz. Çok Ģey, hele paketli 

hale getirilmiĢse üzerinden yazan, yazmayan birçok Ģey. Öyleyse bu 

istenmeyen Ģeylerden nasıl kurtulabiliriz. Çünkü bunların bilinmeden alınması 

sonra sinsice birikmesi bizi bir gün mutlaka hasta ya da sorunlu hale 

getirecektir. 
 

VÜCUDU HAREKETE GEÇĠREN AKIL/BĠLĠNÇ/ BĠLĠNÇALTI/MANEVĠ ENERJĠ 

 

ÖlmüĢ bir insanla canlıyken ki kilosu birbiri ile aynı ise demek ki kilo ile 

ölçülemeyen bizi hayatta tutan baĢka bir güç daha olmalı ve bu beslenmelidir. 

Fiziki vücudun sağlıklı ve dengede olması iĢ yapıĢımızı ya da düĢünmemizi 

etkilemektedir. Bu kısıtlı rehber dahilinde yer veremeyeceğiz bu konuyu 

gelecek yayınlarda daha detaylı inceleyeceğiz. 

 

Okurken ben zaten bunları biliyorum demeyin. Belki biliyor olabilirsiniz ama 

uyguluyor musunuz ya da yapıyor musunuz bu önemli. Bunu yapmadan bir 

takım hazır ürünlere bel bağlamak en büyük yanlıĢtır. Genelde yanlıĢ Ģey, 

yanlıĢı doğurur. Böylece yıkım baĢlar. Önemli olan yanlıĢtan geç olmadan 

dönmek ve dengeyi kurmaktır. 
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HAZIRLIK 
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DENGEYĠ SAĞLAMA 
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2 DOĞRU BESĠNLERĠ SATIN ALMAK 

 

 

 

Günümüzde artık nüfusun çoğu Ģehirde yaĢadığı için kendimizin de pek 

yetiĢtirme olanağı bulunmadığından; sebze ve meyveyi mümkün olduğunca 

sertifikalı organikten baĢlayarak, organik (sertifikasız), doğal hormonsuz, 

denetlenmiĢ ilaçlıya doğru dikkat ederek satın almalıyız. Az miktarda ve 

mevsimsel olanlarını tercih etmeliyiz. Diğer türlü hormonlu ya da zorlama ile 

üretilmiĢ olma ihtimali güçlenmektedir. 

 

Ana amaç mümkün olduğunca her alanda organik ve doğal olana 

yaklaĢabilmek olmalıdır! 

 

Eğer hayvansal gıda ise mutlaka “Free Range” denen yani özgür dolaĢan 

hayvanların et ve süt, yumurta gibi ürünlerini almalıyız. Tabi burada yine 

sertifikalı organik olması tercih sebebidir. Bunun dıĢında örneğin; 

Yumurta konusunda ise gdo’lu yem tüketen güneĢ görmeyen tavukların ucuz 

yumurtaları yerine farklı ve özgür beslenen tavukların omega 3’lü, selenyumlu 

ürünlerini kullanmak gerekir.  Bu tür ürünler diğerlerinden anlamlı olarak 

pahalı olsa da çok daha büyük fayda sağlarlar. Süt alırken de tercihimiz az 

beklemiĢ, taze, katkısız çiğ süt, en azından sadece pastörize olup ve süt tozu 

kullanmayan firmaların ürünleri olmalıdır. UHT sütleri de kullanmayın. Onun 

yerine günlük çiftlik sütü ve özellikle keçi sütü tercih edilebilir. Yoğurt alırken 

yine tercihimiz kaymaksız, sulanan, ekĢiyen türde olmalıdır. Süt yerine iyi 

yoğurt ve bu yoğurttan yapılmıĢ ayran tüketmek daha sağlıklıdır. Alınan çiğ ya 

da en azından pastörize sütten yapılan ev yoğurtları çok daha faydalı ve basit 

bir çözümdür. Kefirde iyi bakteri kaynağı olduğu için bağıĢıklık sistemi ve 

bağırsaklarımız için çok daha yararlı bir besindir. Evde üretmek ya da haftada 

bir, 1 litre kefir alıp birkaç kere de tüketmek gerekir. 

 

Ana felsefe paketli üründen kaçınma ya da bir form öncesini almaktır. 

Örneğin Ayran yerine yoğurt alıp yapmak gibi! 
 

Paket margarin ya da hidrojenize edilmiĢ ismi farklı olan yumuĢak ya da  sert 

yapıda hatta ismi tereyağı isminden türetilmiĢ tüm katı yağlardan her türlü 

besin hazırlarken uzak durmanız gerekiyor. Bunun yerine az miktarda gerçek 

tereyağı, zeytinyağı kullanılabilir. 
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Balda ise çam balı yerine yüksek yer çiçek ballarını ya da özellikle kestane 

balını tercih etmek gereklidir. Bunlar daha pahalı olsa da çok yararlı olurlar.  

Halis bal ile birlikte polen, propolis ve arısütü ile yenirse hem bağıĢıklık 

sisteminiz güçlenir, hem boĢ yere zararlı katkılar almamıĢ olursunuz. Bugün 

artık arıların çiçek görmeden, bırakın Ģekeri mısır Ģurubu ile bal yaptığı balları 

(?eğer bal denebilirse) parafinden yapılmıĢ yapay peteklere doldurulduğu acı 

bir gerçektir. Ya da direk insanlar tarafından reçel gibi üretilmiĢ sahte ballar da 

vardır. Bunlar “arı balı” yerine “insan balı” ya da yapay bal ismiyle satılması 

daha doğrudur. Balı sıcak bir içecek içine koymamak gereklidir. Sakıncalıdır. 

Ayrıca 2 yaĢından küçük çocuklara arı ürünleri verilmesi uygun değildir. 

 

Deniz ürünlerinden olan balıklar çok iyi bir omega 3 kaynağı olduğu için çok 

önemlidir. Denizlerdeki toksik kirlilik ve ağır metaller nedeniyle büyük 

olmayan,  temiz denizlerin ve diplerde yaĢamayan türlerini yemek daha yararlı 

olacaktır. Diğer deniz ürünlerinden kabuklu deniz hayvanları dipte yaĢadıkları, 

aĢırı kolesterol içerdikleri ve daha alerjik yapıda oldukları için sık yeme tercihi 

olmamalıdır. 

 

Ana amaç mümkün olduğunca az kimyasal almak! 

 

Popüler olması ile birlikte bazı anlamsız Ģekilde pahalı ürünler de vardır, 

örneğin kabuğu alınmamıĢ pirinç gibi, ya da kahverengi Ģeker gibi ya da 

kepek, çavdar ekmeği gibi. Bunlar normal üründen bir proses önce ortaya 

çıkan ürünler olmasına rağmen yaygın satılandan anormal pahalıdır. Az 

satılması ya da az üretilmesi ile açıklanamayacak bir fiyat farkı vardır. 

 

Tavuklara antibiyotik verilmesi ve büyük, küçükbaĢ hayvan etlerine ise su 

tutucu kanserojen kimyasallar katılarak pazarlanması sanki normalmiĢ gibi 

artık bir realite halini almıĢtır. Bu yüzden bunlara dikkat ederek satın 

almalıyız. Tavaya konulan ya da ısı ile karĢılaĢan etin anormal su salması buna 

iĢarettir. Bu tür etleri almayınız. Zararlı hale getirilmiĢ etten 1 kg almaktansa, 

kimyasala uğramamıĢ yararlı etten 500 gram daha iyidir. Artık yavaĢ olsa bu 

tür doğru ürünleri raflarda görmek sevindirici olmaktadır. 

 

Sakatat ürünler çok temiz ve sağlıklı olmadıkça tüketmemek gerekmektedir. 

Aynı Ģekilde hangi marka olursa olsun salam, sucuk, pastırma gibi ürünler her 

açıdan büyük riskler içermektedir. Çok nadir yenilmesi doğru olacaktır. Ya da 

sadece daha saf olan pastırma tercih edilmesi daha doğru olacaktır. 
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Günümüzde artık giderek artan Ģekilde birçok ürün beyazlaĢtırma amacıyla 

giderek rafineleĢtirilmektedir. Eskiden söylenen 3 beyazdan kaçınma sözü 

Ģimdi 5 ürünü geçmiĢtir. Rafine ürünler estetik kaygısı ile kimyasal ya da 

fiziksel iĢlemler ile besin değerleri düĢürülerek beyaz veya daha güzel görünen 

ama daha az besleyici hale dönüĢtürülür. Örneğin buzdolapları için beyaz 

yumurtalar, karbeyaz pirinçler, altın sarısı bulgurlar ve simsiyah zeytinler gibi. 

Bunların dıĢında kanıksanmıĢ ve artık legal olarak görülenler genel rafine 

ürünlere bir bakalım: 

Rafine yağ bahsinde rafine yağlar yerine bitkisel yağlardan birinci tercih her 

zaman ıĢık girmeyen koyu cam ambalajda ĢiĢelenmiĢ asidik değeri %1’i 

geçmeyen, soğuk sıkım sızma ve birinci kalite zeytinyağı kullanmak 

gereklidir. Özellikle Ayvalık- Muğla arasındaki zeytinlerden üretilmiĢ olanları, 

Edremit-Çanakkale arasında üretilmiĢ olanlarına göre daha fazla tercih ediniz. 

Kullanabildiğiniz hemen her yerde bu yağı tercih ediniz. Ayçiçek yağı hem 

rafine olması hem de fazla omega 6 içerip, omega 3/6/9 dengesini aĢırı 

bozduğu için zorunlu olmadıkça tercih edilmemelidir. Ġyi kalite sızma 

zeytinyağı hem omega 9 hem de kanser karĢıtı Squalene, Oleuropein gibi 

maddeler içeren çok önemli bir besindir. Fabrikasyon yerine butik ürünler 

daha kalitelidir. 

Rafine olduğu için hiç ya da daha az oranda tercih edilmesi gereken ayçiçek 

yağında ise marka ya da alıp dolduranların ürünlerini değil de, direk üretici 

olup, fazla reklamı olmayanların kaliteli ürünlerinden seçmemiz gerekir. 

 

Rafine ürünleri besin listemizden çıkartmalıyız: 

Rafine Yağ - Rafine ġeker - Rafine Un - Rafine Tuz – Rafine Pirinç 
 

Aslında zeytinyağının ısıya dayanma sıcaklığı ayçiçek yağına göre daha 

yüksektir. Ama ayçiçek yağı daha ucuz oluĢu ve anadan görme geleneği 

yüzünden tercih edilmektedir. Son zamanlarda ortaya çıkan omega 3 katkılı 

gibi görünen aslında gdo’lu kanola içeren karıĢım yağları tercih etmeyiniz.  

Özel kızartmalık yağlarda kanserojen TBHQ içerdikleri için zararlıdır. 

 

Katı ve zararlı yağları kullanmama konusunda artık toplum çok daha bilinçli 

hale gelmiĢtir. Bu tür yağlardan ismi ne olursa olsun kaçınmalıyız. Gerçek 

tereyağı, bunun yerine daha iyi bir seçenektir. 

 

Rafine beyaz Ģeker yerine melaslı kahverengi Ģeker veya stevia’lı değilde 

sadece stevia’dan yapılmıĢ ürünler tercih edilmelidir. Ġçeriğine bakarak zararlı 

tatlandırıcıların ve katkı maddelerinin varlığı görülebilir. 
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Rafine un yerine ise karabuğday, siyez buğdayı gibi doğal buğdayların kabuğu 

alınmadan öğütülmüĢ halleri (mümkünse rüĢeym katkılı olanları) tercih 

edilmelidir. 

 

Rafine tuz konusu da çok önemlidir. Paket sofra tuzu yerine doğal deniz tuzu, 

kaya tuzu ve himalaya tuzu karıĢımı yapıp; bu Ģekilde kullanmak en iyi  

seçenektir. Böylelikle sadece sodyum ve klor yerine eser miktarda da olsa 

birçok mineral vücudumuza girmiĢ olur. 

 

Rafine pirinç yani kabuğu soyularak daha beyaz hale getirilmiĢ pirinç yerine 

kepekli pirinç ya da bulgur tüketilmesi daha iyi bir seçim olacaktır. 

 

Sirke konusunda ise fabrikasyon sirkelerden uzak durup orijinal ev yapımı ya 

da doğal, sodyum metabisülfit içermeyen ve asidik bir ürün olduğu için cam 

ĢiĢedeki ürünleri tercih etmek gereklidir.  

 

Baharatlar, tohumlar ve otlar kısmında ise bugüne kadar hiç tüketmemiĢ olsak 

da veya aklımıza gelince bazen tüketmiĢ olsak da Sarımsak, Karabiber, 

Kırmızıbiber, Karanfil,  Zencefil, Tarçın, Zerdeçal, Zencefil, Kekik, Kimyon, 

Nane, Sumak, Adaçayı, Ihlamur, Zeytin yaprağı, Keten tohumu, Kara üzüm 

çekirdeği, Çörek otu, YeĢil çay gibi vücudumuz için çok yararlı bitkisel 

ürünleri yerine göre yemeğimize, salatamıza, çorbamıza katarak ya da uygun 

Ģekilde çayını yaparak mutlaka tüketmeliyiz ve tüketimini giderek artırmalıyız. 

 

Ayrıca ısıl iĢlem görmemiĢ kuruyemiĢleri ve gölgede kurtulmuĢ fakat küf 

içermeyen bir miktar kayısı, erik, kara üzüm ve incir gibi ürünleri de 

tüketmeliyiz. Küf insan vücudu için çok tehlikelidir. 

 

KuruyemiĢleri mümkünse tatlı badem, ceviz, fındık gibi kabuklu alıp 

kavrulmadan ve proses edilmemiĢ olanlarını tüketmeliyiz. (Acı badem 

özellikle çocuklar için çok zararlıdır. Büyüklerin de birkaç adetten fazla 

tüketmemesi gerekir.) Örneğin dıĢ kabuğu kırılmıĢ fındıkta ise ısıl iĢlemle 

kahverengi yumuĢak kabuğu soyulmamıĢ olanının mineral içerdiğinden çok 

daha yararlı olduğunu unutmayalım. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIFIR DĠYET                                                                                                               1 8  

 

www.0diyet.com 

 

 

 

 

3 BESĠNLERĠ  DOĞRU TEMĠZLEMEK 

 

 

 

Özellikle meyve ve sebzeler için geçerli olan bu konu da vücudumuz sağlıklı 

ve formda kalması için çok önemlidir. Bildiğiniz üzere sebze ve meyveler kötü 

ve kirli sularla sulanmaktadır. Üstlerine büyürlerken türlü koruyucu maddeler 

ve ilaçlar püskürtülmektedir. Ve bu ürünler bu halde iken pazarlara raflara 

çıkmakta oradan dolaplarımıza girmekte bir sürede orada bekleyip değerini 

iyice kaybettikten sonra su ile yıkayıp ya yemeğe katıyoruz ya da kabuğu 

yararlıdır diye öylece yiyoruz. 

Sebze meyvelerin üzerinde çok çeĢitli böcek ilaçları, parafin gibi petrol türevi 

ve zararlı mikrobiyolojik canlılar bulunmaktadır. Son zamanlarda yine bu 

konuda sebze ve meyve yıkama solüsyonları çıkmıĢ olsa doğal ve ucuz yoldan 

kullanmamız Ģart olan yıkama suyunu kendimiz hazırlayabiliriz. ĠĢte size basit 

ve iĢlevsel bir formül: 

 

600 ml kaynak damacana suyu 

300 ml elma sirkesi 

100 ml oksijenli su (%3’lük çözelti) 

 

Böylelikle 1 litre kadar yıkama sıvısı elde etmiĢ olursunuz. Bu sıvıdan 

özellikle sebzeyi ya da meyveyi yıkayacağınız ılık suya, kaba ve sebzenin 

çokluğuna göre ölçeklendirip kullanılır. Örneğin 2 litre yıkama suyuna bir çay 

bardağı kadar kullanabilirsiniz. Sebze ve meyveleri bu suda 5 dakika kadar 

bekletip ovalayıp, yıkayıp çıkartınız. Katmanlı sebzelerin her katmanını ayırıp 

yıkayınız. 

 

Ana amaç vücudumuza mümkün olduğunca az zararlı madde, bakteri ve 

parazit almak! 

 

Bu tür bir temizlik bize besinler yoluyla geçen parafin ya da formaldehit gibi 

kanserojen maddeleri ve canlı parazitleri büyük ölçüde yok etme imkânı 

vererek iki fayda yaratacaktır. Ġstenmeyen bizi kansere kadar sürükleyen ve 

vücudumuzda gereksiz yere biriken bu zararlı maddelere baĢtan dur demiĢ 

oluruz. Ġkincisi yediğimizi paylaĢan veya gereksiz ishal gibi hastalıklara neden 

olan bakteri ve parazitleri de vücudumuza sokmamaya baĢlamıĢ oluruz.  
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4 BESĠNLERĠ DOĞRU SAKLAMAK 

 

 

 

Besinler aldığımızda hemen tüketmez isek buzdolabına koymak ya da çok 

serin ve ıĢık almayan ağzı iyi kapalı olan ve hava almayan kaplarda ve 

ortamlarda saklamalıyız. Fakat bu önlemler dahi onların üstünde bulunan 

gözle görülmeyen küf ya da parazit gibi canlıların üremesini tam engelle-

yemez. Bunun için az miktarda alıp 1-2 gün içinde temizleyerek tüketmek 

hem besin değeri düĢmemesi hem de mikrobiyolojik zararlıların ürememesi 

için gereklidir. Bir sebzeyi alıp bir hafta beklettikten sonra tüketmek onun 

besin değerinin büyük oranda yok olması demektir. 

 

Besinleri piĢirmeden, piĢirirken ve piĢirdikten sonra saklarken özellikle 

sıcakken kesinlikle alüminyum, teflon, naylon, plastik gibi maddeler 

kullanmayız. Bu tür maddeler besinlerin içindeki maddeler ile etkileĢime 

girip bizim için zararlı hale dönüĢürler. 

 

PiĢirme ve saklama kaplarımız mutlaka cam, kaliteli döküm, kaliteli 

porselen, kaliteli seramik, kaliteli çelik olmalıdır. 

 

DondurulmuĢ yiyecekleri çözüldükten sonra tekrar dondurmayınız. 

DondurulmuĢ yiyecekleri baĢka seçenek olmadığında tüketilmelidir. Çünkü 

dondurulmuĢ yiyecekler aslına göre çok daha asitliktirler. Fakat hazır 

konserve ürün tüketmektense tercih edilebilir. (Evde yapılan konserve 

ürünleri kullanılabilir.) Çünkü sanayi tipi, teneke içindeki konserve 

vücudumuz için dondurulmuĢtan daha zararlıdır. 

 

Tüm besinlerin mutlaka organik ve doğal halini ya da ona en yakın 

formunu tüketmeliyiz. 

 

Örneğin salça gibi konserve ürünleri alırken de mutlaka koruyucu 

katılmamıĢ ve cam olanını diğerlerine göre biraz daha pahalı olup, gramajı 

az bile olsa tercih etmeliyiz. Ya da yazdan ürün bol ve ucuz iken zaman 

ayırıp salça ya da konserve yapmalıyız. Olabildiğince doğal ürünleri tercih 

etmeliyiz. Fakat içerik etiketlerine bakmak Ģartıyla. Çünkü her doğal, 

organik yada katkısız denen öyle olmayabiliyor. 

 

Tercih sıramız mevsiminde canlı ürün yemek olmalıdır. Çok gerekli ise 

kükürtsüz kurutulmuĢ, dondurulmuĢ veya doğal konserve ürünler olmalıdır. 
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Hazır çorba, hazır et ve tavuk suları tüketmemeliyiz. Çünkü bunlar 

kimyasal madde ve büyük miktarda sodyum kaynaklarıdır. Ayrıca MSG 

denilen kimyasal, iĢtah artırıcı ve zararlı maddeler ile lezzetlendirilirler. Bu 

ise vücudumuzda dengeyi bozucu bir durumdur. 
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5 BESĠNLERĠ DOĞRU PĠġĠRMEK 

 

 

Besinlerin içinde vitamin, mineral, aminoasitler, yağlar, proteinler, 

karbonhidratlar ve enzimler bulunur. Özellikler vitaminlerin bazıları ısıya 

bazıları ise asidik ortama karĢı çok dayanıksızdırlar. Özellikle piĢirme 

yoluyla yapılan sebze yemeklerinde çok büyük bir besin kaybı söz 

konusudur. Bazı vitaminler C vitamini gibi düĢük ısıda bile yok olurlar.  

Pastörize edilmiĢ meyve sularında sonradan katılmıyorsa C vitamini 

yoktur. Proteinler ise 60-70 derecede denatüre hale gelirler. O yüzden 

yüksek ısılar her Ģekilde besinin değerini düĢürür, hatta yok eder. 

Hayvanlardan farklı olarak vücudumuz C vitaminini kendi üretemez ve 

dıĢardan almak zorundadır. Bazı sebzelerde çok yüksek C vitamini 

olmasına rağmen piĢirme esnasında bunlar yok olur. Bitkilerin ürettiği 

vitaminler yanında minerallerde organiktir ve tamamı vücut tarafından 

değerlendirilir. DıĢardan hazır aldığımız inorganik minerallerin ancak çok 

azı vücut tarafından kullanılır. Bir yemek yapmanın ya da besin 

hazırlamanın bin bir yolu vardır. Bunları en yararlı ve en tercih edilmesi 

gerekenden baĢlayarak sıralarsak: 

 

PĠġĠRMEMEK: Bunlardan en yararlısı iyi temizlenmiĢ çiğ besinlerdir. 

Meyveleri çiğ yediğimiz gibi sebzelerinde büyük bir kısmını ısıl iĢlem 

uygulamadan çiğ tüketmeliyiz. Bitkilerin her tarafı genelde değerlidir. 

Atılmaması gereklidir. Örneğin kerevizin sapları, portakalın kabuğu, 

mısırın püskülleri, yumurtanın kabuğu gibi. Bu seçenekte özellikle taze 

sıkılmıĢ sebze ağırlıklı meyve suları ara öğünler için iyi bir seçenektir. 

Sebzeler genelde alkali olup daha az Ģeker içermekteler ve meyvelerde çok 

daha fazla Ģeker içerip asidik yapıda oldukları için 3 sebzeye 1 meyve gibi 

oranla tüketilmesi gerekir. 

 

Bütün besinlerin piĢirilmesinde sadece kaynak suyu kullanılmalıdır. 

Sonrasında bu su, vitamin ve mineral içerdiğinden dökülmemelidir. 

 

HAġLAMAK: Ġkinci tercih edilen yöntem uygun sebzeleri çok az su 

kullanarak ve bunu buhara çevirerek haĢlayarak uygun yemeklerin yanında 

tüketmektir. OluĢan suyunu dökmeden içmek çok önemlidir. Örneğin 

brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, havuç gibi sebzelerde. Bunları doğal 

sirke, yerli sarımsak, limon, az doğal tereyağı ya da sızma zeytinyağı ile 

lezzetlendirip etlerin yanında tüketmek idealdir. 
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KAYNATMAK: Uzun süreli kaynatarak taze sebzelerde piĢirmenin büyük 

besin kaybına yol açacağı düĢünülerek bu seçenekte daha çok sert ve kuru  

olan baklagiller sınıfında bulunan kuru fasulye, mercimek, barbunya, pirinç 

gibi besinleri kullanmalıyız. Kabuklu pirincin seçilmesi çok önemlidir. 

Normal beyaz, kabuğu alınmıĢ pirinç tercih edilmemelidir. Bu da bir tür 

rafine üründür. Bunun yerine bulgur tercih edilebilir. 

 

FIRINLAMAK: Kızartma yerine çok daha az spreylenmiĢ yağ takviyesi 

ile yüksek ısı ve hava sirkülasyonu ile piĢebilen daha sert sebzelerde 

örneğin patates gibi ve hayvansal ürünlerde et ve tavuk gibi besinlerde 

tercih edilebilir. 

 

IZGARA YAPMAK: Alevli ateĢ üzerinde döküm tavada veya elektrikli 

ızgarada piĢirme yöntemi daha az tercih edilenlerden olmalıdır. Et 

sınıfındaki besinler için tercih edilebilir. Tercih ederken bunları kaliteli 

döküm, granit, seramik yüzeyler üstünde ateĢten uzak Ģekilde piĢirilebilir. 

 

KIZARTMAK: Yağ içinde yüksek ısı ile yapılan kızartma iĢlemi besinler 

için her açıdan zararlı bir yöntemdir. Bu yüzden zorda kalınmadıkça davet 

veya zorunlu yemek dıĢında tercih edilmemelidir. Yağ içindeki besinin hem 

kalorisi anormal artmakta hem de yanan yağ ile zararlı hale dönüĢmekte ve 

yüksek ısı ile tüm besleyici değerleri zarara uğramaktadır. 
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6 DOĞRU SUYU DOĞRU ZAMANDA ĠÇMEK “Alkali olmak” 

 

 

Vücudumuzun büyük kısmının su olduğunu bilsek de, su içmenin 

yararları üstüne birçok haber ve yazı okumuĢ olsak da gerçek Ģudur ki 

eğer Ģikâyetlerimiz varsa bunun bir kısmı eksik ya da yetersiz su 

içmekten kaynaklanmaktadır.  

 

Suyu su hali ile içmek yerine kahve, çay ve asitli içecekler vb. ile 

tüketmenin yeterli olduğuna kendimiz inandırmıĢ ya da bunu adet haline 

getirmiĢ de olabiliriz. Bu da bir sorundur. 

 

Az asidik ve içinde ağır metaller barındıran ucuz kaynak sularını yada 

çeĢme suyunu içiyor da olabiliriz. 

 

Tüm bunlar doğru zamanda doğru miktarda doğru suyu içmenin çok 

ötesinde yanlıĢ Ģeylerdir. 

 

Doğru su nedir? Doğru su gerçek pH derecesi 7.2’nin üstünde olan, 

ağır ve toksik metal barındırmayan (cıva, kurĢun, arsenik gibi) alkali 

mineralleri dengede olan (kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum 

gibi), mikrop barındırmayan, kimyasal iĢlemlerle ORP enerjisini 

kaybetmemiĢ sudur. ġu zamanda bu tanıma uyan sular giderek 

azalmaktadır. Bunları bulup içmek gereklidir. Böyle bir su içine baĢka 

yararlı maddeler katıp tadını bozmadan bile bize büyük faydalar sağlar. 

 

Doğru miktar nedir? Diğer içeceklerden bağımsız olarak su formunda 

en az 2 litre olmak üzere vücudumuzun çalıĢma, terleme durumuna göre 

daha da artırılması gereken miktardır. Terleme ve mineral kayıplarında 

özellikler yaz aylarında soda değil, doğru seçilmiĢ bir maden suyu 

seçeneği de suyun yanına eklenmelidir. 

 

Doğru zaman nedir? Doğru zamanlar en önemlilerinden ikisi sabah 

uykudan uyanınca ve akĢam uyumaya giderken olmalıdır. Sonraki doğru 

zamanlar ise sindirimi bozmamak aksatmamak için yemek yediğimiz 

zamanların en az 2 saat sonrasında ya da yemekten yarım saat önce 

olmalıdır. Midedeki asit salgısını etkilememek ve hızlı bir sindirim için 

gerekli olan alkali sayılan sulu içecekleri yemekte fazla tüketmemek 

yararlı olacaktır. Asitli içeceklerden - kola ve türevi içeceklerin her 

türlüsünden (Ģekerlisi, Ģekersizi) - ise baĢka sakıncalarından dolayı uzak 

durmak gerekir. 
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7 DURUM TESPĠTĠ “Ne kadar ĢiĢmanız?” 

 
 

Durum tespiti ya da ne kadar fazlalığımız olduğu belirlemek için 

geliĢtirilmiĢ birçok yöntem vardır. En bilinen ve kullanılanı Beden ya da 

Vücut Kitle Endeksi (BKĠ veya VKĠ) diye adlandırılanıdır. Bu endeks 

yaĢı dikkate almadan boyun kiloya oranı ile sonuca giderek ham bir 

değer bulmaktadır. Bulduğu değer çok kilolu veya yaĢlı zor hareket 

edebilen iĢtahlı insanlar için çoğu kez yüksek ve ulaĢılması gereken 

ideal oran, imkânsız sayılacak kadar düĢük çıkmaktadır. Bu da 

zayıflamak isteyen kiĢi için baĢta göz korkutucu, vazgeçirici bir faydasız 

hedef tayininden ibaret olarak kalmaktadır. Bu hesaplamaya yaĢa ve 

cinsiyete bağlı eklemeler yapılarak mevcut durum hesaplaması ile 

sonuçta daha makul yapılabilir hedefler ortaya çıkacaktır. 

 

Vücut kitle indeksi, insanların boy ölçülerine göre olması gereken vücut 

ağırlığının değerlendirilmesi ve izlenmesi ile kullanılan kıstas olarak 

kabul edilir. Vücut kitle indeksi, vücudun ağırlığının, boy uzunluğunun 

karesine bölünmesiyle elde edilir. Bu değer kg/m2 ölçü birimi ile ifade 

edilir. Bu değerlere göre 18,5 – 24,9 arasındaki değerler en alt ve en üst 

değer olarak normal sayılır.  Vücut kitle indeksi hesaplanırken haliyle 

kemik, kas dokusu ve yağ oranı dikkate almadan tek bir değer üretir.  

 

Normal Obezite Hesaplama referans aralıklarına göre sınıflandırılması 

aĢağıdaki gibidir: 

 

ġiĢmanlık Sınıflandırılması                Referans Aralığı 

Zayıflık                                                        <18.5 

AĢırı düzeyde zayıflık                                <16.0 

Orta düzeyde zayıflık                              16.0 - 16.99 

Hafif düzeyde zayıflık                             17.0 - 18.49 

 

Normal                                                       18.5-24.99_ 

 

Fazla kilolu                                                  ≥25.0 

Obez                                                             ≥30.0 

1. Dereceden obez                                    30.0 - 34.99 

2. Dereceden obez                                    35.0 - 39.99 

3. Dereceden obez                                        ≥40.0 
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Bizim kullanacağımız ise aĢağıdaki dünya standardı olan vücut kitle 

indeksinde aralıklar yaĢ arttıkça yükselir. Bu daha gerçeğe yakın bir 

değer üretebilir. 

 

 

Yaşa bağlı Obezite ve Şişmanlık Hesaplaması için Dünya Sağlık 

Örgütünün yapmıĢ olduğu aĢağıdaki genel sınıflandırma kullanılır. 

 

19-24 yaĢ için vücut kitle indeksi aralığı 19-24, 

25-34 yaĢ için vücut kitle indeksi aralığı 20-25, 

35-44 yaĢ için vücut kitle indeksi aralığı 21-26, 

45-54 yaĢ için vücut kitle indeksi aralığı 22-27, 

55-64 yaĢ için vücut kitle indeksi aralığı 23-28, 

          65 yaĢ -  üzeri vücut kitle indeksi aralığı 24-29’dur. 

 

 

Diğer bir sağlama veya hızlı hesap yapma yöntemi ise 25 yaĢından 

sonra yıl baĢına toplam kiloda 250 gramlık bir artıĢ normal 

görülmektedir. Yani her on yıl için 2,5 kg gibi düĢünülebilir. Normal 

yani yaĢı baz almayan yönteme göre hesaplanan türlerde bu 

hesaplamayı yapıp ekleyebilirsiniz. Ama bizim yaĢa bağlı olarak 

kullanacağımız hesaplama da buna gerek yoktur. 

 

Beden kitle indeksinin yanı sıra bel çevresi ölçümü de, aĢırı ĢiĢmanlık 

anlamında obezite tehlikesinin düzeyini belirlemede kullanılmaktadır. 

Yağ dokusunun vücudun neresinde toplandığı da oldukça önemlidir. 

Göbek çevresinde biriken yağ (genellikle erkeklerde), basenlerde ve 

kalçalarda (genellikle kadınlarda) birikenden daha tehlikeli olduğu 

kabul edilmektedir. Bu nedenle, elma tipi ĢiĢman insanların armut tipi 

ĢiĢman insanlara oranla özellikle kalp hastalıklarına yakalanma riski 

daha fazladır. Kısaca, erkeklerde bel çevresi 94 cm'yi geçerse artmıĢ 

risk, 102 cm'yi geçerse yüksek riskten; kadınlarda ise bel çevresi 80 

cm'i geçerse artmıĢ risk, 88 cm'i geçerse yüksek riskten düĢünül-

mektedir. 
 

ġimdi biraz matematik yapma zamanı bir kadın ve bir de erkek için iki 

örnek yapalım. Sizde bunu örnek alarak kendi ölçülerinize göre nasıl 

hesap ve hedefleme yapabileceğinizi kolaylıkla bulabilirsiniz.  

 

Eğer bu hesaplar size karıĢık ve zor gelirse; rehberin sonunda EK 

2’de  Ġdeal Kilo Çizelgelerini bulabilirsiniz, bu listedeki değerlerden 

boy ve vücut tipinize göre ideal kilonuzu kolayca görebilirsiniz. 

 



SIFIR DĠYET                                                                                                               2 7  

 

www.0diyet.com 

 

 

          Formüllerimiz: 

 

                    Kilo                          

BKĠ = --------------------      

                Boy x Boy            

 

  

UlaĢılmak istenen kilo = BKĠ x Boyun karesi 

 

Fazla kilo bulma = (BKĠ endeksimiz -BKĠ üst oranı) x Boyun karesi  

 

Kadın için: 

 

Örneğimizde kiĢi 41 yaĢında 86 cm bel ölçüsüne sahip, 163 cm boyunda 

72 kilo bir bayan olduğunu düĢünelim. 

 

ġimdi kiĢinin BKĠ’sini hesaplayalım: 

 

                    Kilo                         71                     71 

BKĠ = --------------------- = ------------------ = ------------- = 27.09 kg/m2  

                Boy x Boy            1.63  x 1.63           2.6569 

 

Bu yaĢ için kullanılacak aralığın alt ve üst sınırı budur: 

 

                           35-44 yaĢ için vücut kitle indeksi aralığı 21-26 

 

Görüldüğü üzere 27.09 – 26 =1.09 kg/m2 fazlalığımız var. Bunun kaç 

kiloya denk geldiğiniz yani kaç kilo fazlamız olduğu Ģöyle bulunur. 

                          

Fazla kilo bulma = (BKĠ endeksimiz -BKĠ üst oranı) x Boyun karesi  

                              = 1.09 kg/m2  x 2.6569 = 2.90 kg üst orana göre fazla 

kilo vardır. Bu kadar az bir kilo hedefi baĢlangıçta bize müthiĢ bir içsel 

enerji ve baĢarırım duygusu katacağına Ģüphe yoktur. 

 

Ek olarak belimiz normal üst ölçüye göre (86 cm – 80 cm) 6 cm daha 

kalın olduğu için öncelikle en azından bu kiloyu verene ve bu kadar 

cm’yi yok edene kadar dikkatli bir çalıĢma yürütmeliyiz. 

 

ilk ay hedefimiz 3 kg ve 2 cm, 

ikinci ay hedefimiz 4 kg ve 3 cm,  

üçüncü ay hedefimiz 4 kg ve 3 cm olmalıdır. 
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Böylelikle yaĢımıza göre önce üst sınıra sonra üst/alt ortalamasına sonra 

alt sınıra yakın ideal bir noktaya ve 78 cm gibi üst bel sınırının altına 

inmiĢ oluruz. Yöntemi ve hesaplamayı öğrendiğinize göre bunu devam 

ettirme ve koruma konusu sizin önce iradenize sonra bilinçli satın alma 

ve tüketme politikanıza bağlıdır. 

 

Erkek için: 

 

Örneğimizde kiĢi 49 yaĢında 100 cm bel ölçüsüne sahip, 178 cm 

boyunda 91 kilo bir erkek olduğunu düĢünelim. 

 

ġimdi bu kiĢinin BKĠ’sini hesaplayalım: 

 

                    Kilo                         91                     91 

BKĠ = --------------------- = ------------------ = ------------- = 28.72 kg/m2  

                Boy x Boy            1.78  x 1.78           3.1684 

 

Bu yaĢ için kullanılacak aralığın alt ve üst sınırı budur: 

 

45-54 yaĢ için vücut kitle indeksi aralığı 22-27 

 

Görüldüğü üzere 28.72 – 27 =1.72 kg/m2 fazlalığımız var. Bunun kaç 

kiloya denk geldiğiniz yani kaç kilo fazlamız olduğu Ģöyle bulunur. 

                          

Fazla kilo bulma = (BKĠ endeksimiz -BKĠ üst oranı) x Boyun karesi  

                              = 1.72 kg/m2  x 3.1684 = 5.45 kg üst orana göre fazla 

kilo vardır. Bu kadar az bir kilo hedefi bize müthiĢ bir içsel enerji ve 

baĢarırım duygusu katacağına Ģüphe yoktur. 

Ek olarak belimiz normal üst ölçüye göre (100 cm – 94 cm) 6 cm daha 

kalın olduğu için öncelikle en azından bu kiloyu verene ve bu kadar 

cm’yi yok edene kadar dikkatli bir çalıĢma yürütmeliyiz. 

 

ilk ay hedefimiz 4 kg ve 3 cm, 

ikinci ay hedefimiz 4 kg ve 3 cm,  

üçüncü ay hedefimiz ise 4 kg ve 3 cm olmalıdır. 

Böylelikle yaĢımıza göre önce üst sınıra sonra üst/alt ortalamasına olan 

bir noktaya ulaĢarak 91 cm olur ve üst sağlıklı bel sınırının altına inmiĢ 

oluruz. Yöntemi ve hesaplamayı öğrendiğinize göre bunu devam ettirme 

ve koruma konusu sizin önce iradenize sonra bilinçli satın alma ve 

tüketme politikanıza bağlıdır.  
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8 ZAYIFLAMA PLANI “Nasıl olmalı?” 

 

 

Ne kadar fazlalığımız olduğunu önceki bölümdeki hesaplama ile 

bulduktan sonra bunları aylık bazda ortalama 4 kilograma bölerek 

hedefimizi aylara ve yıla yayarak bir program oluĢturmamız ve bunu 

aylık hedeflerimizi realize ederek ana hedefe yürüyerek 

gerçekleĢtirmemiz gerekiyor. Aylık dört kilodan yani haftada bir 

kilogramdan daha az hedefler kiĢileri tatmin etmekten uzak kalacağı 

kısa bir süre sonra insanda yapamayacağı yönünden mutsuzluk 

oluĢturacağı için uygun değildir. Zaten insan metabolizması yeterince 

hızlanırsa ve herhangi bir hormonal rahatsızlık da yok ise, 4 kilogramlık 

bir aylık hedef biyolojik açıdan çok uygundur. 4 kilo az gibi görünse de 

ve daha fazla zayıflama imkânı da olsa çok daha büyük hedefler zararlı 

etkilerinden dolayı (vücutta aĢırı toksik birikimi, geri alma sorunu gibi) 

uygun değildir. Bu konuda reklamlara aldanmamak ve satıcı tuzaklarına 

düĢmemek gerekir. 

 

Giderek kullanımı artan sakız, mide salgısını zamansız artırarak 

acıkmamıza ve mide sorunlarına neden olabilir. Ayrıca içerdiği 

kanserojen TBHQ maddesi yüzünden zararlıdır. Her türlüsünden uzak 

durmak gerekir. 

 

Birkaç ay az kilo vermek ya da hiç kilo verememek üzüntü verici 

olmaması gerektiği gibi hızlı kilo vermekte çok sevindirici olmamalıdır. 

Çünkü vücut kilo alırken uzun süre kaldığı noktaları aĢağı kırmakta 

zorlanabilir ya da vücut aĢırı ödemli olduğu için bir anda su kaybederek 

hızla zayıflıyormuĢ gibi görünebilir. Bunlara çok önem vermeden 

yabancıların “overall” dediği toplamda hedefimize biraz sapma ile en az 

yüzde 90 oranında tutturmaktır. 

 

Birçok diyet tek düze besinlerden oluĢtuğu ya da bir besin grubu ile sizi 

sınırladığı için kaslardan aĢırı kayıp yaĢatarak baĢlangıçta sizi sevindirse 

de sonucu hüsrandır. Yağlarınızı yerine çok gerekli olan kaslarınızı erir 

gider. Bunlara, arkadaĢ tavsiyelerine ya da reklamlara aldanmadan 

yolunuza devam etmeniz gerekir. Çünkü tek doğru binlerce yanlıĢ 

olabilir. YanlıĢları deneyerek ömrümüzü tüketmek yerine tek doğruyu 

seçip kendimize göre zamanla biraz iyileĢtirerek tüm yaĢantımıza geçte 

olsa yaymalıyız. BaĢta da söylediğimiz gibi bu anlatılanlar geçici ya da 

moda bir diyet değil için değil, bir yaĢam tarzıdır. 
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9 SIFIR DĠYET BESLENME SĠSTEMĠ 

 

 

Her Ģeyi doğal olarak yaptığımızı ya da yapacağımızı düĢünerek 

zayıflamak için yapılması gereken Ģey aslında çok basittir. Yemek 

yemeği azaltmak ve hareketi artırmaktır. ġimdi tek tek bakalım yemeği 

azaltmak karĢısında “azaltınca doymuyorum az ya da hiç ekmek 

yemezsem hemen acıkıyorum” diyorsanız ya da “daha fazla hareket 

yapacak zamanım yok”, “spora gitmeyi denedim ama olmadı” 

diyorsanız okumaya devam etmenizi karnımızı doldurmak ile 

vücudumuzu sağlıklı beslemek arasında çok fark olduğunu görelim. 

AĢağıdaki yiyeceklerden tümü önceki bölümlerde anlatılanlar gibi az, 

öz, doğal, organik, katıĢıksız, kimyasalsız nitelikte olmalıdır. 

 

En çok enerji harcanan gündüz bölümlerinden akĢama doğru ilerlerken 

fazladan aza doğru bir trendde beslenmeliyiz. Sabah 6-10 arası nispeten 

daha çok, öğlen 12-14 arası orta düzeyde, akĢam 18-20 arası az yemek 

esastır. 

 

          Sabah Uyanınca 

 

Bütün gece susuz kalan vücudumuza ilk iĢ bir bardak önceki konularda 

bahsedilen tipte bir su ile buluĢturmak olmalıdır. 

 

Bir tahta çay kaĢığı ile arı ürünleri (halis kestane veya çiçek balı, polen, 

arı sütü, propolis) karıĢımı 

 

Sabah     ( Saat 6 ila 10 arası ) 

 

AĢağıdaki alternatiflerden birini zamanımıza, isteğimize göre ya da 

dönüĢümlü olarak göre uygulayabiliriz. Kitabın sonundaki eklerden de 

faydalanabilirsiniz. 

 

     Alternatif 1 

      

     1 ya da 2 adet Yumurta (rafadan, haĢlanmıĢ) 

     Domates 

Maydanoz/Dereotu/Roka/Tere 

Biber, Salatalık 

Zeytin 
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Peynir çeĢitleri 

Pastırma 

Tereyağı az miktarda 

Küçük bir bardak taze meyve suyu / Çay çeĢitleri (az miktarda melaslı 

Ģeker/stevia ile) 

Ekmek istenirse bir ya da en fazla iki dilim karabuğday ya da organik 

ekĢi mayalı rüĢeym katkılı kaliteli tam buğday ekmeği 

  

     Alternatif 2 

 

Sadece Yulaflı ya da Tam Buğdaylı (Karabuğday/Siyez Buğdayı) –mısır 

ya da granola içermeyen- gevrek 

Keten tohumu tozu 

Üzüm çekirdeği tozu 

Kuru ya da yaĢ meyve (az miktarda) 

Ceviz, Badem, Fındık 

     Pastörize ya da Doğal Süt veya ev yapımı yoğurt ile yenebilir. 

 

 

     Öğleden Önce    ( Saat 11 ila 12 arası ) 

 

     Birkaç bardak su 

     Kakaolu içecek sütlü ya da sade  

     Bitki çayları 

 

     Ögle     ( Saat 12 ila 14 arası ) 

 

     Alternatif 1 

 

     Filizli KarıĢık Cevizli Salata ya da Yoğurt ya da Cacık 

Çorba (Sebzeli ya da Mercimek) 

Izgara Et ya da Ciğer 

 

     Alternatif 2 

      

     Ton balıklı ya da Tavuklu Filizli Salata 

Zeytinyağlı Sebze Yemeği  (Pırasa, Karnabahar, Brüksel Lahanası, 

Brokoli) ya da Zeytinyağlı pilaki/barbunya 

     Çorba (Sebzeli ya da Mercimek) 
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     Öğleden Sonra    ( Saat 14 ila 16 arası ) 

 

     Bir bardak su 

     Bitki ya da Siyah Çay (Ģekersiz ya da stevia ile) 

      

     AkĢam Üzeri    ( Saat 16 ila 18 arası ) 

      

     Bir bardak su 

     Bir avuç kadar kuru meyve ya da yaĢ meyve ya da kuruyemiĢ 

 

     AkĢam    ( Saat 18 ila 20 arası ) 

 

Özellikle bu akĢam bölümü ile ilgili belirtilmesi gereken konu Ģudur ki 

bu zaman diliminde önceden bütün gün evde yada iĢte çalıĢmıĢ olsak da 

artık hareket ve enerji harcama düĢtüğü için kolay kolay yakılamaya-

cağından dolayı mümkün olduğunca alınan besin miktarını ve kalori 

toplamını azaltmak gerekli ve önemlidir. Ayrıca bu saatten sonra farklı 

besinleri hızlıca üst üste yememek ve karıĢtırmak gerekir. Buna dikkat 

edilmesi birkaç saat sonra uyumaya geçileceğinden hem gereksiz yağ 

depolamaktan hem de orta vadede oluĢacak reflü gibi hastalıklardan bizi 

koruyacaktır. 

 

GüneĢ battıktan sonra yediklerimizi ne kadar azaltırsak ve dikkat 

edersek o kadar hızlı kilo verebiliriz. 

 

     Alternatif 1 

 

     Filizli karıĢık Salata (Sirkeli/Limonlu Zeytinyağlı) 

     Çorba 

     Yoğurt 

 

     Alternatif 2 

 

     Izgara Et (Balık/Hindi/Tavuk/Koyun/Sığır) 

     Salata       

 

Geceye doğru  ( Saat 20 ila 23 arası ) 

 

Artık bu zaman diliminde katı, Ģekerli, niĢastalı veya öğütülmesi zor bir 

yiyecek yemeden geçirmek çok daha doğru olacaktır. Bu zaman dilimin-  
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de eğer acıkılırsa domates, salatalık, cacık, yoğurt gibi yiyecekler 

yenilmelidir. 

KarıĢık Bitki çayları ya da YeĢil çay, Siyah çay (stevia ile) içilebilir. 

 

 

Yatmadan Önce  ( Saat 23 ila 24 arası ) 

  

Bir bardak su 

 

EK 1’de daha fazla alternatif yemek önerileri bulabilirsiniz. 

 

Acil Durum için: Zamansız Acıkınca 

 

Eğer bu kadar yemeğe rağmen bir acıkma ve yeme isteği olursa 

Domates, Salatalık, Sebze ağırlıklı az meyveli sıvı karıĢım, Tarçınlı süt, 

Cacık ya da sade yoğurt yenilebilir.  

 

Kesinlikle ekmek, galeta, bisküvi gibi (light bile olsa) niĢastalı, unlu, 

Ģekerli, yağlı, tuzlu yiyeceklere ya da meyve gibi seçeneklere yönelin-

memelidir. 

 

Kaçamak Seçenekleri 

 

Kaçamağın sözlük anlamı gibi arada sırada, zorda kalındığı zaman ve 

sadece yemek zamanlarında kullanılmak üzere: 

 

Lahmacun (Taze yeĢillik, soğan ve domates ile birlikte),  Ġnce lavaĢ ile 

Dürüm Döner/Tantuni (Domates, Maydanoz katkısıyla),  Ekstra yağ 

koydurmadan az ekmekli Ġskender, Ġnce hamurlu küçük pizza. 

 

Sütlü Tatlı, Küçük bir parça bol kakaolu bitter çikolata.  

   

Buradaki önerilere günlük olarak uyup, uymadığınızı haftalık ya da 

aylık bazda tek tabloda görebilmeniz için  EK 3’teki  Basit Günlük 

Sonuç Tutma Tablosundan yararlanabilirsiniz. 
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DESTEKLEME  

 

VE 

  

DENGEYĠ KORUMA 
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10 EGZERSĠZ VE HAREKET ETMEK 

 

 

“Neden zayıflamak için harekete ya da egzersize gerek vardır” sorusuna 

cevap aramak ve bulacağımız cevap ile konuyu daha mantıklı bir 

çerçeveye oturtabiliriz. Normal olarak iĢ ya da ev yaĢantımızda az, orta 

ya da çok hareket ederiz. Bu hareketlerimiz ve beyin aktivitesi ile çeĢitli 

oranlarda kalori kaybederiz. Fakat vücudumuz çok ekonomik Ģekilde 

çalıĢtığı için hava ve su dıĢında az miktarda yediklerimizle çok fazla iĢ 

yapabiliriz. Bu yüzden burada bir kez belirtilmeli ki az ve öz beslen-

meliyiz.  

 

Kalori hesabı yapmayacağız dedikse de mümkün olduğunca kısa olarak 

bir kez bazı fikirler vermek için burada kısaca kalori ya da kcal olarak 

gösterilen kavrama değinip bazı örnekler verelim. Günlük kalori 

ihtiyacımız 1500-2500 (kcal) kaloridir. Örneğin orta boy bir hamburger 

(patates ve kolasız) ile 500 kcal (kilo kalori), orta patates 300 kcal, orta 

boy kola 400 kcal, basit poğaça bile yaklaĢık 300 kaloridir. Basit bir 

hamburger menü neredeyse bütün günlük enerji ihtiyacını 

karĢılamaktadır. Fakat bu tür beslenme ile kısa zamanda yine 

acıkacağımız için yine yemek yiyeceğimizden ve gerekli olan kalorinin 

üstüne çıkacağından geri kalanlar bizim yağ ve kilolarımızı artıracaktır. 

Bunun sebebi karbonhidratlardır. Bu tür beslenme zaten tek baĢına 

vücudumuza gerekli olanları veremez. Verir gibi görünse de onlarca 

kimyasal bulanmıĢ bu tür yiyecekler sadece verilen zararı artırır. Bunu 

yerine yüksek kaliteli protein/aminoasit, yağ, karbonhidrat, mineral, 

vitamin ihtiyacımızı büyük oranda karĢılayacak ve daha fazla tok tutup, 

acıkmamızı engelleyecek yumurta gibi bir besin sadece 80 (kcal) 

kaloridir. BaĢka bir yararlı örnek ise balıktır 110 gramlık bir porsiyon 

balık ise sadece 150 (kcal) kaloridir. 

Bir poğaça ile balığı veya yumurtanın besin değeri olarak aklınızda 

Ģöyle bir karĢılaĢtırın. Hangisi size değer katar? 

 

ġimdi birazda hareket karĢılığında harcanan kalorilerden örnek verelim: 

Gereksiz besinler ile alınan kalorileri yakmak için bir saatte yapılacak  

basit egzersizler ile 100-400 kcal, orta düzeyde sporlar ile 400-800 

kalori, ağır sporlar ile 800-1200 kalori yakılabilir. ġimdi bakalım gerçek 

bir besin olmayan vücudumuza yararlı olmayan basit bir adet poğaça 

için yaklaĢık bir saat hafif düzeyli spor yapılması gerekir. Bu yüzden 

herhangi bir nedenle hafif spor (bundan kasıt yürüme bile olabilir) bile 

yapamıyorsak, zaman ayıramıyorsak, o zaman gereksiz, kilo yapan ve 

zararlı Ģeyler konusunda bilinçlenip, kendimizi ve irademizi zorlayıp 

bunlardan uzak durmalıyız. 
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Spora zamanım yok diyenler için ilk iĢ (eğer herhangi bir sağlık 

sorununuz yok ise) basit esneme hareketlerini günde 3 kere yapmak 

olacaktır. Bu hareketler evde, büroda hiçbir alet gerektirmeden kitlenen 

eklemelerimizi ve kaslarımızı hareket ettirip rahatlatır. Ġkinci önerimiz 

ise havanın kirli olmadığı bir ortamda kısa zamanlı sabah, öğle veya 

akĢam yürüyüĢüdür. Üçüncü önerimiz ise bir egzersiz türü olmasa bile 

egzersizi yapma zamanı ve Ģeklini bilimsel bir Ģekle dönüĢtüren 

Tabata’dır. Tabata, Japon bilim adamı Dr. Izumi Tabata tarafından 

bulunmuĢ bir egzersiz timing (zamanlama) Ģeklidir. Doğru yoldan 

bilimsel kilo kaybı sağlaması, her türlü egzersiz ile uygulanabilmesi ve 

her takvime uyması nedeniyle diğer tüm metotlardan farklıdır. 

 

Tüm egzersizler Tabata programına uyarlanabilmektedir. Tabata’nın en 

basit uygulanma Ģekli aĢağıdaki gibidir: 

 

4 dakikalık periyodlar Ģeklinde aĢağıdaki formatta uygulanır: 

 

- 20 saniye egzersiz 

- 10 saniye dinlenme 

 

Ģeklinde 8 kere (8x30 saniye) toplamda sadece 4 dakika egzersiz ve 

dinlenme Ģeklinde yapılarak uygulanır. Bu Ģekilde yapılan egzersizlerin 

vücuda etkisi çok daha uzun zaman devam ederek kalori yakılmaya 

devam edildiği bilimsel olarak ispatlanmıĢtır. Bu konuda daha fazla 

bilgi, akıllı telefonlara uygun “tabata timing” uygulamaları ve egzersiz 

seçenekleri internette bu anahtar kelime ile aradığında bulunabilir. 

Kolayca günde sadece 4 ya da 8 dakikayı boĢ zaman bulup egzersizleri 

gerçekleĢtirebilirsiniz. 
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11 DESTEKLEYĠCĠ DOĞRU ÜRÜNLER 

 

  

Sağlığımız ve vücudumuzun gereksinimleri için bazı ek ve doğal 

ürünlerle katkıda bulunabiliriz: 

  

Sadece çok Ģeker içeren balı yemek yerine diğer arı ürünleri ile kombin 

yaparak halis bal, polen, arı sütü ve propolis birlikte tüketmek ile birçok 

aminoasit, mineral, vitamin ve antioksidanı bu ürünler bir kere de doğal 

yoldan alarak, büyük fayda sağlamıĢ oluruz. 

 

Vücudumuzu alkali yapmak ve bunun yanında hücrede 300 çeĢit 

faaliyette direk kullanılan magnezyumu yeterli oranda almak çok 

önemlidir. Yediğimiz yiyecekler ile bu orana ulaĢılamamaktadır. 

Ġçtiğimiz suların içinde de çok az miktarda magnezyum vardır. Bu 

yüzden bir taĢla iki kuĢ örneğinde olduğu gibi magnezyumlu su katkısı 

ürünü ile bunu hızlı ve pratik yolda sağlayabilirsiniz.  

 

Sabah kahvaltısının çok önemli olduğunu vurgulamıĢtık. Fakat kahvaltı 

yapamadığınızda ya da çok yemek istemediğiniz öğlen ya da akĢamın 

öncesinde hızlı hazırlanıp tüketilebilecek uzun süre tok tutan ve protein 

oranı yüksek toz Ģeklindeki ürünler hayatımızı kolaylaĢtırır. Bu ürünleri 

sabah kahvaltısı yapamayacağınız zamanlarda ya da öğlen, akĢam 

yemekleri yerine kullanabilirsiniz. Kahvaltı yerine veya öğlen yemeği 

öncesinde daha az yemek amacıyla tüketilen ürün su ya da süt ile 

hazırlanmaktadır. 

AkĢam yemeği yerine veya öncesinde tüketilecek ürün ise sadece sıcak 

su ile hazırlanmaktadır. 

 

Günlük hayatımız yeni giren yeĢil çay dıĢında diğer çayı yapılan bitkiler 

çok önemli maddeler içermektedirler. Bunların baĢında zeytin yaprağı, 

karanfil, kekik, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı, ıhlamur gelmektedir. 

Bu gibi bitkiler vücudumuzu koruyup, iyileĢtirmekte çok önemlidir. 

Sıcak olarak demlendikten sonra kıĢın sıcak olarak yazın ise soğutup 

limon ile tüketmenin büyük yararları vardır. Arzu edildiğinde stevia ile 

tatlandırılabilir. Bu tür ürünler tüketirken bitkiler ve seçimi kadar 

demleme yöntemleri de önemlidir. PoĢet içindekiler birçok zararlı 

maddenin açığa çıkmasına neden olur. Toz Ģeklindeki kullanıma hazır, 

doğal Ģekilde kolay ve sadece sıcak su ile hazırlanan katkısız ürünlerdir. 

 

Bu konuda ürünlerle ilgili daha geniĢ bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz 

ya da e.posta yoluyla sorabilirsiniz. 
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12 SONUÇ 

 

 

Bu rehber boyunca anlatılanlar burada özetlersek önce iyi/doğru ve 

kötü/yanlıĢ besinler konusunda bilinçlenip; buna göre alıĢveriĢ yapıp, 

saklarken, piĢirirken dikkat ederek beslenip, hareketlerimizi de artırırsak 

genel sağlığımız için çok daha yararlı olacağı açıktır. 

 

Glikoz Ģurubu, rafine Ģeker ve vücudumuzda kolayca Ģekere dönüĢtürülen 

besinlerden uzak durup; rafine, katkılı ve kimyasala bulanmıĢ yiyecek 

görünümündeki sanayi ürünlerini yemez isek çok önemli bir adım atmıĢ 

oluruz. 

 

Gün içinde su tüketimimizi artırmak, baharatları daha fazla yemeklerimizde 

kullanmak ve bitki çayı seçeneklerini fırsat bulduğumuzda sıcak ya da 

soğuk olarak yaz, kıĢ tüketmek de önemlidir. Özellikle akĢam yani saat 

olarak takriben 6’dan sonra ya da güneĢ battıktan sonra yediklerimizi 

azaltmamız pratik olarak kilo vermede çok etkili olacaktır. 

 

BaĢka bir pratik yöntem ise bu rehbere göre yanlıĢ yaptığınız 3 alıĢkanlık-

tan vazgeçin örneğin artık kola/asitli içecekler içmeyin; diğeri ise 3 

alıĢkanlığınızı daha yararlı olanları ile değiĢtirin örneğin rafine pirinç 

yerine kabuklu pirinç ya da bulgur kullanmak; son olarak 3 konuda yeni 

alıĢkanlık edinin örneğin bitki çayı içmek gibi. 

 

Ek olarak herseydogal.com, sıfırdiyet.com ve 0diyet.com web sitele-

rinde bu kitapta yer almayan güncel ve farklı bilgilere, haberlere 

ulaĢabilirsiniz. 
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EK 1 Yemek Alternatifleri 

 

 
 

Pastırmalı Yumurta   S/Ö/A 

 

Menemen (Biber, Domates, Yumurta)   S/Ö/A 

 

Ispanaklı Yumurta   Ö/A 

 

Yumurtalı Piyaz    Ö/A 

 

YeĢil Mercimek Yemeği   Ö/A 

 

Cevizli Yoğurtlu Kereviz Salatası    Ö/A 

 

Mantarlı Kepekli Pirinç Pilavı     Ö 

 

Mantarlı Omlet    Ö/A 

 

Mantar Salatası    Ö/A 

 

Zeytinyağlı Kereviz   Ö/A 

 

Zeytinyağlı Enginar  Ö/A  

 

Zeytinyağlı Pırasa   Ö/A 

 

Bamya Yemeği   Ö/A 

 

Karnabahar ve Brokoli Salatası   Ö/A 

 

Mercimek Çorbası    Ö/A 

 

Ezogelin Çorbası    Ö/A 

 

KarıĢık Sebze Çorbası   Ö/A 

 

S:Sabah   Ö:Öğle  A: AkĢam  tercih edilebilir anlamındadır.  
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EK 2 Ġdeal Kilo Çizelgeleri 

 

 

    VÜCUT TĠPĠNE GÖRE ĠDEAL ERKEK AĞIRLIKLARI (kg) 

 

 Boy/cm    Dar Omuzlu  Normal Omuzlu  GeniĢ Omuzlu 

157 52.5-56.5 56.0-60.5 59.5-64.5 

159 54.0-58.5 57.5-62.5 60.5-65.5 

161 55.5-60.0 61.0-65.5 64.5-70.0 

164 57.0-62.0 59.0-65.5 62.5-68.0 

167 58.5-63.0 62.5-67.0 66.5-72.0 

169 60.5-65.5 64.5-69.0 68.0-73.5 

172 62.0-67.5 66.5-71.0 69.5-75.0 

174 63.5-68.5 68.0-73.0 71.5-77.0 

177 65.5-70.5 70.0-75.0 73.0-78.5 

180 67.5-72.5 72.0-77.0 75.0-81.5 

183 69.5-74.5 73.5-78.5 77.0-83.5 

186 72.0-77.0 75.0-80.5 79.0-86.0 

188 74.0-79.0 77.5-83.5 80.5-88.5 

190 76.5-81.5 79.5-86.0 83.5-91.5 

 

 

            VÜCUT TĠPĠNE GÖRE ĠDEAL KADIN AĞIRLIKLARI (kg) 

 

 Boy/cm       Dar Omuzlu    Normal Omuzlu GeniĢ Omuzlu 

150 46.0-50.0 49.5-53.5 53.0-57.5 

152 46.5-51.0 50.5-54.5 54.0-58.5 

155 47.5-52.0 51.5-55.5 55.0-59.5 

157 49.5-53.0 53.0-56.5 56.0-61.0 

159 51.0-55.0 54.5-58.0 57.5-62.5 

161 52.5-56.5 56.0-60.0 59.5-64.5 

164 54.0-58.0 57.5-61.5 60.5-65.5 

167 56.0-60.0 59.0-63.5 62.5-68.0 

169 57.5-62.0 61.0-65.5 64.5-70.0 

172 59.0-63.5 62.5-67.0 66.0-72.0 

174 60.5-64.5 64.5-69.0 67.5-73.5 

177 62.0-66.5 66.070.5 69.0-75.0 

180 63.0-68.0 67.0-71.5 70.0-76.5 
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EK 3 Basit Günlük Sonuç Tutma Tablosu 

 

Günlük yediklerimize göre iyi kötü listesi yapma ve kendi içinde 

sınıflamamız için basit bir tabloyu yazılı olarak ya da kendi aklımızda 

da tutabiliriz. Eğer yediklerimizi bu listedekilere göre doğru yapmıĢsak 

onun oranına göre iĢaretlemek ya da bu rehbere uymayan Ģeyler 

yemiĢsek yeme oranına göre iĢaretleme yapmak; verdiğiniz ya da 

veremediğiniz kilolar için sonradan bakınca size fikir verebilir.  

Ġlk yedi günlük haftalık bir örnek liste verilmiĢtir.  

Bunu aylık bazda artırarak (özellikle ilk baĢta) nasıl beslendiğinizi 

görmek için kullanabilirsiniz. 
 

                   

1.GÜN HĠÇ AZ ORTA ÇOK 

ĠYĠ/DOĞRU     

KÖTÜ/YANLIġ     

 

                           

2.GÜN HĠÇ AZ ORTA ÇOK 

ĠYĠ/DOĞRU     

KÖTÜ/YANLIġ     

 

                            

3.GÜN HĠÇ AZ ORTA ÇOK 

ĠYĠ/DOĞRU     

KÖTÜ/YANLIġ     

 

                           

4.GÜN HĠÇ AZ ORTA ÇOK 

ĠYĠ/DOĞRU     

KÖTÜ/YANLIġ     

 

                           

5.GÜN HĠÇ AZ ORTA ÇOK 

ĠYĠ/DOĞRU     

KÖTÜ/YANLIġ     

 

                            

6.GÜN HĠÇ AZ ORTA ÇOK 

ĠYĠ/DOĞRU     

KÖTÜ/YANLIġ     

 

                            

7.GÜN HĠÇ AZ ORTA ÇOK 

ĠYĠ/DOĞRU     

KÖTÜ/YANLIġ     
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