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En bas�t tanımıyla, tıkınırcasına yeme kontrolsüz
b�r şek�lde yemek yemekt�r. Araştırmalar her 
20 k�ş�den b�r�n�n tıkınırcasına yeme yaşadığını
göstermekted�r.

Tıkınırcasına yeme, objekt�f ve subjekt�f olmak
üzere �k�ye ayrılır.

Tıkınırcasına Yeme Ned�r?

Objekt�f Tıkınırcasına Yeme 
Kısa b�r zaman d�l�m�nde (�k� saat�n altında), kontrol
kaybı h�ss� eşl�ğ�nde alışılmadık derecede büyük
m�ktarlarda yemek yemekt�r (Örneğ�n, ortalama b�r
�nsanın b�r öğün veya atıştırmalık olarak y�yeb�leceğ�
m�ktarın 2-3 katı kadar).  Tıkınırcasına yeme b�tt�kten
sonra, yoğun suçluluk ve utanç duygusu h�ssed�l�r.

Subjekt�f Tıkınırcasına Yeme
Kontrol kaybı h�ss� mevcuttur ancak tüket�len
y�yecekler nesnel olarak büyük m�ktarda değ�ld�r.
Örneğ�n: kahvaltıda 3-4 d�l�m ekmeğ� kontrolsüz b�r
şek�lde yed�ğ�n�zde, bu subjekt�f tıkınırcasına
yemed�r. Çünkü b�r k�ş� 3-4 d�l�m ekmeğ� herhang�
b�r öğünde tüketeb�l�r. 



Tıkınırcasına yemen�n d�ğer özell�kler�

Yukarıdak� durumlardan b�r�n� veya

b�rkaçını yaşıyorsanız, neden böyle

davrandığınızı öğrenmek �steyeb�l�rs�n�z.

Davranışınızın arkasındak� faktörler�

anlamak, bu davranışınızı değ�şt�rmen�ze

yardımcı olacaktır.

Genell�kle yoğun kalor� �çeren y�yecekler yemek
Alışılmadık derecede hızlı yemek 
Rahatsız ed�c� derecede tok h�ssedene kadar yemek
F�z�ksel açlık yokken yemek
Utanma duygusu neden�yle g�zl�ce yemek
Yed�kten sonra suçluluk ve utanç h�ssetmek



Tıkınırcasına Yemey�
Sürdüren Faktörler



Vücut Şekl�n�n ve Ağırlığının 
Aşırı Değerlend�r�lmes�

“Kend�ne güven�m ve kend� değer�m
hakkındak� duygularım, kaynağını der�n b�r

şek�lde f�z�ksel olarak çek�c�, başka b�r
dey�şle; "zayıf, olmam gerekt�ğ�"

düşünces�nden alıyor. Azıcık k�lo aldığımda
b�le çek�c� olmama r�sk�n� alıyorum ve

geleceğ�m� kasvetl� ve yalnız olarak
görüyorum. Bu düşünce ben� umutsuzlukla

dolduruyor, böylece kend�m� mümkün
olduğunca az yemeye zorluyorum.”



Vücut şekl� ve ağırlığı hakkında aşırı end�şelenmek 

ne anlama gel�r? 

Tıkınırcasına y�yen çoğu k�ş� vücut ağırlığı ve

şekl� hakkında fazlasıyla end�şel� h�sseder. 

Bu end�şeler yoğunlaşab�l�r ve sonunda

hayatlarına bu end�şeler hükmedeb�l�r.

Kend�n�z� �nsan olarak nasıl değerlend�rd�ğ�n�z� düşünün. B�rçok k�ş�
kend�n� hayatının çeş�tl� alanlarında nasıl performans gösterd�ğ� �le
değerlend�r�rken (örneğ�n �l�şk�ler�n�n kal�tes�, �ştek� performansları,
atlet�k başarıları vs.), yeme sorunu olan çoğu �nsan kend� değerler�n�
büyük ölçüde, hatta tamamen, sek�l ve k�loları ve bunları kontrol
etmedek� becer�ler�yle ölçerler. 
Bu durumu aşağıdak� g�b� pasta graf�ğ�yle göstereb�l�r�z. Graf�ğ�n her
d�l�m� yaşamın değer ver�len b�r parçasını göster�r ve d�l�m ne kadar
büyükse k�ş�n�n o alana verd�ğ� önem o kadar büyük demekt�r. 



Katı D�yet Kısıtlaması
“Kontrol” de h�ssetme �ht�yacı ve vücut şekl� ve ağırlığı
konusunda kaygılanmak d�yet yapmanın en temel
nedenler�d�r. Ancak, d�yet kısıtlamaları b�rçok k�ş�y�
tıkınırcasına yemeye eğ�l�ml� duruma get�r�r. Eğer d�yet
aşırı �se, yan� çok az yemey� tavs�ye ed�yorsa, güçlü
f�zyoloj�k baskılar ortaya çıkacaktır. D�ğer b�r dey�şle, bu
şek�lde d�yetler� uygulayan k�ş�, tıkınırcasına yeme �le 
katı d�yet arasında g�d�p gelecekt�r.

Olumsuz Ruh Hal�

Tıkınırcasına yemen�n ruh hal� �le karmaşık ve
döngüsel b�r �l�şk�s� vardır.
Yoğun kalor�l� y�yecekler yemek b�z� anlık olarak �y�
h�ssett�r�r. Tıkınırcasına yeme, olumsuz ruh hal� ve
düşüncelerle başa çıkmada d�kkat dağıtıcı ve
sak�nleşt�r�c� anlık b�r etk�ye sah�pt�r. 
Kend�n�z� üzgün, mutsuz veya stresl�
h�ssett�ğ�n�zde, her sefer�nde tıkınırcasına yemeye
yönlen�yorsanız, olumsuz ruh hal�yle başa çıkmak
�ç�n farklı stratej�lere başvurab�l�rs�n�z. Örneğ�n;
yürüyüş yapmak, b�r arkadaşınızı aramak veya
terap�ye başlamak g�b�.



Buraya kadar, tıkınırcasına yemen�n
tanımından, tıkınırcasına yeme döngüsünden
ve tıkınırcasına yemeye neden olan
faktörlerden bahsett�k. 

Pek�, tıkınırcasına yemey� nasıl önleyeb�l�r�z?
İlk olarak,tıkınırcasına yemeden sonra neler
yapmalıyız ve neler yapmamalıyız'dan
bahsedeceğ�m. Daha sonra, uzun vadede
uygulayab�leceğ�n�z öner�ler ve destek olması
amacıyla k�taplar paylaşacağım.





Planınıza Sadık Kalın
Planınıza sadık kalmanızda s�ze yardımcı olacak 
�k� yöntem kend�n� �zleme tekn�ğ� ve düzenl� yemek
yemekt�r.

Kend�n� İzleme

tıkınma önces� ve sonrası ne düşündüğünüzü
nasıl h�ssett�ğ�n�z� ve
nerede ve ne yed�ğ�n�z� yazın. 

Tıkınırcasına yeme sonrası, b�r deftere: 

Yazmak kend� kend�n� �zleme metodudur. Kend�n�
�zleme, doğru ve kapsamlı b�r şek�lde yapılırsa, daha
önce farkında olmadığınız özell�kler�n�z�
keşfeders�n�z. Ayrıca, kend�n�z� gerg�n veya kızgın
h�ssett�ğ�n�zde, d�yet kurallarınızdan b�r�n�
ç�ğned�ysen�z tıkınırcasına yeme davranışına
yönelmemen�z gerekt�ğ�n� fark eders�n�z. Bunları
yapmaya alışık olduğunuz �ç�n başka b�r şey� yapmak
olanaksız görüneb�l�r ancak aşağıdak� bahsedeceğ�m
öner�ler� kend�n� �zleme tekn�ğ� �le uygularsanız
tıkınırcasına yeme davranışınızdan başka
seçenekler�n�z olduğunu fark edeceks�n�z. 
Kend�n�z� �zlemen�z değ�ş�m�n�ze yardımcı olacaktır. 



Düzenl� Yemek Y�y�n

Tıkınırcasına yeme sonrası suçluluk ve utanç
h�ssetmen�z normald�r. Ancak, gün �çer�s�nde
tıkınırcasına yemen�z o gün �ç�n yemek yemey�
b�t�rd�ğ�n�z anlamına gelmemel�d�r. B�r sonrak�
öğününüzü veya atıştırmalığınızı yaklaşık 3-4
saat sonraya planlamanız ve o saatte tekrar
yemek yemen�z öneml�d�r.

Yaşadığınız suçluluk duygusundan dolayı günün
ger� kalanında kend�n�z� kısıtlarsanız, günün
�lerleyen saatler�nde tekrar tıkınırcasına yeme
�ht�mal�n�z artacaktır. Tıkınırcasına yemeden
b�rkaç saat sonra pek aç h�ssetmesen�z de küçük
b�r aperat�f yemel�s�n�z. Unutmayın k�, acıktığınız
�ç�n yemek yem�yorsunuz- bu aperat�f�
gelecektek� tıkınırcasına yemey� önlemek �ç�n
y�yorsunuz



Akt�f ve Üretken Olun
Tıkınırcasına yeme sonrası, h�ssett�ğ�n�z suçluluk,
utanç ve çares�zl�k �le h�çb�r şey yapmadan
oturmak muhtemelen tekrar tıkınırcasına
yemeye veya telaf� etme dürtüsüne neden
olacaktır. Bunun yer�ne, akt�f olun ve odağınızı
farklı akt�v�telere yönlend�r�n. Farklı akt�v�telere
yönelmek, dürtüler�n�z�n ( tıkınırcasına yeme,
kusma veya müsh�l kullanma) en yoğun olduğu
zamanlarda (b�r saat kadar) gerekl� olacaktır

Yapab�leceğ�n�z bazı akt�v�teler
·      Res�m yapmak
·      Puzzle yapmak
·      Günlük yazmak
·      Yürüyüş yapmak
·      B�r arkadaşı ya da a�le üyes�n� aramak
·      Med�tasyon yapmak



Buradak� amaç, k�ş�sel olarak s�ze uygun

faal�yetler�n b�r l�stes�n� oluşturmaktır. 

Genel olarak, her b�r akt�v�ten�n aşağıdak�

 3 özell�ğe sah�p olması gerek�r:

Pas�f olmaktan ( tv �zlemek g�b�) z�yade akt�f
olmayı �çer�r ( b�r şeyler yapmak)
Key�fl�d�r (angarya �ş olarak h�ssett�rmez)
Gerçekç�d�r (yan� yapab�leceğ�n�z b�r akt�v�ted�r)

Akt�v�te l�sten�z� oluşturduktan sonra, bunları
b�r deftere yazab�l�rs�n�z veya telefonunuz not
uygulamasını kullanab�l�rs�n�z. Yemek yemeye
veya kusmaya veya müsh�l kullanmaya �stekl�
olduğunuzda l�sten�ze kolayca
er�şeb�lmel�s�n�z.



D�yet Yapmamalısın

Tıkınırcasına yeme sırasında genell�kle yüksek
m�ktarda kalor� tüket�l�r. B�rçok k�ş�, tükett�ğ�
m�ktardan dolayı, yoğun suçluluk duygusu ve an�
k�lo alma korkusu h�sseder. Bu nedenle, katı b�r
d�yete başlamayı düşünürler. 

Tıkınırcasına yeme sonrası d�yet yapmayı
düşünmek en etk�s�z çözümdür çünkü d�yet
yapmak gelecektek� başka b�r tıkınırcasına
yemeye zem�n hazırlar.  Ardından başka b�r d�yet
ve ardından daha da fazla tıkınırcasına yeme.
Çözümünüz d�yet yapmaksa, tıkınırcasına yeme
döngüsü devam edecekt�r.

Tıkınırcasına yeme sonrası �ht�yacınız olan yen�
b�r d�yet değ�ld�r. İht�yacınız tüm d�yet kurallarını
rafa kaldırdığınız ve düzenl� yemek yed�ğ�n�zden
em�n olduğunuz b�r beslenme programıdır.



Telaf� Etmemel�s�n

Telaf� ed�c� (müsh�l almak, kusmak vb)
davranışlar, tıkınırcasına yemen�n
etk�ler�n� ortadan kaldırmak �ç�n d�ğer
etk�s�z yöntemlerd�r. 

Tıkınırcasına yeme sonrası
kusulduğunda, tüket�len kalor�ler�n
yaklaşık yarısı ger� çıkartılır. Ayrıca
kusmanın d�ş m�nes�, yemek borusu ve
tükürük bezler� üzer�nde olumsuz
etk�ler� vardır.

Tıkınırcasına yemek yed�kten sonra
kend�n�z� kusturmanız düzenl� yemeye
başladıktan sonra ortadan kalkacaktır.
Bunun neden�, tıkınırcasına yemen�ze
bağlı olmasıdır ve tıkınırcasına yemen�z
�y�leşt�kçe çözüme kavuşacaktır. 



İlk b�rkaç hafta �ç�n, planlanan bazı
yemeklerden veya atıştırmalıklardan
sonra kusma konusunda güçlü b�r
dürtü yaşayab�l�rs�n�z. Bu durumda
dürtü azalana kadar (genell�kle b�r saat
�ç�nde) d�kkat�n�z� dağıtmak �ç�n
el�n�zden gelen�n en �y�s�n� yapmanız
gerek�r. Ayrıca başkalarının yanında
durarak kusmayı zorlaştırab�l�rs�n�z.

Tıkınırcasına yeme dışındak�
zamanlarda kusan b�r�ysen�z ve bu
alışkanlığı bırakmakta zorlanıyorsanız
profesyonel yardım almalısınız. Bu
şek�lde b�r yeme düzen�n�z varsa kend�
başınıza üstes�nden gelmen�z zor
olab�l�r. 



Müsh�l�n �se kalor� em�l�m�ne az etk�s�
vardır çünkü çoğu y�yecek bağırsağın
üst kısmında em�l�rken müsh�l alt
kısımda etk�ler.

İdrar söktürücüler�n kalor� em�l�m�ne
etk�s� yoktur. Onlar sadece susuz
bırakır. Buna rağmen bazı �nsanlar bu
�laçların kullanımını ödüllend�r�c�
bulurlar çünkü geç�c� olmasına rağmen
k�lo �shal veya fazla �drarla atılan sıvı
neden�yle düşer.



Tıkınırcasına yemeden sonra, b�rçok k�ş� ya hep
ya h�ç şekl�nde düşünmeye eğ�l�ml�d�r. Başarısız
olduklarını, günler�n�n mahvolduğunu ve
değ�ş�m �ç�n umut olmadığını düşünür, ancak,
gerçek tamamen farklıdır. 

Felaket senaryoları yazmak yer�ne hatalarınızı
fark etmel� ve onları kabul etmel�s�n�z. 

Davranışınızı kabul eder ve sah�plen�rsen�z, daha
uyumlu b�r şek�lde �lerleyeb�l�rs�n�z. Bunu
yaptığınızda, “Pazartes� günü yen�den başlama”
�ht�yacınız da ortadan kalkar. Tıkınırcasına
yemeden sonra harekete geç�n, devam ed�n.
Olumlu öz-onaylama kullanab�l�rs�n�z. Verd�ğ�n�z
emekler, yaşadığınız b�r tıkınırcasına yemeyle
tamamen kaybolmadı.

Özetle, hayatın her alanında olduğu g�b�,
tıkınırcasına yemen�n �y�leşme sürec�nde de
kend�m�ze karşı naz�k olmak, sabırlı olmak ve
prat�k yapmak gerek�yor. 

Felaket Senaryoları
Yazmamalısın



Tıkınırcasına yeme sonrası neler
yapmanız ve yapmamanız gerekt�ğ�nden
bahsett�m. 

Pek�, gelecektek� tıkınırcasına yemeler�
önlemek �ç�n neler yapab�l�rs�n�z ’den
bahsedeceğ�m.

Tıkınırcasına Yemey� Önlemek �ç�n
Kanıtlanmış 6 Adım

1.Adım: Davranışınızı gözlemley�n
2.Adım: Öğün Atlamayın
3.Adım: Sorunlarınızı Ele Alın 
4.Adım: Med�tasyon Yaparak
Durumunuzu Kabul Ed�n 
5.Adım: Y�yeceklerle �lg�l� kaygılarınızı
değerlend�r�n
6.Adım: Eğlencel� Akt�v�teler Deney�n



1.Adım: 
Davranışınızı Gözlemley�n

D�kkatl� b�r şek�lde kend�n�z� �zlemeden,
ayrıntıları hatırlamak �mkansızdır. Günlük
yazmak hem mevcut yeme davranışınızı
anlamanıza yardımcı olur hem de tıkınırcasına
yemey� önlemen�n merkez�nde yer alır. 

Saat ve tar�h
Tüket�len y�yecek ve �çecek
Tükett�ğ�n�z yer
Bunu tıkınırcasına yeme olarak görüp
görmed�ğ�n�z
Duygularınız ve düşünceler�n�z
Kusma veya müsh�l kullanma dürtüsünün 
olup olmadığı

Günlüğünüze neler� yazab�l�rs�n�z:



2.Adım: Öğün Atlamayın
Vücudunuzun s�nyaller�ne göre yemek
�steyeb�l�rs�n�z (aç olduğunuzda yemek g�b�).
Ancak bu s�nyaller genell�kle aşırı yemek
y�yenlerde bozulur, bu da açlığı tokluktan ayırt
etmekte zorlanacağınız anlamına gel�r.

Bununla b�rl�kte, tutarlı b�r düzenl� yeme model�n�
ben�msed�ğ�n�zde, bu �puçları b�r süre sonra ger�
gel�r ve sezg�sel yemey� hayatınıza entegre
etmen�ze yardımcı olur. 

Başlangıçta, her gün üç planlı öğün yemek ve �k�
veya üç planlı atıştırmalık yemey� hedeflemel�s�n�z.

Düzenl� yeme alışkanlığının oluşturulması,
tıkınırcasına yeme sorunuyla uğraşırken
yapab�leceğ�n�z en öneml� değ�ş�kl�kt�r. 30 yıldan
uzun süren araştırmalardan elde ed�len en tutarlı
bulgulardan b�r�, düzenl� yemek yeme model�n�
ortaya çıkmasının çoğu tıkınırcasına yeme
davranışını kenara �tmes�d�r. Sık sık olan
tıkınırcasına yemeler aralıklı duruma gel�r veya
tamamen durur. 



3. Adım:
Sorunlarınızı Ele Alın 

B�r d�yet kuralının bozulması sonucu ya hep ya
h�ç düşünmek
Ruh hal�m�z�n dalgalanması ve hoş olmayan
yoğun duygular h�ssetmek

Olumsuz b�r durumla başa çıkmakta
zorlanıyorsanız, etk�l� sorun çözmey� öğrenmek 
�y� b�r f�k�r olacaktır.

Unutmayın k� tıkınırcasına yeme öngörüleb�l�r b�r
durumdur, rastgele oluşmaz. 

Genell�kle �k� durumdan sonra tıkınırcasına yeme
ortaya çıkar:

Bu zor zamanları etk�l� ve sağlıklı b�r şek�lde
yönetmek, öngörüleb�l�r tıkınırcasına yemey�
önlemeye yardımcı olab�l�r.



Etk�l� sorun çözme, 6 basamağı �çer�r. Iy� sorun
çözücüler farkında olmadan bu adımlardan geçer.
Aynı �şlem� �zleyerek s�z de �y� b�r sorun çözücü
olab�l�rs�n�z. 

Etk�l� sorun çözme aşağıdak� 6 adımı �çer�r:

1.adım: Sorunu mümkün olduğunca erken
bel�rlemek.
 2.adım: Sorunu doğru b�r şek�lde bel�rlemek.
 3.adım: Mümkün olduğu kadar çok çözüm
düşünmek.
 4.adım: Her b�r çözümün sonuçlarını düşünmek.
 5.adım: En �y� çözümü ya da çözüm
komb�nasyonunu seçmek
 6.adım: Çözüme göre hareket etmek.

Sorunlar Nasıl Çözülür?

Sorunlar çoğu zaman bunalmış

h�ssett�rse ve üstes�nden gel�nmes�

�mkansız görünse de yalnız 

olmadığınızı unutmayın.



Kötü b�r ruh hal�ndeyken med�tasyon yapmayı h�ç
düşündünüz mü?

Med�tasyon, günlük olarak karşılaştığınız an� stres
ve end�şelerle başa çıkmanıza yardımcı olacak
güçlü b�r araç olab�l�r.

Med�tasyon sırasında arkanıza yaslanırsınız,
rahatlarsınız, z�hn�n�z�n �şley�ş�n� daha �y� tanırsınız
ve kabul eders�n�z. Başka b�r dey�şle, stresl�
durumlarda ya da �şler planladığınız g�b�
g�tmed�ğ�nde dürtüsel olarak b�r tıkınırcasına
yemeye (veya başka herhang� b�r yıkıcı davranışa)
başvurmanızı engeller.

Bu nedenle, ruh hal�n�zde an� b�r değ�ş�kl�k fark
ett�ğ�n�zde veya yoğun b�r stres duygusu
h�ssett�ğ�n�zde med�tasyon yapmayı
deneyeb�l�rs�n�z.

4.Adım: Med�tasyon Yaparak
Durumunuzu Kabul Ed�n 



Yasaklı y�yecekler tıkınırcasına yemey� tet�kler.
Tüket�ld�kler�nde üzüntüye ve kaygıya neden
olurlar. Yasaklı y�yeceklere kademel� olarak maruz
kaldığınızda ve onları beslenmen�ze yen�den dah�l
ett�ğ�n�zde, h�ssed�len kaygı ve tıkınırcasına yeme
potans�yel� azalacaktır. 

Yasaklı y�yecekler� beslenmen�ze yen�den dah�l
ederken h�yerarş� s�stem�n� kullanab�l�rs�n�z.
Yasaklı y�yecekler�n�z� en yasaklı’dan en az
yasaklı’ya doğru sıraladıktan sonra en az yasaklı
y�yecekler�n�z� yavaş yavaş beslenmen�ze yen�den
dah�l edeb�l�rs�n�z.

5.Adım: Y�yeceklerle �lg�l�
Kaygılarınızı Ele Alın



Örneğ�n, mısır gevreğ� "en az yasaklı" y�yecekler
l�sten�zdeyse (ancak y�ne de onu yeme konusunda
end�şeler�n�ze sah�psen�z), her zamank�
kahvaltınızın yanına b�r avuç mısır gevreğ� ekley�n. 

Kaygılarınız azalana kadar, mısır gevreğ�n�
beslenmen�ze eklemeye devam ed�n. Daha sonra,
adım adım d�ğer y�yecekler�n�z� dah�l edeb�l�rs�n�z. 

Unutmayın k� bu süreç zaman, prat�k ve emek
gerekt�r�yor. B�r gecede başarı beklemek gerçekç�
değ�ld�r. Ancak y�yecekler� yavaş yavaş yen�den
dah�l etmeye başladıkça kaygılarınızın azaldığını
fark edeceks�n�z.



Öz değer�n�z�, vücut ağırlığınızı ve şekl�n�z� temel
olarak değerlend�rmek yer�ne yaşamın d�ğer
yönler�ne bakmaya başlayab�l�rs�n�z. 
D�ğer yaşam alanlarının önem�n� artırarak öz
değerlend�rme kapsamınızı gen�şleteb�l�rsen�z,
d�yet �ht�yacınız ve bununla b�rl�kte tıkınırcasına
yeme dönemler�n�z azalab�l�r.

Neler Yapab�l�rs�n�z?

S�z� mutlu eden, neşelend�ren ve �lg�n�z� çeken
akt�v�teler� düşünün.

Bazı örnekler;
Dans dersler� almak
Futbol oynamak,
Yogaya başlamak
Qu�dd�tch'� öğrenmek (keşke gerçek olsaydı 😊)
B�na bulmacaları
Bunların b�r l�stes�n� yapın - mümkün olduğunca
uzun b�r l�ste olsun ve yaratıcı olmayı unutmayın! 

6. Adım: 
Eğlencel� Akt�v�teler Yapın



Bu akt�v�teler�n amacı, vücut ağırlığınızdan ve
şekl�n�zden bağımsız olarak hayatınıza daha fazla
anlam katmaktır.

Bu akt�v�telere yeter�nce enerj� ayırırsanız,
hayatta ney�n daha öneml� olduğunu fark
etmeye başlayab�l�rs�n�z. Vücut ağırlığınızı ve
şekl�n�z� kontrol etme �steğ�n�z azalab�l�r. Bu
akt�v�telere başladığınızda, bunların yeme
davranışınız üzer�ndek� olumlu etk�ler�n�
deney�mleyeceks�n�z.

Bu adımları uygulamak zaman alacaktır, bu
yüzden sabırlı olun. İht�yaç duyduğunuz anda,
yardım almaktan lütfen çek�nmey�n

Tıkınırcasına yeme �y�leşme yolcuğunuzda, s�ze
yardımcı olacağını düşündüğüm k�tapları da
aşağıda paylaşacağım. Bazen kend�ne yardım
k�tapları bazen bu deney�m� yaşayanların
b�yograf�ler�n� okumak süreç boyunca çok faydalı
olab�l�yor.



Yen� düşünme b�ç�mler�n� ben�msek �st�yorsanız,
okumak öneml�d�r. K�taplar, her yaştan �nsana,
çeş�tl� bakış açılarından yen� b�lg�ler ed�nmen�n
b�r yolunu sunar

Her k�tabın amacı farklıdır. Bazıları kend�ne
yardım k�tapları bazıları kl�n�syenlere yönel�k
bazıları da deney�mler�n� anlatan b�yograf�
k�taplarıdır. 







Teşekkür
ederm!

Ben� sosyal medya

hesaplarından tak�p

etmek �stersen�z;

/serraatalay

serraatalay.com

Umarım bu rehber, tıkınırcasına 
yeme �y�leşme sürec�n�zde s�ze  yardımcı olur.

B�r süred�r tıkınırcasına yeme durumunuzu
yaşıyorsanız ve yardıma �ht�yacınız olduğunu
düşünüyorsanız, bu konuda yetk�n b�r�s�n�
görmek öneml�d�r. Lütfen yardım almaktan
çek�nmey�n.



Break B�nge Eat�ng: Ev�dence-
Based Eat�ng D�sorder Adv�ce &
Support
Aşırı Yemey� Yenmek, Ps�konet
Yayınları
Nat�onal Eat�ng D�sorders
Assoc�at�on

Kaynakça

https://breakbingeeating.com/
https://www.nationaleatingdisorders.org/

