
OBEZİT Merkezi Kurumsal 
Özellikleri



OBEZİT Merkezi Yetkisi

• OBZEZİT Merkezleri, Kurumsal yapı olarak SAGİM Ltd. Şti. tarafından 
geliştirilen ve patentli bir modeldir.

• Obezit© Modelini ve Yükünü At Hafifle© Yöntemini uygulamak üzere, 
tüm standart ve şartları sağlayan kurumlar hizmet yetkisini SAGİM Ltd. 
Şti. den almaktadır.



OBEZİT Merkezi Ücretlendirmesi

• Obezit Sistemi yaşam tarzı değişikliği olarak kişilerin kendi yetenek ve 
kapasitelerini artırmaya yöneliktir.

• Bir değişim mühendisliği modeli olduğundan Sosyal Güvenlik Kurumu 
ödemesine dahil değildir.

• SGK anlaşması olmadan bireysel görüşmeler ve grup terapiler 
yapılmaktadır.

• Rutin program dahilinde hastalara sağlık hizmeti vermeden, 
danışanlara yaşam sağlığı becerileri kazandırmaya yönelik 
özelleştirilmiş hizmet birimidir.



OBEZİT Merkezi Ücretlendirmesi

• Bu sebeple danışanlar başvuru modülü, ölçümler, matris oluşturma ve 
yorumlama, sistem kullanımı, grup terapiler ve takipler için kendileri 
seans ücretlerini ödemektedir.

• Ücretlendirme genel olarak gruplara katılım ücretidir.
• Diğer ek veya destek tedaviler ayrı ücretlendirmeye tabiidir.
• Ameliyat, yataklı tedavi, özel tedaviler için ayrı paket fiyatlar 

oluşturulmuştur.



OBEZİT Merkezi Modüler Yapısı

• Toplamda 7 Modül halinde 6 iç ve 1 dış modülden olarak yürütülen 
Obezit Sistemi içinde, dış modül olan İKİNCİ Modül SAĞLIK TARAMASI 
Modülüdür.

• Destekleyici tedaviler olan tamamlayıcı tıp, ilaçlar ve cerrahi işlemler 
ise başlangıçta her hastaya önerilmemektedir.

• Destekleyici tedaviler, ek işlemler olarak Modül 4 ten sonra zayıflama 
ve uyum zorluğu yaşayan (dirençli) danışanlarda yaptırılmaktadır.

• Bunun için dirençli danışan özellikleri tespit edilmekte ve özçabası ile 
obeziteyi yenemeyecek olanlarda tavsiye edilmektedir.

• Bu İKİNCİ Modül ve ek tedaviler dışındaki tüm Modüller, grup terapiler 
ve bireysel görüşmeler OBEZİT MERKEZİ bünyesinde yürütülmektedir.



OBEZİT Sistemine Giriş İçin Sağlık Taraması 

• Sağlık Taraması (Check-Up) Hizmeti 
• Bir sağlık tesisi bünyesinde OLAN merkezlerde bu sağlık tesisinden 

Sağlık Taraması Hizmeti alınmaktadır.
• Bir sağlık tesisi bünyesinde OLMAYAN merkezlerde ANLAŞMALI sağlık 

tesisinden veya danışanın tercih ettiği bir sağlık tesisinden Sağlık 
Taraması Hizmeti alınmaktadır.

• Sağlık Taraması Hizmeti, SGK güvencesi kapsamında ve sağlık tesisinin 
özelliklerine göre ayrı EK ücretlendirme ile yapılmaktadır. 



OBEZİT Merkezi Destekleyici Yöntemleri

• Destekleyici (EK) Yöntemler Kullanımı 
• Destekleyici tedaviler, ek işlemler olarak Modül 4 ten sonra zayıflama ve 

uyum zorluğu yaşayan (dirençli) danışanlarda yaptırılmaktadır.
• Destekleyici uygulamalar; Fitoterapi, Akupunktur, Hipnoz, Farmakoterapi, 

Yoga, Ekoterapi, Ergoterapi, Hidroterapi, Girişimsel İşlemler veya Obezite 
Cerrahisi Uygulamalarıdır.

• Kendi bünyesinde Destekleyici (EK) Yöntemler Uygulamaları OLAN
merkezlerde bu sağlık tesisinden gerekli destek tedavileri alınmaktadır.

• Kendi bünyesinde Destekleyici (EK) Yöntemler Uygulamaları OLMAYAN
merkezlerde ANLAŞMALI sağlık tesisinden gerekli destek tedavileri 
alınmaktadır .

• Destekleyici (EK) Yöntemler, SGK güvencesi kapsamında ise resmi olarak ve 
sağlık tesisinin özelliklerine göre ayrı EK ücretlendirme ile yapılmaktadır. 
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