
OBEZİT Merkezi Personelleri



OBEZİT MERKEZİ DAİMİ PERSONELLERİ

• Obezit Merkezlerinde Merkez Koordinatörü, Hasta Kayıt ve Halkla İlişkiler 
Personeli, Merkez Sorumlu Hekimi, Konsültan Hekimler, Psikolog, Diyetisyen, 
Fizyoterapist, Spor Danışmanları ve sağlık görevlileri çalışabilmektedir.

• Merkezimiz en küçük çekirdek 3+1 konseptte 4 kişilik kadro ile toplu halde 
hizmet verilmektedir.

Koordinatör sekretarya Diyetisyen Psikolog Fizyoterapist



Koordinatör Sekretarya Birimi

• Kayıt, Sekretarya ve Yaşam Koçu şeklinde görev yapmaktadır,
• Danışanlara yakın iletişim ve sürekli görüşme imkanı sunmaktadır,
• Hiç bir zaman yalnız ve karşılamasız kalmamanızı sağlamaktadır,
• İhtiyacınızı ve durumunuzu önceden tahmin ederek sizi yönlendirmeyi 

ve sizle beraber bu yolu yürümeyi amaçlamaktadır.
• İlk modülde tamamen sizinle ilgilenecek olan koordinatör ve 

sekretarya çalışanları tüm program boyunca ve sonrasında da sizlerin 
en yakın arkadaşı, yoldaşı ve yardımcısı olacaktır.



Beslenme Birimi

• Diyetisyen
• Yemek tarifi verir gibi beslenme danışmanlığı dışında
• Vücudun ve hücrelerin, hem kimyasal, hem biyolojik hem de psikolojik 

haz mekanizmaları olarak neye ihtiyacı oluğunu planlayan bir hücresel 
beslenme koçu olarak görev yapmaktadır.

• İlk modülde sizinle bire bir ilgilenecek olan diyetisyenlerimiz, daha 
sonra grup terapiler dahilinde sizlerle seanslara katılacak, gerektiğinde 
veya siz talep ettiğinizde ek olarak bire bir hizmet de verebilecektir.



Psikoloji Birimi

• Psikolog
• Kişiyi yaşamsal bütün çevresi ve etkileşimi ile ele alarak,
• Sağlıklı duygu ve düşünce koçu olarak,
• Daha mutlu ve doygun hissetmemizi sağlayacak teknikler kullanmaktadır.
• Bilişsel davranışçı yöntemlerle davranışları ve alışkanlıkları değiştirmeyi 

amaçlamaktadır.
• İlk modülde sizinle bire bir ilgilenecek olan psikologlarımız, daha sonra grup 

terapiler dahilinde sizlerle seanslara katılacak, gerektiğinde veya siz talep 
ettiğinizde ek olarak bire bir hizmet de verebilecektir.



Hareketlilik ve Egzersiz Birimi

• Fizyoterapist
• Klasik tıbbi fizyoterapinin dışında,
• Aktivite koçu olarak, adeta bir spor hocası olarak, 
• Sağlıklı yaşam ve hareket öğreticisi olarak,
• Vücut kompozisyonlarını ve organları geliştirici 

hareket artırma, aktivite artırma, egzersiz artırma, spora yöneltme ve 
• bunların kalıcı yaşam becerileri olmasını amaçlamaktadır.
• İlk modülde sizinle bire bir ilgilenecek olan aktivite koçlarımız, daha sonra grup 

terapiler dahilinde sizlerle seanslara katılacak, gerektiğinde veya siz talep 
ettiğinizde ek olarak bire bir hizmet de verebilecektir.



Konsültanlar

• Konsültan Hekimler iki gruba 
ayrılmaktadır.

• Daimi Konsültanlar;
• İç hastalıkları, 
• Psikiyatri, 
• Kardiyoloji, 
• Genel Cerrahi ve 
• Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

• Gerekli Durumlarda Konsültanlar;
• Bunların dışındaki branşlara ait hastalık 

veya muayene gereksinimleri olduğunda 
diğer branşlardan da hizmet alınmaktadır.



Destekleyici Yöntemler Uzmanları

• Merkez bünyesinde veya anlaşmalı birimlerde
• Tamamlayıcı tıp uzmanları

• Fitoterapi
• Hipnoz
• Akupunktur

• Ergo, eko ve hidroterapi uzmanları
• Gastroenterologlar
• Obezite cerrahları

• Obezit Sistemi eşgüdümünde hastalara 360 derece hizmet 
vermektedirler.
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