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ÖZET 
 

AİLELERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN 
ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Çocukluk dönemi obezitesi21. yüzyılın önemli halk sağlığı sorunlarındandır.Genetik 

özelliklerle belirlenentokluk mekanizmasında farklılaşmalar, iştah özellikleri,tat 
fenotipleri,hormonal yapıda değişimler, yemek yeme hızı gibi özellikler doğuştan bireyleri 
obezite yönüyle riskli hale getirirken, beslenme özellikleri ve düzenli fiziksel aktivite, riskli 
genlerin getireceği olumsuz etkileri azaltılabilecektir.  

Sağlıklı besin tercihleri oluşturma, yiyecek hazırlama ve pişirme ilkelerini öğretme; aktif 
bir hayat sürdürme konusunda aileler anahtar roldedir.Ancak çocuk ve ebeveynlerinsağlıklı- 
sağlıksız beslenme özellikleri, yanında fiziksel aktivite özelliklerinin birlikte değerlendirildiği 
araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir.  

Ailelerin beslenme alışkanlıkları ile fiziksel aktivite özelliklerinin çocukluk dönemi 
obezitesi üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan vaka kontrol tipindeki araştırma 
Mart-Haziran 2018 tarihlerinde71fazla kilolu/obezve 73normal kiloluçocuk,144 ebeveyniile 
gerçekleştirilmiştir.Veriler Çocuk-Aile Bilgi Formu, Çocuk Fiziksel Aktivite Anketi, Uluslararası 
Fiziksel Aktivite Anketi, Yirmi Dört Saatlik Besin Tüketim Formu kullanılarak ve boy, kilo, 
pedometre ölçümleri yapılarak toplanmıştır. Veriler bir bilgisayar programı ve MediCres 
programı aracılığıylatanımlayıcı istatistiklerden sayı, yüzde, frekans, aritmetik ortalama ile 
Kolmogorov Smirnov testi, bağımsız gruplarda T-test, Ki-kare Testi, Binary Lojistik Regresyon 
Analizi kullanılarak değerlendirilmiştir, p≤0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 

Beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olarak çocuklarda obez olma riskini ekmek tahıl 
tüketiminin önerilenin üzerinde olması 6 kat (OR=5,964 %95 GA= 1,807-19,682, p=0,003), 
ebeveynin kilolu olması 6,4 kat (OR=6,345, %95 GA= 2,340-17,206, p=0,001) arttırdığı, 
çocuğunsebze tüketiminin önerilen düzeyde olması 3,6 kat(OR=3,587, %95 GA= 1,361-6,453, 
p=0,010); öğünlerin düzensiz olması 0,05 kat (OR= 0,050, %95 GA= 0,007-0,348, p=0,002) 
azalttığı, fiziksel aktivite ile ilgili ebeveynin günlük adım sayısının 10.000’den az olmasının 
çocuğun obez olma riskini 3,5 kat (OR= 3,476%95 GA= 1632-7,418 p=0,001) arttırdığı 
bulunmuştur.  

Ebeveynin sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite özellikleri çocuk dönemi obezitesi 
üzerine etkili olduğundan, obeziteyi önlemeye dönük, anne sütünün teşvik edilmesi, çocuklarda 
meyve sebze tüketiminin önerilen düzeye ulaştırılması, obeziteyi önleme programlarda genetik 
riskli çocukların önceliklendirilmesi önerilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Obezite, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, ebeveyn etkisi, çocukluk 
dönemi.  
 
Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Emine ÖNCÜ, Mersin Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana 
Bilim Dalı, Mersin.
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ABSTRACT 
 

THE NUTRITION HABITS AND PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF PARENTS EFFECT ON THE 
CHILHDHOOD OBESITY 

 
 Childhood obesity is one of the major public health problems of the 21st century. 
Differences in the satiety mechanism determined by genetic characteristics, appetite 
characteristics, taste phenotypes, changes in hormonal structure, eating speed make congenital 
individuals risky in terms of obesity, nutritional characteristics and regular physical activity, 
negative effects of risky genes will be reduced. 
 Creating healthy food preferences, teaching the principles of food preparation and 
cooking; families play a key role in maintaining an active life. However, it is seen that studies 
evaluating healthy and unhealthy dietary characteristics of children and parents as well as 
physical activity characteristics are limited.  
 A case-control study was conducted to evaluate the effect of feeding habits and 
physical activity characteristics on childhood obesity in March-June 2018 with 71 overweight / 
obese and 73 normal weight children, 144 parents. Data were collected using Child-Family 
Information Form, Child Physical Activity Questionnaire, International Physical Activity 
Questionnaire, Twenty-Four Hour Nutrient Consumption Form and height, weight, pedometer 
measurements. The data were evaluated by using Kolmogorov Smirnov test, independent 
groups T-test, Chi-square Test, Binary Logistic Regression Analysis with number, percentage, 
frequency, arithmetic mean from descriptive statistics by means of a computer program and 
MediCres program, p≤0.05 was considered significant. 
 The risk of being obese in children in terms of eating habits is higher than 
recommended bread cereal consumption 6 times (OR= 5,964 95% CI= 1,807-19,682, p= 0,003), 
the parents being overweight 6.4 times (OR= 6.345, 95% CI = 2,340) -17,206, p= 0,001), the 
recommended level of vegetable consumption of the child is 3.6 times (OR= 3,587, 95% CI= 
1,361-6,453, p= 0,010); If the irregularity of meals decreases by 0.05 times (OR= 0,050, 95% CI= 
0,007-0,348, p= 0,002), and the number of daily steps of the parent regarding physical activity is 
less than 10,000, the risk of child becoming obese is 3.5 times (OR= 3,476 95% CI= 1632-7,418 
p= 0,001). 
 Since the parental healthy eating and physical activity characteristics are effective on 
the obesity of the child, it is recommended to prevent obesity, to encourage breast milk, to reach 
the recommended level of fruit and vegetable consumption in children, and to prioritize genetic 
risk children in obesity prevention programs. 
 
Keywords:Obesity, eating habits, physical activity, parental effect, childhood stage. 
 
Advisor: Dr. Emine ÖNCÜ, Department of Community Health Nursing, University of Mersin, 
Mersin. 
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1. GİRİŞ 

Çocukluk dönemi obezitesi 21. yüzyılın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biridir. 

Küresel bir sorun olarak obezite, her gelişimsel düzeyden ülkede, özellikle kentsel yaşamın 

hakim olduğu bölgelerde sıklıkla görülmekte; yaygınlığı tehlikeli şekilde artmaya devam 

etmektedir. Dünyada gelişmiş ülkelerde her altı çocuktan biri fazla kilolu veya obez iken, 

Türkiye’de altı-10 yaş okul dönemi çocuklarında obezite yaygınlığı %6,5-%8,3 arasında 

değişmektedir [1-3].  

Çocukluk dönemi obezitesinin gelişimsel süreçte akademik başarıda azalma, düşük 

benlik saygısı, davranış ve öğrenme bozuklukları, depresyon gibi etkilerinin yanında gençlik ve 

yetişkinlik dönemine dek uzanan tip 2 diyabet, metabolik sendrom, hiperlipidemi, 

hipertansiyon, kalp hastalıkları, inme, astım, uyku bozuklukları ve depresyon gibi pek çok 

kronik hastalığa neden olması, obeziteyle mücadeleye çocukluk döneminde başlanmasını 

gerekli kılmaktadır. 

Obezitenin zararlı etkilerini önlemek için çocukluk dönemi obezitesine etki eden 

faktörleri tanımlamak gereklidir. Çocukluk dönemi obezitenin oluşumunda bireysel, ailesel, 

toplumsal, çevresel faktörler ve bunlar arasındaki etkileşimler etkili olmaktadır [2]. Yapılan 

çalışmalarda çocukluk döneminde davranış örüntülerinin gelişiminde ailenin güçlü etkiye sahip 

olduğu ve ailenin genetik özellikleri, sosyoekonomik düzeyi, beslenme alışkanlıkları ve 

ebeveynlerin fiziksel aktivite özellikleri gibi faktörlerin çocuklarda obezite oluşumunda etkili 

olduğu belirtilmektedir [4-6].  

Anne babası kilolu olan çocuklar genetik olarak obeziteye daha yatkın olmakta ve yeme 

davranışları aileden çocuğa aktarılmaktadır. Aile içerisinde satın alınan yiyecekler, bunların 

pişirilme şekilleri, ebeveynlerin yeme alışkanlıkları çocukların beslenme alışkanlıklarının 

şekillenmesinde etkilidir [7,8]. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ailelerde çocuklar aşırı 

beslenme nedeniyle obezite riski taşırken, sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerde alım gücünün 

zayıf olması daha çok enerji veren, yüksek yağlı ve şekerli ucuz besinlerle dengesiz beslenme ön 

plana çıkmaktadır. Dengeli beslenme alışkanlığı kazanmamış, özellikle okul dönemindeki 

çocuklar için maliyet açısından avantajlı gibi görünen işlenmiş gıdalar, fast food tarzı gıdalar 

daha fazla tercih edilebilmektedir [7]. Teknolojinin hızla ilerlemesi ile çocukların televizyon, 

bilgisayar, telefon gibi cihazlarla geçirdikleri sürelerin artması, sedanter yaşam biçimine 

yönelim obezitenin önlenmesinde önemli rolü olan fiziksel aktivite yapma düzeyini azaltmıştır. 

Okula başlayan çocuklarda çocuğun ailesinden aldığı harçlık, okulda satın alabildiği yiyecek 

türleri, fiziksel aktivite olanakları, reklamlar, akran etkileşimi gibi özellikler obeziteyi 

destekleyen yapıya katkıda bulunabilmektedir [6,9,10,11].  
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Fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimin hızlı olduğu çocukluk döneminde öğrenilen 

davranışlar yaşam boyu etkilidir. Bu nedenle çocuğun obez olmasına etki eden faktörlerin 

incelenmesi, önleme çalışmalarına yol gösterici olması, gelecekteki hastalık yükünü ve bu 

hastalıklarla mücadele etmeye dönük yapılacak finansal harcamaları azaltması nedeniyle 

önemlidir. Çocuğun sosyalleştiği ilk yapı olan aile içerisinde obeziteye yatkınlığı etkileyecek 

genetik, bireysel ve sosyoekonomik etkileri tanımlamak çocuğun yaşamsal sürecinde obez 

olmasını önlemede yol gösterici olacaktır.  
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI  

 

2.1.Çocukluk Dönemi ve 8-9 Yaş Grubu Çocuklukların Büyüme Gelişme Özellikleri 

 

Çocukluk dönemi, çocuğun büyümeye devam ederken çevresini keşfettiği, okul ve oyun 

alanlarında deneyimler elde ederek sosyalleştiği, sosyal ve ahlaki yapısının geliştiği, 

alışkanlıklar kazandığı, ergenlik ve yetişkinliğe sağlıklı adımlar attığı dönemdir. Çocuklar bu 

dönemde sağlıklı sosyal ilişkiler kurmak için temel beceriler geliştirir ve onları ergenlik ve 

yetişkinliğe hazırlayacak rolleri öğrenirler. Çocukların sağlıklı gelişmeleri, öğrendikleri sağlıklı 

davranışları hayat boyu uygulamaları açısından oldukça önemlidir. Çocukların bu dönemdeki 

fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri okul başarılarını ve sosyal ilişkilerini 

etkilemektedir. Sağlık okuryazarlığının gelişmesi, çocuğun öz disiplin edinmesi, yeme 

alışkanlıklarının temeli çocukluk döneminde atılmaktadır. Gelişimsel ve davranışsal 

bozukluklar, şişmanlık, diş çürükleri çocukluk döneminde en sık görülen sorunlardır [1,12,13].  

Çocukluk dönemi erken, orta ve geç çocukluk dönemi olarak incelenmektedir. Çocuğun 

doğumundan sekiz yaşına kadar olan dönem, “erken çocukluk dönemi” olarak 

tanımlanmaktadır. Bu dönemde fiziksel, bilişsel, duygusal gelişmeler ve dil gelişimi olmaktadır. 

Beyin gelişiminin %90’ı da bu dönemde tamamlanmaktadır. Altı-12 yaş arası ise “orta çocukluk 

dönemi” olarak adlandırılmaktadır. Düşünce yapısı olarak somut dönemde olan çocuk, aile 

ilişkilerini ve rollerini anlayabilir, olaylarda neden-sonuç ilişkisi kurabilir. Bu yaş dönemindeki 

çocukların kas iskelet sistemi gelişimleri devam eder, yılda ortalama iki-üç kilogram (kg) alır ve 

boyları ortalama dört-beş santimetre (cm) uzar. Ortalama 140 cm boyunda, 35 kg ağırlığında 

olurlar. Sekiz-dokuz yaş grubundaki orta düzeyde aktif olan kız çocuklarının enerji gereksinimi 

1630-1732 kilo kalori iken, erkek çocuklarının 1752-1844 kilokalori arasında değişmektedir 

[14,15]. 

Çocuklar okul döneminde akranları ile daha çok zaman geçirerek aileden 

bağımsızlaşmaya başlar. Bu süreçte vücut ağırlıklarının ve şekillerinin daha çok farkına varır. 

Altı yaşından itibaren beden imajı gelişmeye başlar ve genetik etkilerin yanı sıra beslenme ve 

egzersiz alışkanlıklarının farklılaşması ile bu yaş grubundaki çocukların boy ve kilolarında 

değişiklikler olur. Çocuklar bu dönemde yemek hazırlama ve yemek zamanının planlamasını 

kendileri yapabilir. Bu dönem aynı zamanda okula başladıkları dönem olduğu için, çocuklar 

öğünlerinin en az birini aile kontrolü olmadan geçirir ve aileden bağımsız yeme davranışları 

gelişir. Bu nedenle bu yaş grubunda ebeveynlerin çocuklara evde yemekle ilgili seçimlerde söz 

hakkı vermesi, sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olması, çocukların ilerleyen yaşlarda 

sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarını sağlayabilir [12,14,16]. 
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Çocukların sekiz-11 yaş döneminde motor gelişimleri en üst düzeye ulaşır ve bu dönem 

çocukların hareket becerilerinin arttığı ideal yaşlar olarak tanımlanır. Kas kütlelerinde %300-

500’e ulaşan artış gözlenir [16]. Hızlı fiziksel, ruhsal değişimlerin yaşandığı okul çocukluğu 

döneminde, çocukların kas iskelet sistemi gelişimi, akademik başarısı ve akran ilişkilerinin 

gelişimi için yeterli ve dengeli beslenmesi, aktif bir yaşam sürdürmesi ve fiziksel aktivitesi önem 

kazanmaktadır. 

2.2. Çocukluk Döneminde Beslenme  

Beslenme, sağlıklı yaşamın bir parçasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme için karbonhidrat, 

yağ, protein, vitamin, su ve minerallerden oluşan temel besin gruplarının yaşa göre, önerilen 

düzeyde tüketilmesi gereklidir. Amerika’da 2010 yılında tüm bireylere yeterli ve dengeli 

beslenmenin önemini pratik şekilde anlatmak için “Benim Tabağım Modeli”geliştirilmiştir. 

Ülkemizde ise 2012 yılından itibaren beş temel besin grubunun yer aldığı “Sağlıklı Yemek 

Tabağım Modeli” oluşturulmuştur. Ekmek-tahıl, sebze, meyve, süt ve süt ürünleri, et-tavuk-

balık-yumurta gruplarının yer aldığı modelde, daha önce kullanılan dört yapraklı yonca 

modelinden farklı olarak, sebze ve meyve gruplarına ayrı ayrı yer verilmiştir. Modelde bir 

öğünde tüketilmesi gereken besin grup ve miktarları belirtilmektedir. Öğünlerde tabağın dörtte 

birlik kısmının sebze, dörtte birlik kısmının tahıl grubuna, kalanının ise meyve ve protein 

grubuna ayrılması önerilmektedir [17].  

Çocukların sağlıklı vücut gelişimi için, besleyici değeri olmayan, ilave yağ, şeker ve tuz 

içeren sağlıksız yiyeceklerden kaçınması, yeterli miktarda sebze, meyve tüketmesi, vitamin, 

mineral ve lif yönünden zengin beslenmesi önemlidir. Çocukluk döneminde karbonhidrat, yağ 

ve proteinlerin yer aldığı makro besinlerin tüketimi önemlidir. Çocukların enerjilerinin %10-

%30’unu proteinlerden, %25-%35’ini yağlardan, %45-%65’ini karbonhidratlardan karşılaması, 

günlük 25-35 gram yağ, 34 gram protein tüketmeleri önerilmektedir. Yaşla birlikte büyüme 

hızının artması ile çocukların demir, kalsiyum, çinko gibi vitamin ve minerallerin yer aldığı 

mikro besinlere olan gereksinimleri de artmaktadır. Mikro besinler, hücre bölünmesi ve 

farklılaşması, hücrelere gerekli oksijenin taşınması, bağışıklık sisteminin gelişmesi, kas ve 

kemiklerin gelişmesi, görme, zeka ve algılama işlevlerinde ve sinir sisteminin gelişmesinde 

görev alırlar. Dokuz-13 yaşlarındaki düşük aktivite düzeyine sahip çocukların günlük enerji 

alımlarında sekiz miligram demir, 1300 miligram kalsiyum ve sekiz miligram çinkoya yer 

verilmesi önerilmektedir [16,18,19]. 

Ekmek ve tahıl grubu besinler, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar içermesi nedeniyle 

kronik hastalık riskini azaltmakta ve kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olmaktadır. Tam 

tahıllı ve tam buğday ürünlerinin tercih edilmesi midede doygunluk hissini arttırmakta ve şeker 

regülasyonunu sağlamaktadır. Günlük enerjinin %55-60’ı karbonhidratlardan karşılanmaktadır. 
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Tahıl grubu da karbonhidrat açısından zengindir. Ülkemizde sekiz-dokuz yaş grubu çocuklar 

için üç-dört porsiyon ekmek-tahıl tüketimi önerilmektedir[14]. 

Yeme alışkanlıklarının şekillendiği çocukluk döneminde sebze meyve tüketiminin 

önerilen düzeyde olması çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde bulaşıcı olmayan hastalıkların 

önlenmesi yönüyle önemlidir.Aynı zamanda potasyum, folat, A, C, K vitaminleri ve lif yönüyle 

zengin olmaları sebze ve meyveleri beslenmenin önemli yapıtaşı haline getirmektedir. Yağ, 

şeker, tuz/sodyum yönüyle fakir olan sebze ve meyveler, sağlıksız kilo alımını da önlemeye 

yardımcıdır[20,21]. Çocuklar ve gençler için DSÖ günlük 400 gram (5 porsiyon) sebze-meyve 

tüketimi önermektedir, ancak küresel olarak çocuklar önerilenin altında sebze-meyve 

tüketmektedir [21].  

Süt ve süt ürünleri, kalsiyum, B2, B12, protein, fosfor ve A vitamini yönünden zengin 

olup, çocuklarda büyüme gelişme, doku onarımı, kas, kemik, sinir ve dişlerin gelişiminde aktif 

rol oynar, hastalıklara karşı direnç oluşturur. Çocuk ve yetişkinlerde günlük üç porsiyon süt ve 

süt ürünleri tüketimi önerilmektedir[14]. 

Et-tavuk-balık grubu besinler, demir, çinko, fosfor, magnezyum ve B vitaminleri yönüyle 

zengin olup, hücre yenilenmesi, doku onarımı, sindirim ve sinir sistemi gelişiminde aktif rol 

oynamaktadır. Sekiz-dokuz yaş grubu çocuklar için üç dört porsiyon et-tavuk-balık tüketimi 

önerilmektedir[14]. 

Temel besin gruplarından önerilen düzeyde tüketmeyen çocuklar enerji 

gereksinimlerini karşılamak için, öğünlerinde besleyici değeri olmayan, vitamin ve mineral 

değeri düşük, yüksek yağ, tuz ve şeker içeren, lif yönünden fakir ve doyurucu olmayan sağlıksız 

yiyeceklere yönelmektedir. İçeriğindeki katkı maddeleri ile çocukların büyüme gelişmesine 

olumsuz etki eden sağlıksız yiyecekler, obezite için de büyük bir risk faktörüdür [22]. Güncel 

verilere göre yetişkinlerin %49,9’u gazlı içecekleri, %42,5’i hazır meyve suyunu ayda birden 

daha sık tüketmektedir. Yedi-10 yaş grubu çocuklarda erkeklerin %21,3’ü, kızların %21,5’i, 

hazır yiyecekler yoluyla kabul edilebilir düzeyin üzerinde sodyum tüketmektedir [14]. 

2.3. Çocukluk Döneminde Fiziksel Aktivite  

Son yıllarda teknolojinin hızla ilerlemesi, bireylere daha çok işi daha az enerji 

harcayarak yapabilme olanağının sunulması ve sedanter yaşam biçimine yönelim obezitenin 

önlenmesinde önemli rolü olan fiziksel aktivite yapma düzeyini azaltmıştır. Yapılan bir 

araştırma fiziksel inaktivitenin obezitenin başlamasında %67,5 gibi oldukça önemli bir paya 

sahip olduğunu ortaya koymuştur [23]. Bugün dünya genelinde her dört yetişkinden biri yeterli 

fiziksel aktivite yapmazken, yapılan araştırmalar ülkemizde her üç yetişkinden ikisinin ve her 

iki çocuktan birinin yeterli fiziksel aktivite yapmadığını göstermektedir [24-26].  
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Dünyada bireyleri daha aktif hale getirmeyi teşvik etmek amacıyla sağlıklı ve kaliteli 

yaşam kampanyası başlatılmış ve yetişkinler için günde 10.000 adım atılması önerilmiştir [26]. 

Sağlıklı büyümenin devamlılığını sağlamak için kız çocuklarının günlük 11.000-12.000, erkek 

çocuklarının 13.000-15.000 adım atması gerektiği belirtilmektedir [27]. Sekiz-dokuz yaş grubu 

çocuklar için sağlığın korunması ve geliştirilmesi yönünden her gün en az 60 dakika (dk) orta 

şiddetli aktiviteden yüksek şiddetli aktivitelere doğru giden, kas ve kemikleri kuvvetlendiren, 

dayanıklılık sağlayan aktivite türlerini içeren fiziksel aktivite yapmaları önerilmektedir. Yapılan 

fiziksel aktivitenin içinde de haftada en az üç gün kas ve kemikleri güçlendiren kuvvet ve 

dayanıklılık aktivitelerinin yer alması gerektiği belirtilmiştir. Kuvvet ve dayanıklılık aktiviteleri 

motor nöronların aktif hale gelmesini, çocuklarda koordinasyon yeteneğinin gelişmesini ve 

yaralanmaların önlenmesini sağlar. Çocuklar için düzenlenecek fiziksel aktivite programı 

çocuğun yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun olmalıdır. Çocuğun güvenli ve zevkli bir şekilde 

yapacağı fiziksel aktivite, temel motor becerilerinin gelişmesini ve daha iyi bir fiziksel aktivite 

düzeyine sahip olmasını sağlamakla beraber, takım olarak hareket edebilme ve sportmenlik gibi 

sosyal becerilerinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Çocuklukta yapılan fiziksel aktivitenin, 

bilişsel fonksiyonların gelişimi, kas-kemik gelişimi, akademik başarının artması gibi pek çok 

etkisinin bulunduğu ve çocukluk döneminde kazanılan fiziksel aktivite alışkanlığının yetişkinlik 

döneminde de devam ettiği belirtilmektedir [28,29].  

Motor ve bilişsel gelişim arasında sıkı bir bağ olduğu ve iç içe geçtikleri 

düşünülmektedir. Düşük motor performansa sıklıkla düşük bilişsel işlevler eşlik 

ettiği,çocuklarda hızlı koşu ve güçlü kas gücünün yüksek akademik başarı ile ilişkili olduğu 

bildirilmektedir. Yağlanması en düşük veya en yüksek olan çocukların bilişsel alandaki 

gelişimleri en kötü, motor performansları ise en düşük bulunmuştur. Nöromusküler ve motor 

performansı iyileştirmek, çocuklarda bilişsel işlevi geliştirmek için fiziksel aktivitelere katılımın 

önemli olduğuvurgulanmaktadır [30]. 

 

2.4. Çocukluk Dönemi Obezitesinin Tanımı ve Sınıflaması 

 

Çocuklukta beslenmenin yeterli ve dengeli olmaması, besinlerle alınan enerji ile 

harcanan enerji arasındaki dengenin bozulması ve harcanamayan enerjinin vücutta yağ olarak 

depolanması obeziteye yol açmaktadır. Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “vücutta 

sağlıkta bozulmaya neden olabilecek şekilde anormal veya aşırı yağ birikimi” olarak 

tanımlanmaktadır. Yetişkinlerde obeziteyi sınıflandırmak için yaygın olarak kullanılan beden 

kütle indeksi (BKİ), kilogram cinsinden kişinin ağırlığının, metre cinsinden boyunun karesine 

bölünmesi (kg/m²) ile elde edilen bir indekstir. Vücut kütle indeksinin 30'a eşit ya da 30’dan 

büyük olması kişinin obez olduğunu ifade etmektedir (Tablo 2.4.1.)[31].  



Ezgi Önen, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

 

7 
 

 

 

 

   Tablo 2.4.1. Yetişkinlerde BKİ Değerlendirmesi 
 

BKİ değeri Değerlendirme 
<18,5 Zayıf 

18,5-24.9 Normal kilolu 

25-29,9 Fazla kilolu 
30-34,9 I. derece obez 

35-39,9 II. derece obez 
 

Tablo 2.4.2. Çocuklarda Kilo Persentil Değerlendirmeleri 
 

D
S

Ö
 

Persentil Değerlendirme Persentil 

C
D

C
 ≥3-<15             Zayıf <5 

≥15-<85               Normal                    5-84 

≥85-97             Fazla kilolu                   85-94 
≥97                 Obez ≥95 

 

Çocuk ve ergenlerde obezitenin değerlendirilmesi yetişkinlere göre farklılık 

göstermektedir. Bu dönemlerde fiziksel büyümenin hızlı bir şekilde devam etmesi, kilo artışının 

olması ve vücuttaki değişimlerin yanı sıra, ergenlik döneminin başlama yaşının ülkeler, etnik 

gruplar ve kültürler arasında farklılık göstermesi bu gruplarda obezitenin tek bir indekse göre 

değerlendirilmesini güçleştirmektedir [32]. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Hastalıkları 

Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) değerlendirmeye ilişkin farklı görüşleri bulunmaktadır 

(tablo 2.4.2.). Dünya Sağlık Örgütü, sıfır-beş yaş çocukları için büyüme standartları, beş-19 yaş 

grubu çocuk ve ergenler için üç, 15, 50, 85 ve 97 persentil değerlerinin yer aldığı büyüme 

referans değerleri tanımlamıştır. Kilosu üç persentilden küçük olanlar “çok zayıf”, ≥üç-<15 

persentil olanlar “zayıf”, ≥15-<85 persentil olanlar “normal”, ≥85-97 persentil olanlar “fazla 

kilolu”, ≥97 persentil olanlar obez olarak değerlendirilmektedir [31]. Amerika Birleşik 

Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi iki yaşın üzerindeki çocuklarda persentil 

değerleri kullanımını önermektedir. Yaşına göre kilo persentil değeri beş persentilden az 

olanlar “zayıf”, beş-84 arasında olanlar “normal/sağlıklı kilolu”, 85- 94 arasında olanlar “fazla 

kilolu”, 95. Persentil üzerinde olanlar “obez” olarak kabul edilmektedir [32].  

 

2.5. Dünyada ve Türkiye’de Çocukluk Dönemi Obezitesi Epidemiyolojisi 

 

Dünyada beş yaşın altında fazla kilolu olan çocuk sayısı 1990’lı yıllarda 32 milyon iken 

2016 yılında bu sayı 41 milyona ulaşmıştır. Aynı yıllar içinde Afrika bölgesinde dört milyon olan 
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obez çocuk sayısı dokuz milyona yükselmiştir. Günümüzde de dünyadaki obez çocukların yarısı 

Asya’da, %25’i ise Afrika’da yaşamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ise gelişmiş ülkelere göre 

daha riskli durumdadır, bu ülkelerdeki obez çocuk sayılarındaki artış hızları gelişmiş ülkelere 

göre %30 daha fazladır. Alarm düzeyine ulaşan bu artışın devam etmesi halinde 41 milyon olan 

obez çocuk sayısının 2025 yılına kadar 70 milyona ulaşacağı öngörülmektedir [12]. 

Obezite, genellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin sorunu olarak görülse de çocukluk 

dönemi obezitesi, yüksek gelirli ülkelerdeki sosyoekonomik düzeyi düşük gruplar için büyük bir 

risktir. Ülkelerdeki kültürleşmenin hızlı olması ve halk sağlığı bilgilerine erişimin yetersiz 

kalması nedeniyle göçmen ve yerli çocuklar gibi nüfusun belirli alt gruplarında obez olma riski 

oldukça yüksektir. Sosyoekonomik ve/veya beslenme düzenindeki hızlı geçişlerin yaşanması 

nedeniyle ülkeler, yetersiz beslenme ve aşırı kilo alımının birlikte görüldüğü çifte yükle karşı 

karşıya kalmaktadır [33]. 

Dünyanın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele almak 

üzere Birleşmiş Milletler bünyesinde bir araya gelen 193 ülke temsilcisi, 2030 yılına kadar 

dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının 

sağlanması için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi belirlemiştir. “Sağlıklı yaşamın oluşturulması 

ve her yaştan birey için refahın sağlanması” sürdürülebilir gelişim hedefleri arasında üçüncü 

hedef olarak yer almaktadır [34]. “Önleme, tedavi ve sağlığı geliştirme yoluyla bulaşıcı olmayan 

hastalıklardan kaynaklı prematüre ölümleri üçte bir oranında azaltmak” bu hedefin bir 

parçasıdır. Ancak 1975 yılından beri üç kat artış gösteren ve kendi başına da bir hastalık olarak 

kabul edilen obezite, bulaşıcı olmayan hastalıklar için risk faktörü olmaya devam etmektedir. 

Sağlıklı yaşamla ilgili hedefe ulaşmada kayda değer ilerlemeler sağlanmış olsa da, bulaşıcı 

olmayan hastalıkları önleme ile ilgili hedefe ulaşmada geride kalındığı, 2010 ve 2016 yılları 

arasında bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı ölümlerin %12,5 artış gösterdiği 

belirtilmektedir. Uluslararası kuruluşlar tarafından önlenebilir ölümlerdeki bu artışın önüne 

geçmek için risk faktörlerinden biri olan obezite üzerine belirleyici bir eylem planının 

oluşturulması gerektiği belirtilmektedir [35].  

Ülkemizde çocukluk dönemi obezitesini önlemeye dönük 2009, 2010, 2013 ve 2016 

yıllarında ulusal düzeyde araştırmalar yürütülmüştür. 2009 yılında yapılan “Türkiye’de Okul 

Dönemi Çocuklarında (6-10 yaş grubu) Büyümenin İzlenmesi Projesi”nde (TOÇBİ) çocukların 

%6,5’i şişman, %7,5’i hafif şişman/kilolu olarak değerlendirilirken, 2010 yılında yürütülen 

“Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması”nda altı-18 yaş grubu çocuklarda obezite oranının 

%8,2, hafif şişman oranın %14,3’e ulaştığı tespit edilmiştir. Bu çalışmadan üç yıl sonra yapılan 

“Türkiye Çocukluk Dönemi (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması” ise yedi-sekiz yaş grubu çocuklarda 

yürütülmüş, çocukların %8,3’ü şişman, %14,2’si kilolu olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizde 

çocukluk dönemi obezitesini değerlendirmeye dönük 2016 yılında yapılan ve son çalışma olan 
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“Türkiye Çocukluk Dönemi (İlkokul 2. Sınıf Öğrencileri) Şişmanlık Araştırması’nda çocukların 

%9,9’u şişman, %14,6’sı kilolu olarak tespit edilmiştir. Son yapılan araştırmanın sonuçları, 2013 

yılında aynı yaş grubunda yapılan çalışma ile karşılaştırıldığında şişman ve kilolu çocuk 

oranlarının artış gösterdiği görülmektedir. İlk olarak 2009’da yapılan ve 2016’da tekrarlanan 

TOÇBİ çalışmalarının sonuçlarına bakıldığında ise şişman çocuk oranının %3,5 arttığı, hafif 

şişman/kilolu çocuk oranının ise neredeyse iki katına çıktığı görülmektedir. Araştırma sonuçları 

çocukluk dönemi obezitesinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış gösterdiği ve önemli 

bir halk sağlığı sorunu olduğunu kanıtlar niteliktedir [3,36,37,38].  

 

2.6. Çocukluk Dönemi Obezitesinin Sonuçları 

 

Çocukluk döneminde fazla kilolu veya obez olmak, yetişkinlikteki kardiyovasküler 

hastalıklar, hipertansiyon, tip II diyabet, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve kanser gibi bulaşıcı 

olmayan hastalıklar ile uyku sorunlarının gelişmesi yönüyle büyük bir risk oluşturmaktadır 

[38]. Obez çocuklar hipertansiyon, glikoz intoleransı, dislipidemi, eşlik eden psikolojik 

hastalıklar, kronik inflamasyon ve obstrüktif uyku apne sendromu yaşayabilirler [39]. 

Son yıllarda, çocuk ve gençlerde fazla kiloluluk prevalansının önemli ölçüde artmasıyla, 

çocuklardaki kardiyorespirutuvar ve nöromuskuler performansta düşüşler olduğu görülmüştür. 

Kardiyorespirutuvar performansın düşük olması ve yağlanmanın yüksek olması, kontrol 

mekanizmasını oluşturan, işlerin yürütülmesini sağlayan ve zihinsel süreçlerin çekirdeğini 

oluşturan çalışma belleği performansının sınırlanmasına neden olmaktadır [30]. Çalışma 

belleğinin kapasitesi ve etkili bir şekilde çalışması öğrenme düzeyini belirlemekte ve dil 

gelişimi, okuma, okuduğunu anlama, yazma ve matematik başarısı arasında güçlü ilişkiler 

olduğu belirtilmektedir [40]. Aynı zamanda psikososyal gelişimin devam ettiği bu dönemde 

görülen obezite, çocuklarda sosyal ilişkilerde zayıflık ve ayrışmaya, düşük benlik saygısına, 

öğrenme güçlüğüne, akademik başarıda azalmaya ve ruhsal bozukluklara neden olmakta, 

ergenlik döneminde de yeme bozukluklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır [41].  

 

2.7. Çocukluk Dönemi Obezitesine Etki Eden Faktörler 

 

Obezite, genellikle obezojenik çevre olarak adlandırılan sağlıksız çevreye maruz 

kalınması ile bu çevreye dönük geliştirilen davranışsal ve biyolojik cevabın yetersiz 

kalmasından kaynaklanmaktadır. Oluşturulan cevaplar bireyler arasında farklılık göstermekte, 

gelişimsel ve yaşamsal faktörlerden güçlü şekilde etkilenmektedir [33].  

 

2.7.1. Bireysel Faktörler 
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 Genetik, yaş, cinsiyet ve ırk gibi değiştirilemeyen bireysel özelliklerin obezite 

oluşumunda önemli rolü bulunmaktadır. Son yıllarda epigenetiğin beslenme üzerine etkisi 

araştırılmaya başlanmıştır. Epigenetik değişiklikler birçok çevresel faktörün etkisi ile oluşmakta 

ve gen ekspresyonu üzerinde fizyopatolojik etkilere yol açmaktadır [42-44]. 

Kalıtımsal özellikler çocuğun tokluk mekanizması, iştah özellikleri, yemek yeme hızına 

etki ederek obeziteye zemin hazırlamaktadır. Yaşları dokuz–10 arasında değişen ve ikiz 

kardeşleri olan, 2258 çocukla yapılan bir çalışmada, çocukların genotip özellikleri çıkarılarak, 

ikiz kardeşlerden biri rastgele seçilmiş ve çocukların poligenik obezite risk düzeyleri, tokluk 

mekanizması duyarlılıkları ve şişmanlık durumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın 

sonucunda poligenik obezite risk skoru yüksek olan grubun dörtte birlik kısmını fazla kilolu ve 

obez çocukların oluşturduğu ve bu çocukların tokluk duyarlılıklarının düşük olduğu 

görülmüştür[5].Genotip ve adipozite fenotip bilgileri mevcut olan, dört yaşındaki 652 çocuğun 

katıldığı diğer bir çalışmada çocukların dört, altı ve sekiz yaşlarında takipleri yapılmıştır. 

Genetik riskin belirlenmesinde genetik risk skoru kullanılmıştır.Bu skor, yetişkin beden kütle 

indeksini genetikle ilişkilendirme çalışmalarındakeşfedilen, 32 tek nükleotid polimorfizminden 

oluşan bir skordur. Çalışmanın başında çocukların beden kütle indeksleri ölçülmüş, obezite için 

yüksek ve düşük riskli çocuklar belirlenmiştir. Çocuklar altı yaşına geldiğinde genetik riski 

yüksek olan çocukların iştah düzeylerinin riski düşük olan çocuklara göre daha fazla olduğu 

görülmüştür. Genetik riski yüksek olan çocuklar, düşük olanlara göre dört-altı ve altı-sekiz yaş 

dönemlerinde daha hızlı kilo almıştır[6]. Genetik özelliklerin yemek yeme hızı ve yağlanma ile 

ilişkisini inceleyen bir çalışmada, 242 ikiz çocuğun beden kütle indeksleri ölçülmüş, çocuklar 

obez/fazla kilolu veya normal kilolu şeklinde sınıflandırılmışlarıdır. Çocukların evde yemek 

yerken, yemeklerinin son çeyreğinde dakikadaki yeme hızları ve değişiklikleri video kaydına 

alınmıştır. Çocukların kiloları ile yemek yeme hızları arasında ilişki görülmese de, hızlı yemek 

yemenin kalıtımsal bir davranış olduğu belirtilmiştir. Hızlı yemek yeme tokluk mekanizmasının 

uyarılması için gereken sürenin uzamasına ve çocuğun kilo almasına yol açabilir[44]. Obezite 

tanısı alan çocuklar ile normal kilodaki çocukların yeme davranışlarının değerlendirildiği bir 

çalışmada, 149 çocuk ile çalışılmış ve iştah göstergeleri arasında yer alan duygusal aşırı yeme, 

gıdadan keyif alma davranışlarının obez çocuklarda anlamlı düzeyde farklı olduğu gösterilmiştir 

[45]. 

Obeziteye karşı genetik eğilim üzerine “davranışsal yatkınlık teorisi” olarak adlandırılan 

iştah açıcı fenotiplerin etkisi araştırılmıştır. Bu teoriye göre obez olan bireyler genetik olarak 

tokluğa daha az duyarlı ve yemeklere karşı daha iştahlı olmaktadır. Riskli genlerin çevre ile 

etkileşimi sonucunda genlerin etkisinin farklılaştığı,obozojenik çevre ile birlikte, obezitedeki 

genetik etkilerin yoğunlaştığı ve sonraki kuşaklar için risk oluşturduğu belirtilmiştir. 1951 ve 



Ezgi Önen, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

 

11 
 

1983 yılları arasında doğan, 2000 ikiz çocuk ile yapılan çalışmada, ikizlerin 18 yaşlarındaki 

beden kütle indeksleri karşılaştırılmış ve daha geç doğanların beden kütle indeksleri daha 

yüksek bulunmuştur. Bu durumun nedeni geçmiş yıllara oranla çevrenin daha obezojenik hale 

gelmesi olarak belirtilmiştir[46]. 

Kalıtımsal özelliklerle şekillenen çocuğun tokluk mekanizması, iştah özellikleri, yemek 

yeme hızı; genetik riski yüksek olan çocukların iştah düzeylerinin daha yüksek olması, 

kalıtımsal bir davranış olarak daha hızlı yemek yemeleri; obez olan bireylerin genetik olarak 

tokluğa daha az duyarlı ve yemeklere karşı daha iştahlı olması gibi özelliklere karşın genetik 

olarak obezite riski altında olan bireyler için epigenetik göstergeler belirlenerek, erken 

dönemde müdahalelerin sağlanabileceği belirtilmektedir. Epigenetik çalışma bulgularında 

hamilelik döneminde gıda alımı ve fiziksel aktiviteye ilişkin düzenlenmelerin sağlanması ile 

çocukluk dönemindeki risklerin ortadan kaldırılabileceği ifade edilmektedir[43,44] 

Genetik düzeyde hormonlar da obezitede belirleyicidir. Ob isimli gen üzerinden yağ 

dokusunda sentezlenen leptin hormonu hipotalamusa etki ederek iştah kontrolünü sağlamakta 

ve enerji harcaması üzerine etki etmektedir. Vücuttaki yağ oranı ile leptinin kanda bulunma 

düzeyi doğru orantılıdır [47-49]. 

Ebeveynlerin kilolu olması genetik olarak çocuklarının da kilolu olmasına neden 

olmaktadır. İrlanda’da yapılan çalışmada, ebeveynlerinin BKİ’si yüksek olan erkek çocukların 

daha az meyve ve sebze tükettiği, kız çocukların daha fazla şekerli, tatlandırılmış içecekler 

tükettiği bulunmuştur. Ayrıca ebeveynleri obez olan çocukların obez olma riskinin, ebeveyni 

normal kilolu olan çocuklara göre 3,9 kat daha fazla olduğu ifade edilmiştir [49].  

 Obezite çocuklarda yaş gruplarına göre de farklılık göstermektedir. Bebeklik döneminde 

azalan vücut yağ dokusu çocukluk döneminde, artış gösterirve bu duruma adipozite sıçrayışı 

(AS) adı verilir. Adipozite sıçrayışı genellikle beş-yedi yaşları arasında görülür, daha erken 

başlaması ise obezite oluşumunda risk faktörüdür. Fazla kilolu ve obez olan yetişkinlere 

bakıldığında, bu bireylerde kilo alımının erken dönemde başladığı, erişkinlikteki obezitenin 

erken dönemde başlayan fazla kilo alımı ile ilişkili olduğu görülmüştür [50]. Erken ASfaktörleri 

arasında fetal ortam, ebeveyn beslenme strateji ve diyet uygulamaları yer almaktadır [51].İki 

yüz yetmiş bir çocuk ile yapılan bir çalışmada, çocuklar, doğumlarından 12 yaşına kadar beden 

kütle indeksleri ve yaşa göre AS düzeyleri hesaplanarak her yıl izlenmiştir. On iki yaşında 

plazma lipit düzeyleri ve kan basınçları ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda, dört yaşından önce 

ASgelişen çocukların beden kütle indekslerinin daha yüksek olduğu ve bu çocuklarda insülin 

direncinin geliştiği görülmüştür. Aynı zamanda erkek çocuklarda erken dönemde AS gelişmesi 

ile yüksek kan basıncı arasında ilişki bulunmuştur [52].  

Obezitede ırksal özelliklerle ilişkili olarak siyahilerde beyazlara göre obezite oranının 

daha yüksek olduğu belirtilmektedir[53]. Irksal özelliklerin yanı sıra etnik eşitsizlikler de bu 
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durumu etkilemektedir. Sosyoekonomik statü ve sağlık hizmetlerine erişim etkili faktörler 

arasındadır [54].  

 

 

2.7.2. Ailesel Faktörler 

  

 Aile, çocuğun erken dönemde sosyalleştiği en temel yapıdır. Çocuğun sağlıkla ilgili 

davranışlarının gelişmesinde ve alışkanlıklarının oluşmasında aile önemli bir yer edinmektedir. 

Büyüme sürecindeki çocuğun davranışı ve gelişimi içinde yaşadığı aile ve toplum içerisindeki 

sosyal ağda meydana gelen etkileşimlere göre değişmektedir. Bu nedenle çocuk davranışı ve 

gelişiminde aile yapısı sosyal sistemin çekirdeğinde yer alıp en güçlü etkiye sahiptir. Erken 

yaştan itibaren çevresindeki kişileri gözlemleyerek davranışlarını şekillendiren çocuklar için 

aileler önemli birer rol model durumundadır. Aile içerisindeki sınırlamalar, kurallar, 

ebeveynlerin sağlık davranışları, ailenin sosyoekonomik statüsü, çocuğa verilen harçlık miktarı 

ve çocuğun satın alabildiği yiyecekler, çocuğun kilosu üzerinde etkili olan ailesel faktörler olarak 

gösterilebilir [55-57]. 

2.7.2.1. Ailedeki Beslenme Alışkanlıklarının Çocukluk Dönemi Obezitesi Üzerine Etkisi 

 Son 10 yılda çocukluk çağı obezitesini önlemeye dönük yapılmış olan çalışmalara 

bakıldığında, yapılacak olan girişimlerde aile ve çevresel faktörlerin birlikte ele alınması 

gerektiği ve bu sayede girişimlerin daha etkili olacağı ifade edilmektedir. Perez ve ark. (2009) 

tarafından 2006-2009 yılları arasında, çocukluk çağı obezitesini önlemek için okul temelli 

yapılan girişimlerin değerlendirildiği sistematik derlemede, obeziteyi önlemek için sedanter 

yaşam ve dengeli beslenme üzerine çocuklara uygulanan girişimlerin etkisinin bulunduğu ancak 

sadece okul temelli girişimin yeterli olmadığı belirlenmiştir [57]. Vitale’in yaptığı çalışmada 

çocukluk çağı obezitesinin çevre, genetik, yaşam tarzı ve davranışların birleşiminden oluştuğu 

belirtilmiştir. Önlenmesinde ise hemşirelerin hem çocuklara, hem de ailelerine verecekleri 

eğitimde önemli rolü olduğu; okullar, aile ve diğer kurumların da içinde olduğu çalışmaların 

planlanması ve yürütülmesinin gerekliliği vurgulanmıştır [58]. Sobko ve ark. (2011) tarafından 

yapılan çalışmada, ailesi fazla kilolu ve obez olan çocuk ve ailelerine obeziteyi önleme programı 

uygulanmıştır. Diyetisyen, fizyoterapist ve hemşirenin yer aldığı bir ekiple birlikte, sağlıklı besin 

seçimleri, fiziksel aktiviteyi arttırma ve sedanter davranışı azaltmaya yönelik uygulanan 

programın aile ve çocuklar üzerinde olumlu etkiler yarattığı belirtilmiştir [59].  

 Okul çocukluğu döneminde her ne kadar çocuk, aileden yavaş yavaş bağımsızlaşmaya, 

kendi başına kararlar almaya başlasa da çocukların besin seçimleri üzerinde kendi 

kontrollerinin az olduğu, ailedeki ebeveynlerinbesin tercihlerinin, yemek yeme alışkanlıklarının 
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çocuklar üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir [60]. Çocuklarda yeme davranışı özelliklerinin 

erken çocukluk döneminde gelişmeye başladığı ve ergenlik dönemde gelişmeye devam ettiği 

belirtilmektedir.Japonya’da yürütülen bir çalışmada, anne ve babası kahvaltıyı atlayan 

çocukların da ileri yaş dönemlerinde kahvaltıyı atladıkları ve bu çocuklarda obezite riskinin 

daha fazla olduğu ifade edilmiştir [61]. 

 Anne ve babaların besin seçimi konusundaki tutumları çocuklarını da etkilemektedir. 

Ebeveynlerin sağlıksız yiyeceklere karşı uyguladıkları kısıtlamalar, negatif ve otoriter tutumları 

çocukların sağlıksız yiyeceğe olan ilgisinin daha çok artmasına neden olabilmektedir [45]. 

Ayrıca otoriter tutuma maruz kalan çocuklar stres yaşayarak duygusal yemeye yönelmekte ve 

sağlıksız yiyecek tüketimleri artabilmektedir [60]. Gebremariam ve ark. (2016) tarafından 

yapılan çalışmada ailenin beslenmeye ilişkin sıkı kurallar koyması ve çocuklarını kısıtlaması 

sonucunda çocukların okulda sağlıksız yiyecekleri daha çok tükettikleri belirtilmiştir [62]. 

 

2.7.2.2. Ailenin Fiziksel Aktivite Özelliklerinin Çocukluk Dönemi Obezitesi Üzerine Etkisi 
 

 Çocukların davranışlarının gelişmesinde, alışkanlıklarının oluşmasında büyük etkisi olan 

ebeveynlerin, beslenme özellikleri gibi fiziksel aktivite özellikleri de çocukları 

etkilemektedir[63]. Aktif anne-baba, aktif çocuk anlamına gelmektedir.Ebeveynlerin fiziksel 

olarak aktif olması, çocuklarını fiziksel aktivite yapma yönünde desteklemesi, onları fiziksel 

aktivite yaparken izlemesi ve motive etmesi, çocukları ile birlikte fiziksel aktivite yapmasının 

çocuklar üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu belirtilmektedir [63]. Nitekim ailenin çocuğun 

fiziksel aktivitesine etkisini incelemek için yedi-sekiz yaş grubundaki 612 çocuk ve onların 

aileleri ile yapılan bir araştırmada, aile ve çocuklara dört gün boyunca pedometre verilerek 

adım sayıları hesaplanmış ve araştırma sonucunda fiziksel olarak aktif olan ailelerin 

çocuklarının da aktif olduğu görülmüştür[8,64,65].  

 Ebeveynlerin fiziksel aktiviteye ilişkin çocuklarına rol model olduğu çalışmalarla 

gösterilmiştir [64,66,67]. Çocukluk dönemi obezitesi risk faktörlerini belirlemek için yapılan 

prospektif kohort araştırmada, doğumdan itibaren çocuklar izlenmiş dört-yedi yaşları arasında 

fiziksel aktivite özellikleri değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda fiziksel olarak aktif olan anne 

ve babaların çocuklarının daha aktif olduğu, sedanter geçirdikleri sürelerin de benzer olduğu 

bulunmuştur. Fiziksel olarak aktif olma durumu ve sedanter geçirdikleri süre bakımından kız 

çocuklarının anneleri ile, erkek çocukların ise babaları ile benzer sonuçlara sahip olduğu 

bulunmuştur [63]. Quan ve ark. (2017) yaptığı çalışmada anne ve babaların hareketsizlik 

süreleri ile fiziksel aktivite özelliklerinin çocuklarıyla benzer olduğu belirtilmiş, çocuk ve 

ebeveynlerin hareketsiz geçirdikleri sürelerin fiziksel aktiviteye harcadıkları zamandan daha 

fazla olduğu saptanmıştır[67]. Schoeppe ve ark. (2017), fiziksel aktiviteye dönük düzenlenen 
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etkinliklere katılan ve ulaşım için yürümeyi tercih eden annelerin, çocuklarında olumlu etkiler 

yaptığı ve çocuklarının fiziksel aktiviteye katılımlarının arttığı belirtilmiştir [68]. Brown ve ark. 

(2016), çocukların fiziksel aktivite yapmasına dönük yapılan aile temelli girişiminçocukların 

fiziksel aktivite yapmasına %66 katkı sağladığını belirtmiştir [69].  

Hareketsizlik obezitenin oluşmasındaki etkili faktörlerdendir. Bilgisayar, tablet, telefon, 

TV gibi teknolojik aletlerle geçirilen zaman hareketsizliğe yol açmakta, dolaylı olarak obeziteye 

neden olabilmektedir. Televizyonda yer alan yemek kültürü ile ilgili reklamlar, kişilerin yeme 

üzerindeki içsel kontrolüne etki etmekte ve yemek yeme davranışlarında değişiklikler 

olmaktadır [21]. Televizyon izleme sürelerinin artması ile TV’nin obezite üzerindeki etkisi 

yadsınamaz bir hale gelmiştir. Televizyonda yayınlanan sağlıksız yiyeceklere ilişkin reklamların 

yaygınlığı, TV izlerken farkında olmadan yeme eğilimi TV’nin obezite üzerindeki doğrudan 

etkileri arasında gösterilebilir. Program içeriklerine ürün yerleştirmenin yaygın hale gelmesi, 

kilo kaybı, yiyeceklerin hazırlanması ve tüketilmesi ile ilgili programların yaygınlaşması, 

idealize edilmiş vücut imgesinin tasviri ve bu durumu özendirmeye dönük programlar TV’nin 

dolaylı etkileri arasında yer almaktadır. Televizyon önünde geçirilen sürenin artması ile fiziksel 

aktivitede düşüş yaşanması alınan enerjinin harcanamamasına ve kilo alımına yol 

açabilmektedir [70,71]. Gün içerisinde TV, tablet, bilgisayar gibi araçlarla iki saatten daha fazla 

zaman geçirme, sedanter yaşamı tetikleyerek obeziteye neden olabildiğinden riskli bir durum 

olarak değerlendirilmektedir.Yüksek kalori içeren ve besleyici değeri olmayan fast food, şekerli 

yiyecek ve içeceklerin reklamları çocukların besin tercihleri üzerinde etkili olup obez 

olmalarına neden olabilmektedir. İnternet kullanımın yaygınlaşması sonucu gıda şirketlerinin 

farklı pazarlama teknikleri kullandıkları, özellikle çocukların oynadıkları oyunların web 

sitelerine yüksek kalorili ürünlerin tanıtımlarını yerleştirerek bu ürünleri daha dikkat çekici 

hale getirdikleri ifade edilmektedir.Araştırma bulguları teknolojik aletlerle uzun süre geçiren, 

çevrimiçi video oyunları oynayan çocukların, oynamayanlara göre daha fazla kalori aldığını ve 

daha hareketsiz kaldığını göstermektedir[22,72–74]. 

 

2.7.3.2. Ailenin Sosyoekonomik Statüsünün Çocukluk Dönemi Obezitesi Üzerine Etkisi 

 

Ailenin sosyoekonomik statüsü obezite oluşumunda önemli bir faktördür. 

Sosyoekonomik statü içerisinde değerlendirilen ölçütler arasında gelir, anne/babanın eğitim 

düzeyi ve çalışma durumu yer almaktadır [74]. Annelerin eğitim düzeyi azaldıkça çocukların 

obez olma riskinin arttığı ifade edilmektedir [75].  

Zamanla toplumsal ihtiyaçların farklılaşması, küresel değişimlerin olması ile kadınlar 

geçmişe oranla iş dünyasında daha fazla yer almaktadır [76]. Aile içerisinde mutfak işlerinde ve 

çocuk bakımında daha aktif rol üstlenen çalışan anneler bu konularda pratik çözümlere ihtiyaç 
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duymaktadır. Yemeye hazır halde olan, paketli, dondurulmuş ve işlenmiş gıdalar zaman 

tasarrufu sağlaması ile çalışan anneler için cazip bir alternatif olmuştur. Bununla birlikte evde 

tüketilen besinler, öğün saatleri, besin hazırlama/pişirme yöntemlerinde farklılıklar meydana 

gelmiştir [77]. Çalışan anneler için uzun ve değişken çalışma saatleri, çalışma saatleri içinde 

çocukları için bakıcı bulmakta zorlanmaları, işverenlerin çocuk sahibi olan kadınlara iş 

güvencesi ve esnek çalışma koşulları sağlamaması gibi durumlar stres oluşturmaktadır. Nöbet, 

vardiya gibi düzensiz çalışma saatleri olan annelerin çalışmayan annelere göre daha az 

uyuduğu, annesiyle zaman geçirmek isteyen çocukların ise yaşıtlarından bir-bir buçuk saat daha 

az uyuduğu belirtilmiştir[78,79]. Ruan ve ark. 2015 yılında yaptığı meta analiz çalışmasında 

sıfır-16 yaş arası 55.000 çocuğun uyku süreleri ve kiloları incelenmiş, uyku süresi daha kısa olan 

çocukların obez olma riskinin uzun olan çocuklara göre %76 daha fazla olduğu ve günlük uyku 

süresindeki bir saatlik artışın obezite riskini %21 azalttığı görülmüştür [79].  

Babaların çalışma durumunun ve çalıştığı iş türünün de çocukluk dönemi obezitesi 

üzerinde etkisi olduğu belirtilmektedir. Masa başı, uzun saatler boyunca oturmayı 

gerektirenişlerde çalışan babaların çocuklarının da daha hareketsiz bir yaşam tarzı benimsediği 

belirtilmektedir [63]. 

Ekonomik gelir ailenin tükettiği besinler ve yaşadığı çevre üzerinde etkilidir. Gelirin 

çocukluk dönemi obezitesi üzerine etkisi ile ilgili sonuçların değişkenlik gösterdiği 

görülmektedir. Yüksek geliri olan ailelerin daha çok taze meyve-sebze tükettiği, günlük kahvaltı 

yapma alışkanlığının olduğu, düşük gelirli ailelerin ise sağlıklı besinleri alım gücünün daha az 

olduğu bunun yerine şekerli yiyecekler ve meşrubatları daha çok tükettiği belirtilmektedir [80]. 

Aynı zamanda düşük gelirli ailelerin yaşadıkları çevrede fiziksel aktivite imkanlarının kısıtlı 

olduğu ve fiziksel aktivite için zaman ayırmadıkları ifade edilmektedir [81].   

 

2.7.3. Toplumsal Faktörler 

 

Toplumsal faktörler bireylerin yaşam tarzları ve seçimleri üzerine etki ederek dolaylı 

yoldan obezitenin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Dünya’da 1970’li yıllarda ekonomik, 

sosyal ve siyasal anlamda küreselleşme faaliyetleri hız kazanmıştır. Küreselleşmenin 

yaygınlaşması ile toplumun üretim, tüketim biçimleri ve yaşam tarzlarında değişiklikler 

meydana gelmiş, üretimdeki ticari faaliyetlerde özelleşme ön plana çıkmıştır. Özelleşme ile 

birlikte devletlerin gıda sektörü üzerine denetimi azalmıştır. Aynı zamanda tarımsal 

faaliyetlerde oluşan değişiklikler ve gıda sektörü üzerine yapılan ticari anlaşmalar beslenme 

politikaları ve sağlığı etkilemektedir[82-86]. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte gıda endüstrisinde maliyeti düşürmek için farklı 

alternatifler üretilmiştir. Şeker yerine görece daha ucuz olan ve yiyeceklerin raf ömrünü uzatan, 
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aynı zamanda obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve metabolik hastalıklara zemin oluşturduğu 

bilinen mısır, glikoz ve früktoz şurubu gıdalardaki yerini almıştır. Üretimin özelleşmesi ve 

yaygınlaşması ile sağlıksız yiyeceklerin fiyatları düşmüş, sebze ve meyve fiyatları artış 

göstermiştir. Geliri düşük olan bireyler için sebze ve meyve alımı güçleşirken, ilave yağ ve şeker 

içeren besinlere ulaşım kolaylaşmıştır. Daha fazla yağ ve ilave şeker içeren besinlerin tüketimi 

artarken, tahıl ve lif içeren besinlerin tüketimi azalmıştır. Orta ve düşük gelirli ülkelerde obezite 

oranları artmış, beslenmeyle ilişkili bulaşıcı olmayan hastalıklar yaygınlaşmıştır. Teknolojik 

gelişmelerle birlikte tarımsal faaliyetlerde makineleşme ön plana çıkmış, bu alanlarda çalışanlar 

sanayileşmenin kentlerde yoğun olması ve iş imkânlarının oluşması ile kırsaldan kentlere göç 

etmeye başlamıştır. Toplumda kırsaldan kentlere göçlerin hız kazanması ile toplum ve aile 

düzeninde, bireylerin yaşam tarzlarında değişiklikler olmuştur. Kent yaşamı ile birlikte ulaşım 

araçlarının kullanımı yaygınlaşmış, çalışma koşulları değişmiş, iş yaşamında teknolojik araçların 

kullanımı ile insan iş gücü azaltılmış, toplumun beslenme düzeni, öğün özellikleri ve saatleri 

farklılaşarak fast food tarzı beslenme yaygınlaşmıştır [83-86].  

Kentlere olan göçlerin hız kazanmasıyla plansız şehirleşme ortaya çıkmış, toplumun boş 

zaman aktivitelerini gerçekleştireceği yeşil alanlar ve çocukların güvenli oyun alanları 

azalmıştır. Yapılan çalışmalar kentte yaşayanların daha çok şekerli ve paketli ürünler 

tükettiğini, kırsalda yaşayanlara göre daha az fiziksel aktivite yaptığını ve obezite açısından 

daha riskli olduğunu ifade etmektedir [86-89]. Küreselleşme kitle iletişim araçları ve medya 

üzerinde de etkili olmuştur. Internet kullanımı, çevrimiçi video oyunları ve sosyal ağların 

yaygınlaşması ile özellikle çocuklar ve gençlerin TV izleme, tablet ve bilgisayar kullanım süreleri 

ile hareketsiz geçirdikleri süreler artmıştır [72-74].  

 

2.7.4. Çevresel Faktörler 

 

Toplumsal faktörlerin yanı sıra içinde yaşanılan çevre ve özellikleri de çocuklarda 

obezite oluşumunda etkili hale gelmiştir. Çocuğun okulda yemek yediği/satın aldığı yerin 

özellikleri ve burada ulaşabileceği ürünler ile beslenme alışkanlıkları obezite oluşumunda 

etkilidir. Kimi okullarda çocukların sağlıklı yemek yiyebileceği yemekhaneler bulunurken, 

birçok okulda pek çok çocuk daha çok hazır gıdaların satıldığı kantinleri kullanmaktadır. 

Kantinlerde sağlıklı besinlerin yerine fast food tarzı ürünler ile yüksek yağ, tuz ve şeker içeren 

yiyeceklerin satılması ve bu satılan yiyeceklerin paketlerinin çocukların dikkatini çekebilecek 

türde ambalajlanmış olması çocukların bu ürünleri daha çok tercih etmesine neden olabilmekte 

ve obezite açısından risk oluşturmaktadır. Son günlerde okullarda satılan yiyeceklerle ilgili 

uluslararası ve ulusal düzenlemelere gidilerek, kola, cips ve şekerlemelerin satışı yasaklanmış, 

bunların yerine taze meyve satışları önerilmiştir. Ancak sağlıklı besinlerin sağlıksız yiyeceklere 
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göre daha pahalı olması çocuklar tarafından ulaşılabilirliğini ve tercih edilebilirliğini azaltmıştır 

[85]. 

Okul çevresi, çocuğun beslenmesi üzerinde etkili olduğu gibi fiziksel aktivite 

özelliklerinde de etkili olmaktadır. Çevredeki oyun alanlarının yakınlığı, çevre güvenliği, evin 

okula uzaklığı ve ulaşım şekli çocukların fiziksel aktivite yapmalarına etki eden faktörler 

olmuştur [90-92]. Okulda tüm hava koşullarında fiziksel aktivite yapabilecek alanların 

sağlanması ve fiziksel aktiviteye teşvik edici programlarla çocukluk dönemi obezitesi ile 

mücadele sağlanabilir. Okul ortamında aile kontrolünün sınırlı düzeyde kalması, çocukların 

akranları ile daha çok zaman geçirmesi ve birbirlerini etkilemesi, çocukların okulda sağlıklı 

besinlere erişiminin sınırlı olması ve fiziksel aktivite için uygun alanların olmaması çocukluk 

dönemi obezitesinde risk faktörlerindendir [92-95].  

 

2.8. Dünyada Obeziteyi Önlemeye Dönük Programlar  

 

Bulaşıcı olmayan hastalıklar içerisinde dikkat çeken paya sahip olan obezitenin, çocukluk 

çağında önemli artış göstermesi nedeniyle dünyada birçok kuruluş obeziteyi önleme stratejileri 

oluşturmuştur. Fiziksel aktivite ve besin tüketimi üzerine yapılan uluslararası ve ulusal 

düzenlenmelerle destekleyici çevre, politika ve programların oluşturulması, bu sayede 

bireylerde davranış değişikliği oluşturmak ve obeziteyi önlemek amaçlanmıştır [10,33].  

  Uluslararası düzeyde, DSÖ 2013 yılında “Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü ve 

Önlenmesi Programı” kapsamında altı temel hedefin yer aldığı küresel eylem planı oluşturmuş 

ve bu hedeflerden birini “obezitenin artışını durdurmak” olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, son 

yıllarda gıdalara karşı oluşan güvensizliğin ortadan kaldırılarak, tarım bakanlıklarının 

güçlendirilmesi, tarım, ticaret ve sağlık politikalarının ortak çıkarlar doğrultusunda 

desteklenmesi önerilmiştir. Aynı zamanda fiziksel inaktivitenin %10 azaltılması, bireylerin 

fiziksel aktivite yapmasına uygun çevre düzenlemelerinin yapılması, tuz/sodyum tüketiminin 

%30 azaltılması da 2020’ye kadar gerçekleştirilmesi beklenen küresel hedefler arasında yer 

almıştır [96].  

  Çocukluk dönemi obezitesini bitirmeye dönük 2017 yılında bir komisyon raporu 

hazırlayan DSÖ, toplum, aile ve okul temelli hedefler belirlemiştir. Okul temelli hedefler 

arasında, çocuk ve ergenlerde sağlıksız yiyecekler ve şekerli-tatlandırılmış içeceklerin 

tüketiminin azaltılarak, sağlıklı yiyeceklerin tüketiminin arttırılmasına dönük kapsamlı 

programlar yürütülmesi yer almaktadır. Buna yönelik okullarda ve çocukların bakım aldığı 

yerlerde çocukların fiziksel aktivite faaliyetlerini gerçekleştirebileceği alanlar kurulması ve 

sağlıklı yiyecek çevresinin oluşturulması öneriler arasında yer almaktadır. Okullarda satılan 
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yiyeceklere dönük standartların ve sağlıklı beslenme rehberlerinin oluşturulması 

amaçlanmaktadır.  

  Dünya Sağlık Örgütü’nün çocukluk dönemi obezitesini bitirmeye dönük belirlediği 

toplum temelli hedefler arasında, sağlıksız yiyeceklere yönelik etkili vergilerin uygulanması, 

çocuk ve ergenlere eğitimler verilmesi yer almaktadır. Çocuk, ergen ve ailelerine, onlara bakım 

veren kişilere, öğretmenlere ve sağlık profesyonellerine sağlıklı beden, fiziksel aktivite, uyku, 

ekran tabanlı eğlence araçlarının uygun süreli kullanımı konusunda rehberlik sağlanarak, 

sedanter geçirilen süreyi azaltmak ve fiziksel aktiviteyi teşvik edici programların yürütülmesi 

de bir diğer hedeftir. Aynı zamanda gebelik döneminde gestasyonel hiperglisemi ve 

hipertansiyonun yönetimi, gebelikte kilo alımının yönetimi ve izlenmesi, gebelikten önce anne 

ve babalara beslenme, fiziksel aktivite eğitimi verilmesi çocukluk dönemi obezitesini ve bulaşıcı 

olmayan hastalıkların önlenmesinde önemli hedeflerdendir. Aile temelli hedefler ise, ailesinde 

obez veya fazla kilolu olan çocuklar için kilo yönetiminin sağlanması ve desteklenmesi, bu 

çocuklara dönük beslenme, fiziksel aktivite ve psikososyal desteğin yer aldığı multiprofesyonel 

bir takım ile uygun eğitim verilmesi ve kaynakların oluşturularak bu hedefin evrensel hale 

gelmesini sağlamak şeklindedir [33].  

  Dünya Sağlık Örgütü 2016-2017 yılındaki İkinci Küresel Beslenme Politikası 

değerlendirmesinde ülkelerce paketlenmiş yiyecek ve içeceklerdeki yüksek yağ, şeker ve tuz 

oranlarını azaltmaya dönük uygulamalar yürütülmüştür. Bu kapsamda 163 ülkenin beslenme 

rehberleri, beslenme etiketi düzenlemeleri, trans yağın yasaklanması, çocuklara dönük 

pazarlamanın düzenlenmesi, finansal politikaları, porsiyon kontrolü, medya kampanyaları ve 

beslenme danışmanlığını içeren, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmeye dönük yaptıkları eylemler 

hakkında rapor yayınlamıştır[97]. 

  Avrupa bölgesindeki ülkelerin sağlık bakanlarının katılımıyla, 2013 yılında Dublin’de 

gerçekleşen toplantıda, çocukluk çağı obezitesine ilişkin 2014-2020 Avrupa Eylem Planı 

oluşturulmuştur. Toplantıda temel hedef, çocuk ve gençlerdeki fazla kilo ve obezitenin artışını 

durdurmak olarak belirlenmiştir. Buna yönelik oluşturulan alt maddeler, gebelik öncesi ve 

gebelik döneminde kilo kontrolünün sağlanması ve emzirmenin teşvik edilmesi ile yaşama 

sağlıklı başlamanın sağlanması, okul öncesi dönemde çocuğun yaşadığı yerlerde ve okullarda, 

beslenme ve fiziksel aktivite yönünden destekleyici, sağlıklı çevrelerin oluşturulması, özellikle 

çalışan ve ekonomik gücü yeterli olmayan aileler için, sağlıklı yiyeceklerin daha ulaşılabilir hale 

getirilmesi, çocukların maruz kaldığı sağlıksız yiyecek ve içeceklerin reklamlarına sınırlama 

getirilmesi, ailelerin çocukların beslenme ve aktivite alışkanlıklarından sorumlu olduklarına 

dair bilgilendirilmesi ve ailelerin bu yönde güçlendirilmesi, fiziksel aktivite yapılmasının teşvik 

edilmesi, çocukların sağlık davranışlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, konuyla ilgili yapılan 

araştırmaların arttırılması şeklindedir [21]. 
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2.9.Türkiye’de Obeziteyi Önlemeye Dönük Programlar  

 

Ülkemizde sağlıklı beslenmenin ve fiziksel aktivitenin toplumda teşvik edilmesi Onuncu 

Kalkınma Planı (2014-2018) içerisinde önemli yer tutmuş olup hazırlanmakta olan 11. 

Kalkınma Planında da yer alacağı bildirilmiştir. “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat 

Programı” 2010’da başlatılmış ve bu programın 2018-2023 olarak güncellenmesi çalışmaları 

yapılmıştır. Okullarda obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel 

aktivite alışkanlığının kazandırılmasına dönük hedef ve stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejiler 

arasında dengeli beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili müfredat programlarının iyileştirilmesi, 

fiziksel aktivite imkânlarının geliştirilmesi, risk altında bulunan öğrencilerin tespiti, dengeli 

beslenmeye yönelik beslenme programlarının yürütülmesi şeklinde planlamalar yer 

almaktadır[98]. Aynı zamanda 2013 yılından itibaren “Sağlıklı Olmak İçin Hareket Et” , 

“Porsiyonları Küçült” kampanyaları uygulanmış, “Fiziksel Aktivitenin Geliştirilmesi Projesi” 

kapsamında okullara, üniversitelere, belediyelere ve kar amacı gütmeyen organizasyonlara 

bisikletler dağıtılmış, çocuk ve yetişkinler fiziksel aktivite yapmaya teşvik edilmiştir [99]. 

İlkokul çağındaki çocuklara süt içmek, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak için 

2011 yılından bu yana “Okul Sütü Programı” ve 2016’dan itibaren “Okullara Kuru Üzüm 

Dağıtımı Programı” yürütülmektedir [100]. 

  

2.10. Çocukluk Döneminde Obeziteyi Önlemeye Dönük Hemşirelik Uygulamaları 

 

Bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin önlenmesinde ve obezitenin yönetiminde 

hemşireler doğumdan ölüme dek tüm süreçlerde önemli sorumluluklara sahiptir. Hemşireler 

birincil korumaya anne karnından başlar. Bu kapsamda, gebenin normal kilo alımını 

destekleyerek, gelecekte obezite riskini ikiye katlayan makrozamik bebek gelişimini önlemede, 

en az altı ay anne sütü ile beslenmeyi sağlayarak formül mamayla beslenmeyle daha fazla kilo 

alımını engellemede, bebeklik ve çocukluk döneminde henüz obezite oluşmadan büyüme 

gelişmeyi izleyip aileleri kilo kontrolü, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite konusunda 

destekleyerek, okullarda çocukların beslenme, fiziksel aktivite, televizyon seyretme gibi 

davranışlarının hedeflenen sağlıklı davranışlarına dönüştürülmesini sağlamada görev alırlar 

[101].  
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Obezitenin erken dönemde belirlenmesi ve uygun şekilde tedavisine dönük yapılacak 

sağlık taramaları ve periyodik muayeneler hemşirelerin ikincil korumadaki rolleri arasındadır. 

Fazla kilolu ve/veya obez olan çocukların kilo takibi ve yönetimi sağlanarak, ayrıntılı bir 

biçimde çocuğun günlük besin alımı ve aktivite düzeyi takip edilmelidir. Bunun yanı sıra 

ebeveyni kilolu olan obezite açısından risk altındaki çocukların ailelerine dönük de beslenme ve 

fiziksel aktiviteye ilişkin sağlık eğitimleri verilmelidir.Çocuğun kilosu konusunda ailenin algısı, 

yaşam biçimini değiştirmeye dönük ailenin istekliliği, ev ortamında çocuğun tükettiği 

yiyecekler, teknolojik cihazlarla geçirilen hareketsiz sürelerçocuğun obez olmasında etkilidir. 

Bu nedenle oluşturulacak programlarda ailelerden destek alınmalıdır. Hemşireler, ebeveynlere 

çocukları ile birlikte evde sağlıklı yiyecekler hazırlamaları ve birlikte fiziksel aktivite 

programlarına katılmaları konusunda rehberlik edebilir, onlara programlar oluşturabilir ve bu 

programların takiplerini sağlayabilirler [102].  

Hemşireler, üçüncül korumada obezitenin yol açtığı hastalıkların tedavi edilmesi ve 

çocuğun rehabilitasyonu sürecinde görev alırlar. Bu süreçte çok ciddi düzeyde obez olan, yaşam 

tarzını değiştirmeye dönük beslenme ve fiziksel aktivite girişimlerinde başarılı olamamış, 

obeziteye bağlı sağlık sorunları/riskleri bulunan çocuklara dönük çalışmalar yapılır. Bu süreçte 

hemşire, hekim, diyetisyen, psikolog iş birliği içinde çalışır. Beslenme ve aktivite danışmanlığı, 

ilaç tedavileri uygulanır. Aile ve çocuğa sağlanacak destek, danışmanlık ve sürecin takip 

edilmesinde hemşireler aktif rol alır.[101-103].  

Yapılan çalışmalarda hemşirelik girişimleriyle okul çağı döneminde çocuklarda fiziksel 

aktivitenin arttırılarak sedanter sürenin azaltıldığı, diyet uygulamaları ile sağlıklı beslenme 

yönünde olumlu değişimin sağlandığı, kilo vermede başarıya ulaşıldığı görülmektedir[104, 105].
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Şekli 

 

Bu araştırma ailelerin beslenme alışkanlıkları ile fiziksel aktivite düzeylerinin çocukluk 

çağı obezitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan vaka-kontrol tipinde analitik bir 

araştırmadır. 

 

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 

 

 Araştırmanın yapıldığı Mersin ili, Akdeniz Bölgesinde, kuzeyi ve batısı Toros dağları, 

güneyi Akdeniz ile çevrili olarak Çukurova toprakları üzerinde yer almaktadır. Mersin coğrafi 

konumu, tarihi, turizmi ve sosyal yapısı ile ülke genelinde önemli yeri bulunan bir yerleşim 

bölgesidir. Bölge güncel verilere göre 1.808,282 nüfusa sahiptir ve bu nüfusun %29,01’ini 

çocuklar oluşturmaktadır [105].Araştırma Mersin’in Akdeniz ilçesinde yer alan Karacailyas 

İlkokulu ve Yenişehir ilçesinde yer alan Özel Toros Kolejinde yürütülmüştür. Karacailyas 

İlkokulu ikili öğretim olarak eğitim veren bir devlet okuludur ve 2017-2018 öğretim yılında 407 

öğrencisi bulunmaktadır. Özel Toros Koleji’nde ise öğrenim gören 382 ilkokul öğrencisi 

bulunmaktadır.  

 

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

 

Araştırmanın evrenini 2017-2018 Öğretim yılında Mersin Merkez ilçelerdeki özel ve 

devlet ilkokullarında okuyan çocuk ve ebeveynleri oluşturmuştur. Çalışma evrenini ise, bu 

ilkokullarda okuyan, Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi Projesi Araştırma 

Raporu’nun (TOÇBİ) sonuçlarına göre obezite prevalansının diğer yaş gruplarına göre daha 

yüksek görüldüğü sekiz- dokuz yaş grubu çocuk ve ebeveynleri oluşturmuştur. Perez ve ark. 

tarafından 2012 yılında yapılan ”Dietary and physcial activity/inactivity factors associated with 

obesity in school-aged children” adlı çalışma temel alınarak [106], orta düzeyli fiziksel aktivite 

yapan obez çocuk oranı %37, normal kilolu çocuk oranı %58 alınarak vaka ve kontrol grubu 

oranı 1/1 olacak şekilde G power 3.1.9.2 programında yapılan analiz sonucuna göre %80 güç 

%95 güven aralığında her gruba 69 çocuk alınması gerektiği belirlenmiştir. Gruplarda kayıplar 

olacağı öngörülerek her iki gruba 75 çocuk ile onların bir ebeveyninin alınmasına karar 

verilmiştir. Çalışma örneklemine dahil edilme ve çıkarılma ölçütlerine uygun 75 obez çocuk ve 

75 ebeveyni ile 75 normal kilolu çocuk ve 75 ebeveyni alınmıştır. 
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Tablo 3.3.1. Vaka ve Kontrol Grubundaki Çocuk ve Ebeveynleri İçin Çalışmaya Dahil Olma ve 
Çıkarılma Ölçütler 
 

 

Obezitede sosyoekonomik düzeyin etkili olabileceği düşünülerek araştırma evrenini 

Mersin merkezdeki düşük ve yüksek sosyoekonomik düzeydeki ilkokulların oluşturması 

planlanmıştır. Adrese dayalı kayıt sistemine göre çocukların yaşadığı evlere yakın okullara 

kaydı yapıldığı için sosyoekeonomik düzeyin belirlenmesinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 

belirlediği arsa bedelleri üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Mersin İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı kamu ilkokullarının listesi üzerinden ilkokulların adres bilgilerinden 

bulundukları bölgenin arsa bedeli tespit edilmiştir. Arsa bedelleri bir ile 180 lira arasında 

değişen toplam 104 okul arasından, arsa bedeli 20 ve daha düşük olan bölgelerde bulunan 

okulların bulunduğu bir liste oluşturulmuştur. Yetmiş beş okulun yer aldığı bu liste kullanılarak 

bilgisayar programı yardımı ile yapılan randomizasyona göre ilk sıradan başlamak üzere bir asıl 

üç yedek olmak üzere dört okul seçilmiştir. Yüksek sosyoekonomik grup için özel okullar 

örnekleme dahil edilmiştir. Mersin merkezde yer alan yirmi iki özel okulun isimlerinden oluşan 

listeden bilgisayar programı yardımı ile yapılan randomizasyona göre bir asıl üç yedek olmak 

üzere dört okul seçilmiştir. Asıl seçilen okullarda yeterli örnekleme ulaşılmıştır. İlgili okullarda 

sekiz ve dokuz yaş grubu öğrencileri olan öğretmenlerle görüşülerek görünümüne göre şişman 

ve normal kiloda oldukları belirtilen öğrencilerin listeleri oluşturulmuş, basit rastgele yöntemle 

 Çocuklar  Ebeveynler  

 Çalışmanın yapıldığı tarihlerde  

D
a

h
il

 e
d

il
m

e
 ö

lç
ü

tl
e

ri
 

V
ak

a 
gr

u
b

u
 

- Çalışmaya katılmaya gönüllü 
olmak, 

- Vücut kütle indeksi-persentil 
değeri 95 ve üzerinde olmak, 

- 8 -9 yaş grubunda olmak ve 
- Ebeveynlerinden en az biriyle 

beraber yaşamak. 

- Çalışmaya katılmaya gönüllü 
olmak ve 

- Türkçe konuşup yazabilmek. 
-  

K
o

n
tr

o
l  

gr
u

b
u

 - Çalışmaya katılmaya gönüllü olan 
beden kütle indeksi-persentil 
değeri 5-84 arasında olmak, 

- 8 -9 yaş grubunda olmak ve 
- Ebeveynlerinden en az biriyle 

beraber yaşamak. 

- Çalışmaya katılmaya gönüllü 
olmak ve 

- Türkçe konuşup yazabilmek. 

 

Ç
ık

a
rı

lm
a

 
ö

lç
ü

tl
e

ri
 

V
ak

a 
ve

 k
o

n
tr

o
l 

gr
u

b
u

 

- Kilo kontrol programına dönük 
(beslenme ve fiziksel aktivite gibi) 
destek hizmeti almış olmak, 

- Kronik ve hormonal bir hastalığa 
dair tanı almış olmak ve 

- Hareket kısıtlılığına neden olacak 
bir hastalığına sahip olmak. 

- Hareket kısıtlılığına neden 
olacak bir hastalığa sahip 
olmak, 

- Gebe olmak ve 
- Gece mesaisi bir işte çalışmak. 
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vaka ve kontrol grubuna alınacak öğrenciler belirlenmiştir. Vaka kontrol eşleşmesi aynı okul ve 

aynı sınıftan olacak şekilde yapılmıştır. Karacailyas İlkokulu ve Özel Toros Toros İlkokulu’nda 

11.03.18-15.06.18 tarihleri arasında çalışmaya dahil edilme ve çıkarılma koşullarına uyan 

toplam 150 öğrenci ve 150 ebeveyne ulaşılmıştır (Tablo 3.3.1). Dört öğrenci ve dört ebeveynin 

çalışmaya katılmayı reddetmesi, 2 öğrencinin kilo kontrol programında olması nedeniyle, 

araştırma 288 kişinin (144 çocuk, 144 anne) katılımıyla tamamlanmıştır. 

 

3.4. Araştırmanın Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri 

Araştırmanın bağımlı değişkeni çocukların beden kütle indeksi-persentil özellikleridir. 

Bağımsız değişkenleri çocukların ve ebeveynlerin temel besin gruplarına göre besin tüketim 

düzeyleri, çocukların sağlıksız yiyecek tüketim özellikleri, öğün özellikleri, anne sütü alma 

süresi, ebeveynin beden kütle indeksi özellikleri, ebeveynin çocukluktaki kilosu, ailenin gelir 

durumu, çocuğun adım sayısı, Çocuk Fiziksel Aktivite Anketi ölçeği puanı, ebeveynin adım sayısı 

ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği puanı, çocukların fiziksel hareketsizlik süreleri ve okula 

ulaşım şeklidir. 

 

3.5. Araştırmanın Hipotezleri 

H0₁: Temel besin gruplarına göre besin tüketim düzeyleri bakımından vaka ve kontrol 

grubundaki çocuklar arasında fark yoktur. 

Hₐ₁: Temel besin gruplarına göre besin tüketim düzeyleri bakımından vaka ve kontrol 

grubundaki çocuklararasında fark vardır. 

H0₂: Sağlıksız yiyecek tüketimleri açısından vaka ve kontrol grubundaki çocuklararasında fark 

yoktur. 

Hₐ₂: Sağlıksız yiyecek tüketimleri açısından vaka ve kontrol grubundaki çocuklararasında fark 

vardır.  

H0₃: Öğün özellikleri bakımından vaka ve kontrol grubundaki çocuklararasında fark yoktur. 

Hₐ₃: Öğün özellikleri bakımından vaka ve kontrol grubundaki çocuklararasında fark vardır.  

H0₄: Çocukların temel besin grupları tüketim özellikleri ebeveynleri ile benzerdir. 

Hₐ₄: Çocukların temel besin grupları tüketim özellikleri ebeveynlerinden farklıdır. 

H0₅: Fiziksel aktivite özellikleri bakımından vaka ve kontrol grubundaki çocuklararasında fark 

yoktur. 

Hₐ₅: Fiziksel aktivite özellikleri bakımından vaka ve kontrol grubundaki çocuklararasında fark 

vardır. 

H0₆: Çocukların fiziksel aktivite özellikleri ebeveynleri ile benzerdir. 



Ezgi Önen, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

 

23 
 

Hₐ₆: Çocukların fiziksel aktivite özellikleri ebeveynlerinden farklıdır. 

 

3.6. Veri Toplama Araçları 

 

Araştırma verileri, Çocuk Aile Bilgi Formu (Ek 1), Çocuk Fiziksel Aktivite Anketi (Ek 2), 

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (yetişkinler için) (Ek 3), boy-kilo Ölçümleri, pedometre 

ölçümü, Fiziksel Aktivite Takip Formu (Ek 4), 24 Saatlik Besin Tüketim Formu (Ek 5) 

kullanılarak toplanmıştır.  

 

3.7. Veri Toplama Araçlarının Uygulanması ve Değerlendirilmesi  

Araştırmanın uygulama aşamaları aşağıda sunulmuştur.  

 

Örnekleme dahil edilme ölçütlerine uyan çocuk ve annelerine araştırma ile ilgili açıklamalar 

yapılarak “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” ile izinlerin alınması 

 

Çocukların boy kilo ölçümleri yapılması, BKİ hesaplanması ve sonuçlarının kaydedilmesi 

 

Çocuk Aile Bilgi Formu (Ek 1), Çocuk Fiziksel Aktivite Anketi (Ek 2), Uluslararası Fiziksel 

Aktivite Anketi (Ek 3)‘nin doldurulması 

 

Araştırmacı tarafından ebeveynlerle yapılan görüşmede pedometre (adımsayar) kullanımı, 

ölçüm kayıtları ve 24 saatlik besin tüketim formuna ilişkin bilgi verilmesi 

  

 

Beşinci günde pedometre ve ölçüm kaydının alınması 

 

Şekil 3.1. Uygulama Akış Şeması 

Katılımcıların pedometre kayıtlarını tutmakta aksaklık yaşayabilecekleri düşünülerek 

cihazlar kişilere teslim edilmeden önce cihazın otomatik kayıt yapması sağlanarak veri kaybının 

önüne geçilmiştir.  

 

3.7.1. Çocuk Aile Bilgi Formu (Ek1) 

 

Araştırmacı tarafından literatür taranarak[107,108]oluşturulan 32 soruluk form çocuk ve 

ebeveyne ait bilgileri içermekte ve iki bölümden oluşmaktadır. Çocuğa ait bilgiler bölümünde 
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yaş, cinsiyet, boy, kilo,persentil, anne sütü alma süresi, kardeş sayısı, öğün özellikleri, okula 

ulaşım şekli, TV izleme, bilgisayar, cep telefonu, tablet kullanım süresi ve sağlıksız yiyecek 

tüketim alışkanlıkları yer almaktadır. Ebeveyne ait bilgilerin sorgulandığı ikinci bölümde ise; 

anne ve babanın yaşı, eğitim, çalışma, gelir durumu, çocukluktaki kilo durumuna ilişkin 

görüşleri ve sağlıksız yiyecek tüketim alışkanlıkları yer almaktadır. Şekerli/ tuzlu yiyecekler, 

şekerli gazlı içecekler, fast food tüketimi “sağlıksız yiyecek tüketimi” olarak ve tüketim sıklıkları 

“aylık/hiç”,“haftalık”, “günlük” şeklinde değerlendirilmiştir. 

 

3.7.2. Çocuk Fiziksel Aktivite Anketi (Ek2) ve Değerlendirmesi 

 

Anketin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Crocker, Bailey, Faulkner, Kowalski tarafından 1997 

yılında yapılmış, Cronbach Alpha katsayısı 0,89 bulunmuştur[109]. Anketin Erdim (2012) 

tarafından yapılan Türkçe uyarlamasında Cronbach Alpha katsayısı 0,86’dır [110].İlkokul 

çocuklarının (8-14 yaş) fiziksel aktivitelerini değerlendirmek için kullanılan ve on sorudan 

oluşan anket son yedi günlük fiziksel aktivite durumunu değerlendirmektedir.  

 Ankette birinci soru çocukların son yedi gün içinde boş zamanlarında yaptıkları 14 farklı 

fiziksel aktivitenin sıklığını sorgulamaktadır. Her bir aktivite maddesinin puanlamasında, “Hiç 

yapmadım” yanıtına (bir) puan, “1-2 kez” yanıtına (iki) puan, “3-4 kez” yanıtına (üç) puan, ”5-6 

kez yanıtına (dört) puan, “7 kez ve daha fazla” yanıtına ise (beş) puan verilir. Birinci soru için 

toplam puan hesaplaması, tüm aktivite maddelerine verilen puanların toplamının ortalaması 

alınarak yapılır. İkinci soru çocukların son yedi gün içinde beden eğitimi derslerinde aktif olma 

durumunu ve sıklığını, üçüncü soru çocukların son yedi gün içinde teneffüslerde yaptıkları 

fiziksel aktiviteleri, dördüncü soru çocukların son yedi gün içinde öğle arasında yemek yemenin 

dışında yaptıkları fiziksel aktiviteleri,beşinci soru çocukların son yedi gün içinde kaç gün 

okuldan hemen sonra yaptıkları fiziksel aktivitelerin yoğunluğunu ve sıklığını, altıncı soru 

çocukların son yedi gün içinde akşamları yaptıkları fiziksel aktivitelerin yoğunluğunu ve 

sıklığını, yedinci soru çocukların son yedi gün içindeki hafta sonu yaptıkları fiziksel aktivitelerin 

yoğunluğunu ve sıklığını sorgulamakta ve beş seçenekten oluşmaktadır. Sekizinci soru 

çocukların kendilerini son yedi gün içinde boş zamanlarında ne sıklıkta aktif olduklarını 

değerlendirmelerini, dokuzuncu soru çocukların yaptıkları fiziksel aktivitelerin sıklığını geçen 

haftanın yedi gününe göre ayrı ayrı değerlendirmesini isteyen beş seçenekten oluşmaktadır. 

Dokuzuncu sorunun puanı, yedi günün puanlarının toplamının ortalaması alınarak yapılır. 

Onuncu soru çocukların son yedi gün içinde fiziksel aktivitelerini engelleyen (ör; hastalık gibi.) 

bir durumun varlığını sorgulayan iki seçenekten oluşur. Bu sorudan alınan puan tüm anketten 

alınan toplam puana eklenmez. Anketin toplam puanının hesaplanması; dokuz soruya verilen 
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yanıtların puanlarının toplanıp soru sayısına bölünmesiyle elde edilir ve bir “düşük, beş “yüksek 

fiziksel aktivite”yi ifade etmektedir [110].  

3.7.3. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (Ek3) ve Değerlendirmesi 

 Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezi’nin desteğiyle geliştirilen Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi’nin Türkçe geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışması Sağlam ve ark. (2011) tarafından yapılmıştır. Yedi sorudan oluşan 

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi, son 7 gün içindeki oturma, yürüme, orta düzeyde ve 

şiddetli düzeyde aktivitelerin süreleri ve günleri hakkında bilgi vermektedir. Ankette aktivite 

düzeyleri şu şekilde tanımlanmıştır:  

a.  Şiddetli düzeyde aktivite: Bireylerin temposu yüksektir, kalp atımı hızlıdır. En az 10 

dakika boyunca yapılan ağır kaldırma, aerobik, basketbol, futbol, hızlı bisiklet sürmek 

gibi aktiviteler bu grupta yer almaktadır.  

b. Orta düzeyde şiddetli aktivite: Fiziksel güç ve normalden daha sık nefes almayı 

gerektiren aktivitelerdir. En az 10 dakika boyunca yapılan hafif yük taşımak, normal 

hızda bisiklet çevirmek, dans etmek gibi aktiviteler orta düzeyde şiddetli aktivite 

türlerine örnek gösterilebilir.  

c. Yürüme aktivitesi: İşyerinde, evde, bir yerden bir yere ulaşım amacıyla veya sadece 

dinlenme, spor, egzersiz veya hobi amacıyla yapılan yürüyüşleri içerir. 

d.  Oturma aktivitesi: Sedanter davranış düzeyini belirler. İşte, evde, çalışırken ya da 

dinlenirken geçirilen zamanlar dahildir.  

Tablo 3.7.3.1. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi’nin Değerlendirmesi 

Aktivite şiddeti Matabolik Eşdeğer Hesaplaması 

Yüksek aktivite 

Haftada en az 3 gün şiddetli fiziksel aktiviteler ile toplamda 1500 
MET-dk /hf elde etmek 

Haftada 7 gün yürüme, orta şiddet ve yüksek şiddetli aktivitelerle 
toplamda 3000 MET-dk/hf değeri elde etmek 

 

Orta düzeyde 
aktivite 

Haftanın 3 veya daha fazla gününde en az 20 dakika şiddetli 
aktivitelerde bulunuyor ise ve bunlardan toplam 600 MET-dk/hf elde 
etmek 

Haftanın en az 5 günü 30 dakika boyunca orta şiddetli aktivite ya da 
yürüyüş yapıyorsa ve bunlardan toplam 600 MET-dk/hf elde etmek 

Haftada en az 5 gün yürüyüş, orta şiddet ya da yüksek şiddetli 
aktivitelerde bulunmak ve bunlardan toplam 600 MET-dk/hf elde 
etmek 
 

 

Düşük aktivite 
Hiç aktivite yapmamak 
Belirli bir aktivite yapıyor olsa da yüksek veya orta şiddette aktivite 
grubuna girmemektir. 
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Sorulara verilen cevaplara göre bireyin “düşük”, “orta” veya “yüksek” aktivite düzeylerinden 

hangisine girdiği hesaplanmıştır. Bunun için önce haftalık MET-dk değeri (MET: Bazal 

metabolizma hızına karşılık gelen değer) hesaplanmıştır. Yürüme 3,3 MET, orta şiddette aktivite 

4,0 MET ve şiddetli aktivite 8,0 MET olarak değerlendirilmiştir [111] (Tablo3.7.3.1). 

 

3.7.4. Boy – Kilo Ölçümleri ve Değerlendirilmesi  

 

  Kilo değerlendirmeleri Dünya Sağlık Örgütü ‘’Measuring a Child’s Growth’’ yönergesine 

uygun olarak elektronik tartı ile yapılmıştır [112]. Ölçüm öncesi cihaz sert ve düz bir zemine 

yerleştirilerek kullanılabilir olduğu kontrol edilmiştir. Çocuğun ve ebeveynin üzerindeki fazla 

giysileri (palto, kazak, ceket,),ayakkabıları çıkarması sağlanarak tartı üzerine iki ayağını eşit ve 

dengeli yerleştirmesi, dik ve hareket etmeden durması istenerek ölçümler gerçekleştirilmiştir.  

  Boy değerlendirmesi stadiometre ile yapılmıştır. Ölçüm öncesi çocuğun ve ebeveynin 

üzerindeki fazla giysileri (palto, kazak, ceket), saç tokası, ayakkabıları çıkarması sağlanarak; baş, 

skapula, glutealbölge, bacakların arka yüzü ve topukların ölçüm tahtasına temas etmesi ve 

topukların bitişik olmasına dikkat edilerek, baş dik olacak şekilde ölçümler gerçekleştirilmiştir 

[64]. Ölçümler Çocuk- Aile Bilgi Formu’na (Ek 1) kaydedilmiştir. Çocuklarda CDC persentil 

değerlendirmeleri kullanılmıştır[32] (Tablo 2.4.2.). Ebeveyenlerin BKİ değerlderimelerinde DSÖ 

standartları kullanılmıştır [31] (Tablo 2.4.1.). 

 

3.7.5. Pedometre Ölçümü ve Değerlendirmesi  

 

 Çocuk ve ebeveynlerinin gün içerisinde attıkları adım sayılarını saptamak pedometre cihazı 

kullanılmıştır. Cihaz mobil uygulama ile entegre edilerek, adım sayılarının günlük 

kaydedilmesini ve telefondan takip edilmesini sağlamaktadır. Bireyler günlük attıkları adım 

sayılarını telefondan da takip edip kayıt edebilmektedir. Cihazın yedi günlük kayıt özelliğinin 

bulunması, geçmiş günlerdeki aktivitelere de ulaşma imkanı sağlamaktadır. Çocuk ve ebeveynde 

pedometre ölçümü üç gün hafta içi, bir gün hafta sonu olmak üzere dört günün ortalaması 

alınarak değerlendirilmiştir.Katılımcılardan kendilerine verilen Fiziksel Aktivite Formu’na 

(Ek4) gün sonunda adım sayılarını kaydetmeleri istenmiştir. Uygulama öncesinde pedometre 

kullanımı araştırmacı tarafından anlatılarak, uyku ve banyo esnasında çıkarmaları gerektiği 

konusunda bilgi verilmiştir. Sağlığı korumak ve geliştirmek için yetişkinlerin günlük 10.000 

adım atması önerilmektedir. Ebeveynlerin adım sayıları “10.000 adım ve/veya daha fazla” ve 

“10.000’den az” şeklinde değerlendirilmiştir [26]. Çocuklardaki adım sayısı değerlendirmesinde, 
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kızlar için 7000’den az, erkekler için “10.000’den az” adım atanlar “sedanter”, kızlarda 7000-

11999, erkeklerde 10.000-14.999 adım atanlar “düşük düzeyde aktif”, kızlarda 12.000 ve üzeri, 

erkeklerde 15.000 ve üzere “aktif” olarak değerlendirilmiştir [27]. 

 

3.7.6. Çocuk ve Ebeveynin Fiziksel Aktivite Takip Formu (Ek4) 

 

 Çocuk ve ebeveyninin günlük olarak elde ettiği adım sayısını kaydettiği, araştırmacı 

tarafından oluşturulan bir takip formudur.  

 

3.7.7. Yirmi Dört Saatlik Besin Tüketim Formu (Ek5) ve Değerlendirmesi  

Yirmi dört saatlik besin tüketim kaydı bireylerin gün boyunca aldığı besinlerin tür ve 

miktarlarının saptanıp, besin ögelerinin belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Kişilere bir 

porsiyona denk gelen kaşık, kâse, bardak ölçüleri anlatılarak, bir gün öncesinde tükettikleri 

yiyecek ve içeceklerin miktarlarını bu ölçülere göre kayıt etmeleri istenmiştir. Sebze, meyve, süt 

ve süt ürünleri ekmek tahıl, et tavuk balık temel besin ögelerinden aldıkları porsiyonlar 

hesaplanmıştır.  

Form hem çocuklara hem yetişkinlere uygulanmıştır. Çocukların bilgilerini ebeveynleri 

kaydetmiştir. Çocuğun evde olmadığı, okulda geçirdiği süre içerisinde tükettiği besinler için de 

ebeveynlerin çocuğun bilgisine başvurarak kaydetmeleri istenmiştir. Eksik formların olması 

halinde ebeveynlerle telefonda görüşülerek formlar tamamlanmıştır. 

  Besin gruplarının belirlenmesinde ve yetişkin/çocuklar için öngörülen porsiyon 

miktarlarının değerlendirmesinde Türkiye Beslenme Rehberi (2015) esas alınmıştır [14]. Çocuk 

ve yetişkinler için önerilen porsiyon miktarları benzerdir.Temel besin gruplarının (süt-yoğurt- 

peynir grubu, et-tavuk-balık-yumurta-kurubaklagil, ekmek-tahıl grubu, sebze-meyveler) her biri 

ayrı ayrı değerlendirilip, bireylerin bu gruplardan aldığı porsiyonlar 

değerlendirilmiştir[14](Tablo 3.7.7.1.). 

 

Tablo 3.7.7.1. Besin Gruplarının Değerlendirilmesi 
 

Besin grupları  Önerilen porsiyon miktarları 
Sebze 2 -2,5 
Meyve 2 -2,5 
Süt ve süt ürünleri 3 
Et tavuk balık 3 
Ekmek tahıl 4 

 

   Süt ve süt ürünleri grubu besinlerin sınıflamasında süt, yoğurt, kefir için bir kupa, ayran 

için bir buçuk kupa, kaşar peyniri için iki parmak, beyaz peynir için üç parmak 
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tüketmek“standart bir porsiyon tüketim” olarak değerlendirilmiştir. Kupa ve parmak ölçüleri 

öncesinde görsellerle kişilere açıklanmıştır.Süt, yoğurt, peynir grubu için üç porsiyon tüketenler 

“önerilen düzeyde””, üçten daha az tüketenler “önerilenin altında”, üçten fazla tüketenler ise 

“önerilenin üzerinde” şeklinde değerlendirilmiştir [14] (Tablo 3.7.7.1.). 

   Et-tavuk-balık-yumurta-kurubaklagil grubu için üç-dört adet ızgara köfte, bir adet Adana 

köfte, 10- 14 adet İnegöl köfte veya iki hamburger köfte, bir el ayası kadar et, bir adet büyük 

pirzola, bir el büyüklüğünde ince bir dilim veya bir el ayası büyüklüğünde kalın bir dilim balık, 

12-13 adet hamsi veya küçük balık,konserve suyu süzülmüş 100 grton balığı, 12-15 adet 

karides/ diğer deniz ürünleri, 8-10 yemek kaşığı nohut, fasulye, barbunya, börülce “standart bir 

porsiyon tüketim”olarak değerlendirilmiştir. Ölçüler öncesinde kişilere görsellerle 

açıklanmıştır. Et-tavuk-balık-yumurta-kurubaklagil grubu için üç porsiyon tüketenler “önerilen 

düzeyde”, üçtendaha az tüketenler “önerilenin altında”, üçten fazla tüketenler ise “önerilenin 

üzerinde” şeklinde değerlendirilmiştir [14] (Tablo 3.7.7.1.). 

   Ekmek ve tahıl grubu için, iki ince dilim ekmek, yarım simit, bir küçük hamburger 

ekmeği, dört-beş yemek kaşığı makarna, pirinç ve bulgur, bir küçük kâse veya bir buçuk kepçe 

çorba, bir kupa mısır gevreği, bir büyük kâse patlamış mısır “standart bir porsiyon tüketim” 

olarak değerlendirilmiştir. Kupa, kaşık ve kâse ölçüleri kişilere görsellerle açıklanmıştır. Ekmek 

ve tahıl grubu için dört porsiyon tüketenler “önerilen düzeyde”, dörtten daha az tüketenler 

“önerilenin altında”, dörtten fazla tüketenler ise “önerilenin üzerinde” şeklinde 

değerlendirilmiştir [14] (Tablo 3.7.7.1.). 

   Sebze grubu için koyu yeşil yapraklı sebzelerde beş-altı yemek kaşığı, kırmızı, turuncu, 

mavi, mor sebzelerde (domates, havuç (çiğ veya pişmiş) kırmızıbiber, turp, bal kabağı, pancar, 

patlıcan, kırmızı lahana (doğranmış, çiğ veya pişmiş) bir orta boy veya beş-altı yemek kaşığı, 

beyaz sebzelerde (soğan, kereviz, lahana, karnabahar, pırasa mantar, yer elması) beş-altı yemek 

kaşığı, nişastalı sebzelerde (patates, mısır)yarım orta boy, yarım kupa “standart bir porsiyon 

tüketim” olarak değerlendirilmiştir. Sebze grubu için iki porsiyon “önerilen düzeyde”, ikiden 

daha az tüketenler “önerilenin altında”, ikiden fazla tüketenler ise “önerilenin üzerinde” 

şeklinde değerlendirilmiştir [14] (Tablo 3.7.7.1.). 

  Meyve grubundabir orta boy, elma, portakal, şeftali, nektarin, armut, ayva,üç-dört adet 

kuru kayısı, erik, incir, 20-30 adet kuru üzüm,bir büyük veya üç adet küçük hurma, bir el 

uzunluğunda muz, iki orta boy mandalina “standart bir porsiyon” olarak değerlendirilmiştir. 

Meyve grubu için iki porsiyon “önerilen düzeyde”, ikiden daha az tüketenler “önerilenin 

altında”, ikiden fazla tüketenler ise “önerilenin üzerinde” şeklinde değerlendirilmiştir 

[14](Tablo 3.7.7.1.). 
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3.8. Veri Toplama Araçlarının Değerlendirilmesi  

 

Veri girişi ve analizi bilgisayar ortamında yapılmış ve verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS 20.0 paket programı ve MediCres programı kullanılmıştır. Verilerin 

özetlenmesinde tanımlayıcı istatistiklerden sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum ve 

maksimum değerleri kullanılmıştır. Tekli analizlerde niteliksel değişkenlerin 

karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanılmıştır. Ordinal tipteki verilerin normal dağılıma 

uygunluğunu değerlendirmek için Kolmogorov Smirnov Testi kullanılmış, veriler normal 

dağılıma uyduğu için karşılaştırmalarda bağımsız gruplarda T test kullanılmıştır. Çocuklarda 

obezite riskini etkileyen beslenme ve fiziksel aktiviteye ilişkin faktörleri belirlemek amacıyla 

çok değişkenli analizlerdenBinary Lojistik Regresyon (Backward Stepwise Metodu) analizi 

kullanılmış ve tekli analizlerde istatistiksel anlamlılık gösteren ve obezite üzerinde etkili 

olabileceği düşünülen değişkenler iki ayrı modelde incelenmiştir. Çocuklarda beslenme 

alışkanlıklarına ilişkin risk faktörlerinin değerlendirildiği modelde yer alan değişkenler, anne 

sütü alımı, öğünlerin düzenli olup olmadığı, ailede akşam yemeğini birlikte yeme durumu, 

annenin çalışma durumu, çocuğun sebze ve ekmek-tahıl tüketimi,yağlı şekerli abur cubur 

tüketimi, fast food tarzı yiyecekler tüketme, ebeveyn BKİşeklindedir.Çocuklarda fiziksel aktivite 

özelliklerine ilişkin risk faktörlerinin değerlendirildiği modelde, cinsiyet, ebeveyn adım sayısı, 

hareketsiz kalınan süre, çocuk fiziksel aktiflik, PC ve TV izlemeyle geçirilen süre, çocuk adım 

sayısı modelde yer almaktadır. İstatistiksel değerlendirmelerde p≤0,05 anlamlı kabul edilmiştir.  

 

3.9. Araştırmanın Etik Yönü 

 

Araştırmaya başlamadan önce Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan 

(06.10.2017/ 541821)etik onay (Ek 10)ve Mersinİl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndenkurum izni 

(13.10.2017/ 16612712) alınmıştır (Ek 11). İlgili okullardaki idareci ve öğretmenlere çalışmaya 

ilişkin bilgi verilmiştir. Araştırmaya katılan ebeveyn ve çocuklardan yazılı Bilgilendirilmiş 

Gönüllü Oluru alınmıştır (Ek 6-9). 
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3.10. Araştırmanın Çalışma Takvimi 

 

Araştırmanın çalışma takvimi tabloda gösterilmiştir (tablo 3.10.1). 

 

Tablo 3.10.1. Araştırmanın Çalışma Takvimi 
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3.11. Araştırmanın Sınırlılıkları 

- Araştırmaya anneler yanında babaların katılımı hedeflense de babalara 

ulaşılamamasınedeniyle sadece tek bir ebeveyn üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 

- Çocukların uzun süreli devamlılığını sağlamada sorunlar yaşanabileceği öngörüldüğünden 

pedometre ölçümleri dört gün ile sınırlı kalmıştır.  

- Çocukların ve ebeveynlerin fiziksel aktivite özellikleri pedometre ile sadece adım sayıları 

üzerinden değerlendirilmiştir. Ekonomik kısıtlılıklar nedeniyle tüm vücut aktivitelerini ölçen 

cihazlarla değerlendirme yapılmamış olması araştırma yönteminin sınırlılıklarındandır. 

- Araştırmada beslenme özelliklerinin sadece sözel beyana dayalı 24 saatlik besin tüketim formu 

ile değerlendirilmiş olması ve içeriklerin protein, karbonhidrat, yağ ve enerji yönüyle 

incelenmemiş olması araştırma yönteminin bir diğer sınırlılığıdır. 

- Araştırma vaka kontrol tipinde olduğu için çalışma sonuçları tüm çocuklara genellenemez. 
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4. BULGULAR  

 

4.1. Bulgular 

Ailelerin beslenme alışkanlıkları ile fiziksel aktivite düzeylerinin çocukluk dönemi 

obezitesi üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapılan araştırmanın bulgularıaşağıda 

sunulmuştur.  

Tablo 4.1.1’de çocuklar ile ebeveynlerinin tanıtıcı özellikleri yer almaktadır. Çocuklardan 

vaka grubundakilerin 38’i (%53,5) kontrol grubundakilerin 39’u (%53,4) kız olup, vaka 

grubundaki çocukların 43’ü (%39,4), kontrol grubundakilerin 47’si (%64,4) 9 yaşındadır. 

Gruplar arasında yaş ve cinsiyet yönünden fark yoktur (p>0,05).  

Annelerin eğitim durumu incelendiğinde, vaka grubunda 27(%38,0), kontrol grubunda 

34 (%46,6) annenin; vaka grubunda 21(%29,5), kontrol grubunda 29 (%39,7) babanın 

üniversite ve üzeri eğitime sahip olduğu görülmüştür. Vaka grubundaki annelerin 26’sı (%36,6) 

babaların 62’si (%87,3), kontrol grubundaki annelerin 35’i (%47,9) , babaların 63 ‘ü (%86,3) bir 

işte çalışırken, vaka grubundaki annelerin 45’i (%63,4), babaların 9’u (%12,7), kontrol 

grubundaki annelerin 38’i (%52,1), babaların 10’u (%13,7) bir işte çalışmamaktadır.Annelerin 

yaş ortalaması vaka grubunda 36,69±5,38 yıl, kontrol grubunda 36,04±4,46 yıldır. Babaların yaş 

ortalaması vaka grubunda 40,46±4,78 yıl, kontrol grubunda 40,26±3,99 yıldır. Vaka grubundaki 

ailelerin 16’sının (%22,5), kontrol grubunda 19’unun (%26,0) geliri giderden az, vaka 

grubundaki ailelerin 42’sinin (%59,2), kontrol grubunda 38’inin (%52,1) geliri gidere denk, 

vaka grubundaki ailelerin 13’ünün (%18,3), kontrol grubunda 16’sının (%21,9) geliri giderden 

fazladır. Gruplar arasında anne eğitimi, anne babanın bir işte çalışma durumu, anne baba yaş 

ortalaması, ailelerin geliri yönünden fark yokken (p>0,05), babaların eğitimi yönüyle fark vardır 

(p<0,05) (tablo 4.1.1). 
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Tablo 4.1.1. Çocuk ve Ebeveynlerinin Tanıtıcı Özellikleri 
 

 
Tablo 4.1.2’de çocukların kilo persentil ile ebeveynlerin beden kütle indeksi özellikleri 

verilmiştir. Kontrol grubundaki çocukların 73’ü (%100) kilo özellikleri yönüyle 5-84 persentil 

aralığındayken,[(3-15 persentil aralığında 15 (%10,4), >15-84 aralığında olan 129 çocuk 

(%89,6)] vaka grubundaki çocukların 12’si (%16,9) fazla kilolu (85-94 persentil), 59’u (%83.1) 

obezdir (95 ve üzeri persentil). Annelerin BKİ’lerine bakıldığında, vaka grubundakilerin 40’ı 

(%66,6), kontrol grubundakilerin 18’i (%33,3) fazla kilolu/obezdir. 

Özellikler 

Gruplar  Grupla
r arası 

fark 
2 

p 

Vaka 
n (%) 

Kontrol 
n (%) 

Toplam 
n (%) 

Ç
O

C
U

K
 Yaş 

8 yıl 28 (39,4) 26 (35,6) 54 (37,5) 0,224 
0,636 9 yıl 43 (60,6) 47 (64,4) 90 (62,5) 

Cinsiyet 
Kız 38 (53,5) 39 (53,4) 77 (53,5) 0,001 

0,991 Erkek 33 (46,5) 34 (46,6) 67 (46,5) 

A
N

N
E

 Eğitim 
düzeyi 

Okumaz yazmaz 6 (8,5) 4 (5,5) 10 (6,9) 

2,136 
0,711 

İlkokul 17 (23,9) 15 (20,5) 32 (22,3) 

Ortaokul 8 (11,3) 5 (6,8) 13 (9,0) 

Lise 13 (18,3) 15 (20,5) 28 (19,4) 

Üniversite/üstü 27 (38,0) 34 (46,7) 61 (42,4)  

Çalışma 
durumu 

Çalışıyor 26 (36,6) 35 (47,9) 61 (42,4) 1,891 
0,169 Çalışmıyor 45 (63,4) 38 (52,1) 83 (57,6) 

B
A

B
A

 

Eğitim 
düzeyi 

Okumaz yazmaz 7 (9,9) 0 (0,0) 7 (4,9) 

13,355 
0,010 

İlkokul 25 (35,2) 16 (21,9) 41 (28,5) 

Ortaokul 7 (9,9) 7 (9,6) 14 (9,7) 

Lise 11 (15,5) 21 (28,8) 32 (22,2) 

Üniversite/üstü 21 (29,5) 29 (39,7) 50 (34,7) 

Çalışma 
durumu 

Çalışıyor 62 (87,3) 63 (86,3) 125 (86,8) 0,033 
0,856 Çalışmıyor 9 (12,7) 10 (13,7) 19 (13,2) 

 
Aile gelir 

düzeyi 

Gelir giderden az 16 (22,5) 19 (26,0) 35 (24,3) 
0,741 
0,691 

Gelir gidere denk 42 (59,2) 38 (52,1) 80 (55,6) 

 Gelir giderden fazla 13 (18,3) 16 (21,9) 29 (20,1) 

Yaş 

 n x̄±ss 
(min-max) 

n x̄±ss 
(min-max) 

Toplam 
t 
p 

Anne 71 
36,69±5,38 

(25-50) 
73 

36,04±4,46 
(25-47) 

144 
0,790 
0,432 

Baba 71 
40,46±4,78 

(32-50) 
73 

40,26±3,99 
(28-50) 

144 
0,274 
0,785 
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Tablo 4.1.2.ÇocuklarınKilo Persentil ile Ebeveynlerin Vücut Kütle İndeksi Özellikleri 
 

 
Tablo 4.1.3’de vaka ve kontrol grubundaki çocukların ebeveynlerine ait beden kütle 

indeksi risk değerlendirmesi incelenmiştir. Annelerin BKİ’leri yönüyle gruplar arasında fark 

vardır (p<0,001). Annelerin kilolu olması çocuğun obez olma riskini 5,3 kat arttırmaktadır 

(OR=5,333,%95 GA= 2,488-11,434,p<0,001).Vaka grubundaki anne ve babaların 17’si 

(%23,9),kontrol grubundaki annelerin 10’u (%13,7), babaların 11’i (%15,1) çocukluğunda fazla 

kilolu olduklarını bildirmişlerdir. Ebeveynlerin çocukluğundaki kilosuna ilişkin görüşleri 

yönüyle gruplar arasında fark yoktur (p>0,05). 

 
Tablo 4.1.3.Vaka ve Kontrol Grubundaki Çocukların Ebeveynlerine Ait Vücut Kütle İndeksi Risk 
Değerlendirmesi 
 

 
Tablo 4.1.4’de çocuklarınbeslenme alışkanlıkları ve anne sütü alma durumu 

özellikleriyönüyle karşılaştırılması verilmiştir. Vaka grubunda 43 (%62,3), kontrol grubunda 59 

çocuk (%80,8) altı aydan fazla anne sütü almış olup, anne sütü alma yönüyle gruplar arasında 

Özellikler  

Gruplar  
Toplam 

n(%) 
Vaka Kontrol 

n(%) n(%) 

Çocuk 
kilopersentil 

Normal kilolu (5-84) 0 (0,0) 73 (100) 73 (100) 

Fazla kilolu (85-94) 12 (16,9) 0 (0,0) 12 (16,9) 

Obez (95 ve üzeri) 59 (83,1) 0 (0,0) 59 (83,1) 

A
n

n
e

 b
e

d
e

n
 

k
ü

tl
e

 i
n

d
e

k
si

 Zayıf (18,5’den az) 0 (0,0) 1 (1,5) 1(0,8) 

Normal (18,5- 24,9) 20 (33,3) 47 (71,2) 67(53,2) 

Fazla kilolu (25-29,9) 17 (28,3) 11 (16,7) 28(22,2) 

I. derece obez (30-34,9) 20 (33,4) 7 (16,6) 27 (21,4) 

II. derece obez (35-39,9) 3 (5,0) 0 (0,0) 3 (2,4) 

Özellikler 

Gruplar 
Toplam 

n (%) 

2 

p OR 
%95 

Güven 
aralığı 

Vaka Kontrol 

n (%) n (%) 

Anne 
beden 
kütle 
indeksi 

Zayıf/normal 20 (33,3) 48 (72,7) 68 (54,0) 
19,633 

0,001 
5,333 

2,488-
11,434 Fazla 

kilolu/obez 
40 (66,6) 18 (27,3) 58 (46,0) 

Ebeveynlerin çocukluk kilosuna ilişkin görüşleri 

 Anne  Zayıf/ normal 54 (76,1) 63 (86,3) 117 (81,3) 2,480 
0,115 

1,983 0,838-4,694 
Fazla kilolu 17 (23,9) 10 (13,7) 27 (18,7) 

 Baba  Zayıf/ normal 53 (75,7) 62 (84,9) 115 (80,5) 1,928 
0,165 

1,808 0,779-4,198 
Fazla kilolu 17 (24,3) 11 (15,1) 28 (19,5) 
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fark vardır (p<0,05). Vaka grubunda 68 (%95,8), kontrol grubunda 56 (%76,7) çocuk öğünlerini 

düzenli tüketmektedir. Gruplar arasında fark vardır (p<0,05).Öğünleri düzensiz tüketmek 

obezite riskini 0,1 kat azaltmaktadır (OR=0,145, %95 GA=0,041-0,521, p=0,001). Öğün tüketim 

özellikleri incelendiğinde, vaka grubunda 6 (%8,5) kontrol grubunda 6 (%8,2) çocuk kahvaltısını 

kantinde yemektedir. Vaka grubunda 49 (%69,0), kontrol grubunda ise 45 (%61,6)çocuk öğle 

yemeğini kantinde tüketmektedir. Vaka grubundaki çocukların 10’u (%14,1)kontrol grubundaki 

çocukların 4’ü (%5,4) akşam yemeğini tek başına, TV izlerken yemektedir.  

 Çocukların kahvaltı ve öğle yemeklerini evde/okul yemekhanesinde ya da kantinde 

yemesiyle ilişkili olarak gruplar arasında fark yoktur (p>0,05). Vaka grubunda 51 (%71,8), 

kontrol grubunda 42 (%57,5) çocuk okulda yiyecek almak için ailesinden harçlık almaktadır. 

Gece yemek yeme alışkanlığı olan çocuk sayısı vaka grubunda 14 (%19,7), kontrol grubunda 

16’dır (%21,9).Vaka grubundaki çocukların 45’i (%63,4), kontrol grubundaki çocukların 46’sı 

(%63,0) TV izlerken/bilgisayar/cep telefonu/tabletle oynarken bir şeyler atıştırmaktadır. 

Harçlık alma, gece yemek yeme, TV izlerken/bilgisayar kullanırken atıştırma,okula ulaşım 

yönüyle gruplar arasında fark yoktur (p>0,05).Altı ay ve altında anne sütü almak obezite riskini 

2,5 kat arttırmaktadır (OR=2,548, %95 GA= 1,192-5,445, p=0,014). 
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Tablo 4.1.4. Çocukların Beslenme Alışkanlıkları ve Anne Sütü Alma Durumu Özellikleri Yönüyle Karşılaştırılması 
 
 

Özellikler 
Vaka 
n (%) 

Kontrol 
n(%) 

Toplam 
n (%) 

2 

p 
OR 

%95 Güven 
aralığı 

Anne sütü 
alma süresi 

6 ay ve daha az 26 (37,7) 14 (19,2) 40 (28,1) 
6,002 
0,014 

2,548 1,192-5,445 
6 aydan fazla 43 (62,3) 59 (80,8) 102 (71,9) 

Ö
ğ

ü
n

 ö
ze

ll
ik

le
ri

 

Öğünler 

Düzenli 68 (95,8) 56 (76,7) 124 (86,2) 
10,936 
0,001 

0,145 0,041-0,521 
Düzensiz 3 (4,2) 17 (23,3) 20 (13,8) 

Kahvaltı 

Ev/okul 
yemekhanesi 

65 (91,5) 67 (91,8) 132 (91,7) 0,003 
0,960 

1,031 0,316-3,361 
Kantin 6 (8,5) 6 (8,2) 12 (8,3) 

Öğle 

Ev/okul 
yemekhanesi 

22 (31,0) 28 (38,4) 50 (34,7)  
0,863 
0,353 

1,386 0,695-2,762 
Kantin 49 (69,0) 45 (61,6) 94 (65,3) 

Akşam 

Aile ile birlikte 61 (85,9) 69 (94,6) 130 (90,3) 
3,132 
0,209 

2,828 0,844-9,480 Aile ile birlikte 
değil 

10 (14,1) 4 (5,4) 14 (9,7) 

Harçlık alma 

Evet 51 (71,8) 42 (57,5) 93 (64,5) 
3,216 
0,073 

1,882 0,939-3,771 
Hayır  20 (28,2) 31 (42,5) 51 (35,5) 

Gece yeme 
alışkanlığı 

 

Var 14 (19,7) 16 (21,9) 30 (20,8) 
0,106 
0,745 

0,875 0,391-1,959 
Yok 57 (80,3) 57 (78,1) 114 (79,2) 

Ekran 
izlerken 

atıştırma 

Evet 45 (63,4) 46 (63,0) 91 (63,2) 
0,002 
0,964 

1,016 0,516-2,000 
Hayır 26 (36,6) 27 (37,0) 53 (36,8) 
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Çocuklar ile ebeveynlerinin besin gruplarına göre besin tüketim düzeylerinin 

karşılaştırılması tablo 4.1.5’de yer almaktadır. Vaka grubundaki çocukların 42’sinin (%59,2), 

annelerin 22’sinin (%31,0)sebze tüketimi önerilenin altındadır. Meyve tüketimi önerilenin 

altında olan 44 (%62,0) çocuk, 39 (%54,9) anne bulunmaktadır. -Süt yoğurt, peynir- tüketimi 

önerilenin altında olan 24 (%33,8) çocuk, 36 (%50,7) anne bulunmaktadır. Et-tavuk-balık-

yumurta-kurubaklagil tüketimi önerilenin altında olan 13 (%18,3) çocuk, 15 (%21,1) anne 

bulunmaktadır. Çocukların 29’u (%40,8), annelerin 17’si (%23,9) önerilenin üzerinde -ekmek 

tahıl- tüketmektedir. -Sebze, meyve-, -süt, yoğurt, peynir-, -ekmek, tahıl- tüketimlerinde vaka 

grubundaki anneler ve çocukları arasında fark vardır (p<0,05). Kontrol grubundaki çocukların 

27’sinin (%37,0), annelerin 17’sinin (%23,3) sebze tüketimi önerilenin altındadır. Meyve 

tüketimi önerilenin altında olan 54 (%74,0)çocuk, 39 (%53,4) anne bulunmaktadır. -Süt yoğurt, 

peynir- tüketimi önerilenin altında olan 17 (%23,3) çocuk, 31 (%42,5) anne bulunmaktadır. Et-

tavuk-balık-yumurta-kurubaklagil tüketimi önerilenin altında olan 11 (%15,1) çocuk, 7 (%9,6) 

anne bulunmaktadır. Çocukların 7’si (%9,6), annelerin 12’si (%16,4) önerilenin üzerinde ekmek 

tahıl tüketmektedir. Sebze, et-tavuk-balık-yumurta-kurubaklagil ve ekmek tahıl tüketimlerinde 

fark bulunmazken; meyve, -süt, yoğurt, peynir- tüketimleri yönüyle kontrol grubundaki anneler 

ve çocukları arasında fark bulunmaktadır(p<0,05). 

Sebze ve ekmek tahıl tüketimi yönüyle vaka ve kontrol grubundaki çocuklar arasında 

fark varken (p<0,05), meyve, süt ve süt ürünleri, et tavuk balık grupları yönünden fark yoktur 

(p>0,05). 
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Tablo 4.1.5. Çocuk ve Ebeveynlerinin Besin Gruplarına Göre Besin Tüketim Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 
*=Anneleri ile aralarında fark vardır. †= Vaka grubu ile aralarında fark vardır.

Besin 
grupları 

Sebze Meyve Süt, yoğurt, peynir 
Et, tavuk, balık, yumurta, 

kurubaklagil 
Ekmek ve tahıl 

 Tüketim düzeyi 
n (%) 

Gruplar 
 

Ö
n

er
il

en
in

 
al

tı
n

d
a 

Ö
n

er
il

en
 

d
ü

ze
y

d
e 

Ö
n

er
il

en
in

 
ü

ze
ri

n
d

e
 

Ö
n

er
il

en
in

 
al

tı
n

d
a 

Ö
n

er
il

en
 

d
ü

ze
y

d
e 

Ö
n

er
il

en
in

 
ü

ze
ri

n
d

e
 

Ö
n

er
il

en
in

 
al

tı
n

d
a 

Ö
n

er
il

en
 

d
ü

ze
y

d
e 

Ö
n

er
il

en
in

 
ü

ze
ri

n
d

e
 

Ö
n

er
il

en
in

 
al

tı
n

d
a 

Ö
n

er
il

en
 

d
ü

ze
y

d
e 

Ö
n

er
il

en
in

 
ü

ze
ri

n
d

e
 

Ö
n

er
il

en
in

 
al

tı
n

d
a 

Ö
n

er
il

en
 

d
ü

ze
y

d
e 

Ö
n

er
il

en
in

 
ü

ze
ri

n
d

e
 

V
A

K
A

 
n

 (
%

) Anne 
22 

(31,0) 
36 

(50,7) 
13 

(18,3) 
39 

(54,9) 
25 

(35,2) 
7 

(9,9) 
36 

(50,7) 
29 

(40,8) 
6 

(8,5) 
15 

(21,2) 
39 

(54,9) 
17 

(23,9) 
22 

(31,0) 
32 

(45,1) 
17 

(23,9) 

Çocuk 
42* 

(59,2) 
25 

(35,2) 
4* 

(5,6) 
44 

(62,0) 
26 

(36,6) 
1 

(1,4) 
24* 

(33,8) 
28 

(39,4) 
19* 

(26,8) 
13 

(18,3) 
39 

(54,9) 
19 

(26,8) 
9* 

(12,7) 
33 

(46,5) 
29* 
(40,8) 

G
ru

p
la

r 
a

ra
sı

 
fa

rk
 2 12,998 4,821 9,178 0,254 8,597 

p 0,002 0,090 0,010 0,881 0,014 

K
O

N
T

R
O

L
  

n
 (

%
) Anne 

17 
 (23,3) 

50 
(68,5) 

6 
(8,2) 

39 
(53,4) 

32 
(43,8) 

2 
(2,8) 

31 
(42,5) 

33 
(45,2) 

9 
(12,3) 

7 
(9,6) 

47 
(64,4) 

19 
(26,0) 

29 
(39,8) 

32 
(43,8) 

12 
(16,4) 

Çocuk 
27 

 (37,0) 
44 

(60,3) 
2 

(2,7) 
54* 

(74,0) 
19* 

(26,0) 
0 

(0,0) 
17* 

(23,3) 
32 

(43,8) 
24* 

(32,9) 
11 

(15,1) 
47 

(64,4) 
15 

(20,5) 
30 

(41,1) 
36 

(49,3) 
7 

(9,6) 

G
ru

p
la

r 
a

ra
sı

 
fa

rk
 2 4,656 7,733 10,917 1,359 1,568 

p 0,098 0,021 0,004 0,507 0,457 

Ç
O

C
U

K
 

n
 (

%
) Vaka 

42 
(59,2) 

25 
(35,2) 

4 
(5,6) 

44 
(62,0) 

26 
(36,6) 

1 
(1,4) 

24 
(33,8) 

28 
(39,4) 

19 
(26,8) 

13 
(18,3) 

39 
(54,9) 

19 
(26,8) 

9 
(12,7) 

33 
(46,5) 

29 
(40,8) 

Kontrol 
27† 

(37,0) 
44 

(60,3) 
2† 

(2,7) 
54 

(74,0) 
19 

(26,0) 
0 

(0,0) 
17 

(23,3) 
32 

(43,8) 
24 

(32,9) 
11 

(15,1) 
47 

(64,4) 
15 

(20,5) 
30† 

(41,1) 
36 

(49,3) 
7† 

(9,6) 

G
ru

p
la

r 
a

ra
sı

fa
r

k
 

2 9,133 3,082 2,016 1,354 24,860 

p 0,010 0,214 0,365 0,508 0,010 
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Tablo 4.1.6’da çocukların sağlıksız yiyecek tüketim özellikleri verilmiştir. Vaka grubunda 11 

(%15,5), kontrol grubunda 2 (%2,7) çocuk günlük olarak yağlı/şekerli yiyecekler 

tüketmektedir. Günlük olarak fast food tüketenler vaka grubunda 7 (%9,9), kontrol grubunda 

0’dır (%0,0). Vaka grubundaki çocukların 11’i (%15,5), kontrol grubundakilerin 7’si (%9,6) 

günlük olarak gazlı içecek tüketmektedir. Vaka ve kontrol grubu arasında günlük olarak 

yağlı/şekerli yiyecekler ile fast food tarzı gıda tüketenler arasında fark bulunurken (p<0,05), 

gazlı içecek tüketimi yönüyle fark yoktur (p>0,05).  

 

Tablo 4.1.6. Çocukların Sağlıksız Yiyecek Tüketim Özellikleri 
 

Besinler Yağlı/ şekerli yiyecekler Fast food yiyecekler Gazlı içecekler 

Tüketim 
sıklığı 

 
 

G
ü

n
lü

k
 

H
af

ta
lı

k
 

A
y

lı
k

/H
iç

 

G
ü

n
lü

k
 

H
af

ta
lı

k
 

A
y

lı
k

/H
iç

 

 
G

ü
n

lü
k

 

H
af

ta
lı

k
 

A
y

lı
k

/H
iç

 

  n (%) 

Vaka  11 
(15,5) 

35 
(49,3) 

25 
(35,2) 

7 
(9,9) 

31 
(43,7) 

33 
(46,4) 

 
 

11 
(15,5) 

26 
(36,6) 

34 
(47,9) 

Kontrol  2* 
(2,7) 

47 
(64,4) 

24 
(32,9) 

0* 
(0,0) 

32 
(43,8) 

41 
(56,2) 

 
 

7 
(9,6) 

41 
(56,2) 

25 
(34,2) 

Toplam  13 
(9,1) 

82 
(56,9) 

49 
(34,0) 

7 
(5,0) 

63 
(43,7) 

74 
(51,3) 

 
 

18 
(12,6) 

67 
(46,5) 

59 
(40,9) 

Gruplar 
arası fark 

 

2 7,981 7,854 5,593 

p 
0,018 0,020* 0,061 

*Vaka grubu ile aralarında fark vardır.  

 
Tablo 4.1.7’de çocuk ve annelerinin fiziksel aktivite özellikleri verilmiştir. Vaka 

grubunda günlük iki saatin üzerinde TV izleyen 16 (%22,5), kontrol grubunda 8 (%11,0) çocuk 

vardır. Günlük bilgisayar/telefon/tablet kullanım süresi iki saatin üzerinde olan vaka grubunda 

8 (%11,2), kontrol grubunda 6 (%8,2) çocuktur. Vaka grubunda 39 (%56,5), kontrol grubunda 

40 (%54,8) çocuğun fiziksel hareketsizlik süresi iki saatin üzerindedir.Vaka grubunda 36 

(%50,7), kontrol grubunda 38 (%52,1) çocuk okula ulaşımını araçla sağlamaktadır. Gruplar 

arasında okula ulaşım yönüyle fark yoktur (p>0,05). Vaka grubunda 15 (%21,1), kontrol 

grubunda 11 (%15,1) çocuğun günlük adım sayısı sedanter düzeydedir. Düşük düzeyde aktif 

olan vaka grubunda 41 (%57,7), kontrol grubunda 42 (%57,5) çocuk bulunmaktadır. TV izleme, 

bilgisayar/telefon/tablet kullanımı ve fiziksel hareketsizlik süresi ile çocukların günlük adım 

sayıları yönünden gruplar arasında fark yoktur (p>0,05).Çocuk Fiziksel Aktivite Anketi (ÇFA) 

ölçek puan ortalamaları vaka grubunda 3,34±0,70, kontrol grubunda 3,17±0,69’dur, puan 

ortalamaları yönünden gruplar arasında farklılık yoktur(p=0,169). Annelerin fiziksel aktivite 

özelliklerine bakıldığında, vaka grubundaki annelerin toplam MET ortalaması 
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2447,33±2880,31, kontrol grubundakilerin 1520,97±2331,89’dur. Toplam MET değerlerine 

göre gruplar arasında sınırlı farklılık vardır (p=0,052). Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği 

sonuçlarına göre vaka grubundaki annelerin 16’sı (%25,4) aktif değilken, 28’inin (%44,4) 

fiziksel aktivite düzeyi düşük, 19’unun (%30,2) fiziksel aktivite düzeyi yeterlidir.Kontrol 

grubundaki annelerin 20’si (%33,3) aktif değilken, 32’sinin (%53,3) fiziksel aktivite düzeyi 

düşük, 8’inin (%13,4) fiziksel aktivite düzeyi yeterlidir. Fiziksel aktivite yönüyle gruplar 

arasında fark yoktur (p=0,077).Vaka grubunda günlük adım sayısı 10.000’den az olan 34 

(%47,9), kontrol grubunda 16 (%21,9) anne bulunmaktadır. Günlük adım sayıları bakımından 

gruplar arasında fark vardır (p=0,001).  
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Tablo 4.1.7. Çocuk ve Annelerinin Fiziksel Aktivite Özelliklerinin Karşılaştırılması 
 

Özellikler 
 

Toplam 
n (%) 

2 

p 

Vaka Kontrol 

n (%) n (%) 

Ç
O

C
U

K
 

 

TV izleme 
(saat/gün) 

≤2 55 (77,5) 65 (89,0) 120 (83,4) 3,473 

0,062 >2 16 (22,5) 8 (11,0) 24 (16,6) 

Bilgisayar/telefon/
tablet kullanımı 
(saat/gün) 

≤2 63 (88,8) 67 (91,8) 130 (90,3) 0,381 
0,537 >2 8 (11,2) 6 (8,2) 14 (9,7) 

Fiziksel 
hareketsizlik 
(saat/gün) 

≤2 30 (43,5) 33 (45,2) 63 (44,8) 0,043 

0,836 

 >2 39 (56,5) 40 (54,8) 79 (55,2) 

O
k

u
la

 
u

la
şı

m
 

 Araçla 36 (50,7) 38 (52,1) 74 (51,4) 0,026 
0,871 Araçsız 35 (49,3) 35 (47,9) 70 (48,6) 

A
d

ım
 

sa
y

ıs
ın

a
 

g
ö

re
  

 

Sedanter 15 (21,1) 11 (15,1) 26 (18,1) 
1,314 

0,518 

 

Düşük 
düzeyde aktif 

41 (57,8) 42 (57,5) 83 (57,6) 

Aktif 15 (21,1) 20 (27,4) 35 (24,3) 

Çocuk Fiziksel 
Aktivite Ölçek 
Puanı 

n x̄±ss 
(min-max) 

n 
x̄±ss 

(min-max) 
Toplam 

71 
3,34±0,70 

(1,86-4,96) 
73 

3,17±0,69 
(2,02-4,71) 

144 
1,382 

0,169 

A
N

N
E

 

 

Toplam (MET) 
puan 

63 
2447,33±2880,31 

(120-13108,50) 
60 

1520,97±2331,89 
(49,50-14895) 

123 
1,965 

0,052 

U
lu

sl
a

ra
ra

sı
 

F
iz

ik
se

l 
A

k
ti

v
it

e
 

Ö
lç

e
ğ

i 
 

 

Fiziksel 
aktivite 

düzeyi 
n (%) n (%) 

Toplam  
n (%) 

 

Aktif 
olmayan 

16 (25,4) 20 (33,3) 36 (29,2) 

5,122 
0,077 

Düşük  28 (44,4) 32 (53,3) 60 (48,7) 

Yeterli  19 (30,2) 8 (13,4) 27 (23,1) 

A
d

ım
 

sa
y

ıs
ı

(g
ü

n
) <10.000 34 (47,9) 16 (21,9) 50 (34,8) 10,710 

0,001 
≥10.000 37 (52,1) 57 (78,1) 94 (65,2) 

 
 
Tablo 4.1.8’de çocuklarda obeziteyi etkileyen beslenme alışkanlıklarına ilişkin risk faktörlerinin 

Binary Lojistik Regresyon Analizi ile değerlendirilmesi sonuçları verilmiştir. Çocuklarda 

beslenme ve yeme alışkanlıklarına ilişkin değişkenlerin (anne sütü alımı, öğünlerin düzenli olup 

olmadığı,ailede akşamyemeğini birlikte yeme durumu, annenin çalışma durumu,çocuğun sebze 

ve ekmek-tahıl tüketimi,yağlı şekerli abur cubur tüketimi, fastfood tarzı yiyecek tüketimi, 

ebeveyn BKİ), obezite üzerine etkisini incelemek için yapılan Binary Lojistik Regresyon 



Ezgi Önen, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

 

42 
 

analizinde ortaya çıkan regresyon modeli anlamlıdır ( 2=82,557, p=0,000). Model Nagelkerke R2 

obez olma üzerindeki değişimin %53,0’ını açıklamış, genel olarak çocukların %77,8’ini doğru 

sınıflamıştır. Duyarlılık %89,4, belirleyicilik %65,0’tir. Bağımsız değişkenlerden öğün alışkanlığı 

(p=0,002),çocuk sebze tüketimi (p=0,010), çocuk ekmek tahıl tüketimi (p=0,003), ebeveyn 

beden kütle indeksi (p=0,000)anlamlı yordayıcılardır. Öğünlerin düzensiz olması çocukların 

obez olma riskini 0,05 kat azaltmaktadır(OR= 0,050,%95 GA= 0,007-0,348, p=0,002). Ekmek 

tahıl tüketiminin önerilenin üzerinde olması obez olma riskini 6 kat 

arttırmaktadır(OR=5,964%95 GA= 1,807-19,682, p=0,003).Ebeveyn kilolu olması 

çocuklarınobez olma riskini6,3 kat arttırmaktadır (OR=6,345,%95 GA= 2,340-17,206, p=0,000). 

Çocuğun önerilen düzeyde sebze tüketmesi obez olma riskini 3,5 kat azaltmaktadır 

(OR=3,587,%95 GA= 1,361-6,453, p=0,010). 

 
Tablo 4.1.8. Çocuklarda Obeziteyi Etkileyen Beslenme Alışkanlıklarına İlişkinRisk Faktörlerinin 
Binary Lojistik Regresyon Analizi ile Değerlendirilmesi 
 

Değişkenler B p OR 
%95 Güven 

aralığı 

Öğün alışkanlığı     

Düzenli: 0  
-3,002 0,002 0,050 0,007-0,348 

Düzensiz:1  

Akşam yemeği     

 Aile ile birlikte:0 
1,902 0,077 6,696 0,813-55,156 

 Aile ile birlikte değil:1 

Çocuk ekmek tahıl tüketimi     

Önerilenin altında/önerilen düzeyde: 0 
1,786 0,003 5,964 1,807-19,682 

Önerilenin üzerinde: 1 

Çocuk sebze tüketimi     

Önerilenin üzerinde/ önerilen düzeyde: 0 
1,277 0,010 3,587 1,361-9,453 

Önerilenin altında: 1  

Yağlı, şekerli abur cubur tüketimi     

Haftalık aylık tüketim/ hiç: 0 
1,572 0,114 4,819 0,687-33,802 

Günlük tüketim:1 

Fastfood grubu yiyecektüketimi     

Haftalık aylık tüketim/ hiç: 0 
20,646 0,999 9,254 0,000- . 

Günlük tüketim:1 

Ebeveynin beden kütle indeksi     

Normal: 0 
1,848 0,000 6,345 2,340-17,206 

Hafif kilolu/ Şişman: 1 

Anne sütü alımı     

 6 aydan fazla anne sütü alma:0  
0,865 0,126 2,376 0,783-7,256 

 6 ay ve daha az anne sütü alma:1 

Sabit sayı -1,952 0,000 0,116  
 

Tablo 4.1.9’daçocuklarda obeziteyi etkileyen fiziksel aktivite özelliklerine ilişkin risk 

faktörlerinin Binary Lojistik Regresyon Analizi ile değerlendirilmesi verilmiştir.  Çocuklarda 
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fizik aktivite ve hareketsizliğe ilişkin değişkenlerin [cinsiyet, ebeveyn adım sayısı (kategorik), 

hareketsiz kalınan süre (kategorik), çocuk fiziksel aktiflik (kategorik), PC ve TVizlemeyle 

geçirilen süre (kategorik), çocuk adım sayısı (kategorik)] obezite üzerine etkisini incelemek için 

yapılan Binary Lojistik Regresyon analizinde ortaya çıkan regresyon modeli anlamlıdır  

( 2=14,264, p=0,001). Model Nagelkerke R2 obez olma üzerindeki değişimin %12,8’ini açıklamış, 

genel olarak çocukların %64,5’ini doğru sınıflamıştır. Duyarlılık %86,1, belirleyicilik %42,0’dır. 

Bağımsız değişkenlerden ebeveynin adım sayısı anlamlı yordayıcıdır.Ebeveynin günlük adım 

sayısının 10.000’den az olması çocuğun obez olma riskini 3,5 kat arttırmaktadır (OR= 

3,476,%95 GA= 1632-7,418,p=0,001). 

 

Tablo 4.1.9. Çocuklarda Obeziteyi Etkileyen Fiziksel Aktivite Özelliklerine İlişkin Risk 
Faktörlerinin Binary Lojistik Regresyon Analizi ile Değerlendirilmesi 
 

Değişkenler B p OR 
%95 

Güven 
aralığı 

Ebeveyn adım sayısı (günlük)     

10 bin adım ve üzeri: 0  
1,247 0,001 3,479 

1,632-

7,418 10 bin adımdan az:1  

Hareketsizlik süresi     

Önerilenin altında/ 
Önerilen düzeyde: 0 0,970 0,061 2,638 

0,955-

7,284 Önerilenin üzerinde: 1  

Sabit sayı -1,275 0,012 0,279  
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

5.1. Tartışma 

Çocuklardaki beden kütle indeksi değişiminde çocuğun ve ebeveynin beslenme ve 

fiziksel aktivite özelliklerinin etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmanın 

bulgularına ilişkin tartışma aşağıda sunulmuştur.  

 

5.1.1.Ailelerin Sosyoekonomik Statüsü ile Obezite İlişkisinin Tartışılması  

 

Yapılan bu çalışmada ailelerin gelir, eğitim ve çalışma durumları ile çocukluk dönemi 

obezitesi arasında ilişki bulunmazken konuyla ilgili araştırma sonuçlarının farklılaştığı 

görülmektedir.Bir, dört, yedi ve onuncu sınıfta okuyan 111,799 öğrenci ile yapılan 

çalışmadaAfrika kökenli Amerikalı ve İspanyol öğrencilerde obez ve fazla kiloluların daha fazla 

olduğu bulunmuş ve gelirin düşük olmasının çocuklarda fazla kiloya neden olduğu ifade 

edilmiştir [54]. Diğer taraftan hem yüksek hem de düşük gelirin obezite için risk olduğunu 

belirten çalışmalar da bulunmaktadır. Yüksek gelirli ailelerde teknoloji kullanımının daha fazla 

olması ve sedanter yaşamın daha hâkim görülmesi ve ev dışında yemek yeme alışkanlığının 

daha fazla olması obeziteye zemin hazırlarken, düşük gelirli ailelerde alım gücünün yetersiz 

olması ile proteinden fakir, karbonhidrat ağırlıklı beslenme tarzının hâkim olmasının obezite 

için risk oluşturduğu belirtilmektedir [54]. Yapılan çalışmalarda uzun saatler boyunca çalışan 

kadınların çocukları ile daha az zaman geçirdikleri, bunun sonucunda çocuklarının beslenme ve 

boş zaman aktiviteleri üzerindeki kontrollerinin azaldığı, çocukların daha çok abur cubur 

tüketimine yöneldiği, daha çok hareketsiz zaman geçirdikleri ve kahvaltı öğününü düzenli 

yapmadıkları belirtilmiştir[77,78]. Besin etiketi okuma, porsiyon kontrolü sağlama, çocukları 

için sağlıklı besinleri seçme, abur cubur tüketiminin sınırlandırılmasında eğitim düzeyi yüksek 

olan annelerin daha bilinçli ve başarılı olduğu, çocukların isteklerine göre davranmak yerine 

sağlıklı olanı seçtikleri belirtilmektedir[75]. Benzer şekilde babaların eğitim düzeyi azaldıkça 

hane gelirinin azalması, sağlıklı yiyeceklere ulaşmayla ilgili sorunlar nedeniyle çocukların obez 

olma riskinin daha fazla olduğu belirtilmektedir. [113]. 

 

5.1.2. Çocukların Temel Besin Gruplarına Göre Besin Tüketim DüzeylerininTartışılması 

 

Yapılan bu çalışmanın bulgularına benzer şekilde literatürde de obez ve normal kilodaki 

çocuklardasebze tüketiminindikkat çeken düzeyde düşük olduğu görülmektedir. Tayland’da 
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dokuz-13 yaş arası 609 çocukla yapılan birçalışmadaçocukların %66’sının[114], Türkiye’de 

yedi-11 yaş grubu çocukların %41,7’sinin önerilenin altında sebze tükettiği saptanmıştır [115]. 

Farklı ülkelerde yapılan ulusal çalışmalara bakıldığında da, Amerika’da kız çocukların sadece 

%12,2’si, erkek çocukların %9,4’ü, İngiltere’de çocukların %9’u, Uruguay’da çocukların %24,4’ü 

önerilen düzeyde meyve sebze tükettiği belirtilmektedir [28]. 

İlerleyen yaşlarla birlikte orta ve geç ergenlik dönemine geçişle, çocuklardaki yetersiz 

sebze tüketiminin arttığı, her dört çocuktan sadece birinin sebze tüketiminin önerilen düzeye 

ulaştığı bildirilmektedir [8]. Diğer taraftan çocukların 10 yaşından itibaren 10 yıl izlendiği 

İngiltere’de yapılanprospektifkohort çalışmada sebze tüketiminde değişiklik olmadığı ifade 

edilmiş; İsveç’te yapılan çalışmada sekiz-16 yaş arasında izlenen çocuklarda sosyoekonomik 

düzeyi yüksek olan çocuklarda sebze tüketiminin yaş ile birlikte 

azaldığı[114,115],Avustralya’da ilkokul çocuklarında yapılan çalışmada ise sonuçların 

sosyoekonomik statüsü yüksek olan grubun lehine olduğu ifade edilmiştir[9]. Değişen çalışma 

sonuçlarına karşın, çocukluk döneminde önerilenin altında sebze tüketen çocukların ilerleyen 

yaşlarda daha az sebze tüketimi riski ile karşı karşıya kaldığı söylenebilir [116].  

Daly ve ark. (2017) tarafından Amerika’da yapılan çalışmada, araştırma sonuçlarına 

benzer şekilde beden kütle değişimi ile sebze tüketimi arasında ilişki olmadığı ifade edilmiştir. 

Sonuçlarda her iki grupta da çocuklardaki tüketimin 0,3-0,7 porsiyon olarak önerilenin çok 

altında kalmasının etkili olabileceği düşünülmüştür[117].  

Çocuklarda sebze tüketiminin az olmasının, sağlıksız yiyeceklerin daha sık tüketilmesine 

neden olarak kilo artışına yol açabileceği belirtilmektedir. Yapılan çalışmaya benzer 

şekildeLarson ve ark. yaptığı çalışmada çocuklarda sebze tüketiminin düşük olması ile yağlı 

şekerli yiyeceklerin, tatlandırılmış içeceklerin, fastfood tüketiminin yüksek olması ilişkili 

bulunmuş ve bu çocukların BKİ’lerinin daha yüksek olduğu görülmüştür [118].  

İki-11 yaş grubundaki çocuklar günlük kalori ihtiyacının %8,7’sini sağlıksız 

yiyeceklerden alırken, yaşla birlikte tüketimin de arttığı belirtilmektedir[3]. Çalışmada 

çocukların sebze tüketimlerinin önerilenin altında olması ile sağlıksız yiyecek tüketimleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmasa da, sonuçlar şişman çocukların aleyhinedir. 

Önerilenden az sebze tüketen çocukların ilerleyen yaşlarda sebze tüketimlerinin daha da 

azalması ile daha fazla sağlıksız yiyecek tüketimine yönelme riski olduğu söylenebilir.  

 Konuyla ilgili yapılan araştırma sonuçlarına benzer şekilde hem obez hem de normal 

kilolu çocuklarda meyve tüketiminin de önerilen miktarın altında kaldığı 

görülmektedir.Tayland’da dokuz-13 yaş arası çocukların %49,6’sı önerilen miktarın altında 

meyve tüketmektedir [114]. Afrikakökenli Amerikalı çocuklarla yapılançalışmada, çocukların 

%73,2’sinin önerilenin altında meyve tükettiği saptanmıştır [8]. İlerleyen yaşla birlikte sebze 

tüketimine benzer şekilde meyve tüketiminde de azalmalar olabileceği ifade edilmektedir. 
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İngiltere’de sekiz-16 yaş arasında izlenen çocukların meyve tüketimlerininyedi yaşındanon iki 

yaşına kadar ortalama bir porsiyon azaldığı, ergenlik dönemine kadar da tüketimdeki azalmanın 

devam ettiği görülmüştür[119]. Çocuklarda yaş artışı ile birlikte meyve tüketiminin azalması, 

şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketimininartışını da beraberinde getirebilmektedir. İsveç’te 

yapılanprospektifkohortçalışmada zamanla çocukların meyve tüketimlerinde azalma,şekerli 

yiyecek tüketiminde artış olduğu görülmüştür.Çalışmanın başında çocukların %24,8’i önerilen 

düzeyde meyve tüketirken, iki yılın sonunda bu oran %15,9’a düşmüş, haftada ikiden daha fazla 

şekerli yiyecekve içecekler tüketenlerin oranı %76,1’den %82,4’e yükselmiştir[116].Meyve 

tüketiminin önerilenin altında olması çocukların kilolarına etki etmektedir. Bozbulut ve 

ark.(2018) yaptığı çalışmada meyve tüketimleri ile çocukların vücut ağırlığı, bel kalça ölçümleri 

ve BKİ’leri arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur[115]. Önerilenin altında meyve tüketen 

çocukların ilerleyen yaşlarda meyve tüketimlerinin daha da azalması ile sağlıksız yiyecek 

tüketimlerinin artması veobez olma riskleri olduğu söylenebilir.  

Vücudun enerji gereksiniminin %55-60’ını karşılayan karbonhidratlar, ekmek-tahıl 

grubundaki yiyeceklerde bolca bulunmaktadır. Önerilenin üzerinde tüketilen ekmek tahıl grubu 

yiyecekler, vücutta depolanarak şişmanlığa yol açabilmektedir. Ülkemizde yedi-10 yaş grubu 

çocukların %30’u önerilenin altında, %16’sı önerilenin üzerinde miktarda düzeyde 

karbonhidratla beslenmektedir [14].  

Papandreou ve ark. (2016) tarafından425 çocukla yapılan çalışmada çocukların %34,3’ü 

fazla kilolu ve obez bulunmuş, karbonhidrat tüketimi ile BKİ’leri arasında anlamlı ilişki olduğu 

görülmüştür [120]. Yedi-11 yaş grubu çocukların değerlendirildiği bir çalışmada çocukların 

%54’ü önerilenin üzerinde ekmek-tahıl tüketmektedir [115].Yapılan bu çalışmanın bulguları da 

literatürü destekler niteliktedir. Karbonhidrat tüketiminin önerilenin üzerinde olmasının, leptin 

direncine ve leptinin kandaki konsantrasyonunun azalmasına neden olduğu ifade edilmektedir. 

Aynı zamanda fazla karbonhidrat tüketiminin insülin duyarlılığında artışa neden olduğu 

belirtilmektedir [121]. Genetik olarak leptin seviyesi düşük olan ve karbonhidrat yönüyle 

önerilenin üzerinde beslenen çocuklar obezite yönünden risk altındadır. Genetik olarak obezite 

riski bulunan ve leptin seviyesi düşük çocukların karbonhidrat tüketimlerinin kontrol altına 

alınması ile obezite riski azaltılabilir.  

Ülkemizde yedi-10 yaş grubu erkek çocukların %11’i, kız çocukların %12’si önerilenin 

altında süt ve süt ürünlerini tüketmektedir [14].Yapılan çalışmanın sonuçlarında süt ve süt 

ürünlerini önerilenin altında tüketenlerin oranları Türkiye genelinden farklı bulunmuştur. Son 

yıllarda şekerli tatlandırılmış içeceklerin tüketimi artarken, süt tüketiminde azalmalar 

olmuştur. Bunun üzerine çocuklara süt ve süt ürünlerini sevdirmek adına bu ürünlerin içine 

meyve, kakao gibi yapay aromalarve tatlandırıcılar eklenmiş ve bu ürünler piyasadaki yerlerini 

almıştır.Ürünlere tatlandırıcıların eklenmesi ile yiyecek ve içeceklerin kalorileri artmaktadır. 
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Birçok aile çocuklarının bu ürünleri tüketmesinin sağlıksız olduğunun farkına varamamaktadır. 

Normal ve fazla kilolu çocukların aromalı süt tüketimlerinin kilo alımları üzerine etkisini 

değerlendiren prospektifkohort bir araştırmada, 2270 çocukla çalışılmış ve 10, 11, 13 

yaşlarında kiloları ölçülmüştür. Süt ve süt ürünlerini aromalı tüketmeyi tercih eden obez ve 

fazla kilolu çocukların vücut yağlarındaki artışın, tüketmeyenlere göre %0,16 daha fazla 

olabileceği ifade edilmiştir [122]. Konuyla ilgili yayınlanan sistematik derlemede, her üç 

çalışmadan birinin süt ve süt ürünlerini katkılı olarak tüketmenin çocuklarda obeziteye yol 

açtığı fikrini desteklediğini belirtmiştir [123]. Yapılan bu çalışmada süt ve süt ürünlerinin 

tüketimi, diğer besin gruplarına oranla, şişman çocuklarda fazla olmak üzere,tüm çocuklarda 

önerilen düzeydedir. Ancak bu grupta tüketilen yiyeceklerin katkılı ürünler olabileceği 

düşünülmektedir. Çocukların süt ve süt ürünleri tüketimleri değerlendirilirken tükettikleri 

yiyeceklerin özelliklerinin de değerlendirilmesi önerilir. 

 

5.1.3. Ebeveynlerle Çocukların Temel Besin Grupları Tüketim Özelliklerinin 

Karşılaştırılması 

 

Ebeveynlerin beslenme davranışları çocuklarını etkilemektedir. Yapılan bu çalışmada 

meyve tüketimleri bakımından anne ve çocuklar benzer sonuçlara sahiptir. Sebze tüketimleri 

yönüyle obez çocuklar önerilenin altında sebze tüketirken, annelerinin tüketimleri önerilen 

düzeydedir. Yaşları dört ila 11 arasında değişen çocukların ve ailelerinin katılımı ile yapılan bir 

çalışmada ailelerin yemek yeme özellikleri ve alışkanlıkları, yiyecek-içecek tercihleri, 

beslenmeye ilişkin rutinlerinin çocukluk dönemi obezitesinde etkili birer faktör olduğu, 

çocuklardaki obezite riskinin tanımlanmasında ve ailelerin sağlıklı yaşam davranışlarının 

geliştirilmesinde bu faktörlerin göz önüne alınmasının gerekli olduğu vurgulanmıştır [41]. Pek 

çok çalışmada ebeveynlerin sebze- meyve tüketimleri ile çocukların tüketimleri arasında ilişki 

olduğu ifade edilmektedir[29,41,122].Yaşları üç ila 10 arasında olan çocuklar ve onların 

anneleri ile yapılan bir çalışmada anne ve çocukların son 24 saat içerisindeki meyve tüketimleri 

sorgulanmış ve hem tercih ettikleri meyve türü hem de tüketim miktarları bakımından 

annelerin çocukları üzerinde etkili oldukları görülmüştür. Çocukların meyve tüketimlerini 

arttırmak için ise annelerin tercihlerini ve davranışlarını geliştirmek gerektiği belirtilmiştir 

[124]. Altı-12 yaş arası çocuk ve ebeveynlerinin sebze tüketimlerinin incelendiği çalışmada, 

çocukların tükettikleri sebze çeşitleri ve miktarlarının ebeveynleri ile benzer olduğu, çocukların 

sebze tüketimlerini arttırmak için onlara rol model olan ebeveynleri ile birlikte stratejiler 

geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir [61].  

Ebeveynlerin besin tüketim alışkanlıkları çocuklarını etkilemektedir. Tatalmaduyusu 

yiyecekleri algılamada, sevme ve tercih etmede önemli bir faktördür. İnsanlar doğuştan tatlı 
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olan yiyecekleri daha çok tercih etme, acı ve ekşi olanları reddetme eğilimine sahiptir. Bu 

nedenle meyveler ve süt ürünleri doğuştan çocukların sevebileceği yapıdayken,sebzeler 

görünüşleri ve tatları itibariyle çoğunlukla çocukların daha az tercih ettikleri besinler arasında 

yer almaktadır.Tat fenotiplerigenetik olarak aktarılmaktadır, ancak yaşanan lezzet 

deneyimlerinin yiyecek tercihlerinde etkiliolduğu belirtilmektedir [125]. Erken yaşlarda tatlı 

yiyecekleri daha çok tercih etmek çocuklarda tatlıyı algılayan reseptörlerdeki duyarlılığın 

düşmesine ve daha çok tatlı yiyecekler tüketme ihtiyacının oluşmasına neden olabilmektedir. 

Bebekliğinde şekerli su verilen 63 çocukla yapılan çalışmada, çocukların doğum sonrası, altı 

aylıkken ve iki yaşında tercih ettikleri şekerli su çözeltilerindeki şeker yoğunluğuna bakılmış, 

çocukların iki yaşına geldiklerinde daha yoğun şekerli çözeltileri tercih ettikleri bulunmuştur 

[126]. Bebek ve çocuklukta tat gelişiminin sebze tüketiminde etkili olabileceği düşünülse de 

konuyla ilgili ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.  

Anne sütü çocukların tercihlerine uygun tattadır. Emzirme döneminde olan anneler için, 

çocukların genellikle yemeyi reddettiği sebzeleri tüketmesi önerilmektedir. Bu sayede anne 

sütünün kokusu ve tadında değişiklikler olacağı, sebzelerin acı tadının anne sütüne geçerek 

bebeği duyusal olarak harekete geçireceği ifade edilmektedir. Bu şekilde çocukların bebeklik 

döneminde acı tatları kabul etmeyi öğreneceği, tat reseptörlerinin bu tatları tanımlayarak 

ilerleyen yaşlarda sebzelerle karşılaştıklarında sebzeleri daha kolay tüketecekleri ön 

görülmektedir [125,126]. Çocukların yiyecekleri tercih etme konusunda sahip oldukları tat 

reseptörlerinin gelişimi 12 yaşına kadar devam ettiği ve çocukların genellikle bu yaşlara kadar 

sevdikleri ve sevmedikleri yiyecekleri belirledikleri belirtilmektedir. Bu nedenle çocuklara 

erken yaşta besin gruplarının tanıtılması, bu yiyeceklerintat ve görsellik bakımından 

tüketebilecekleri şekillerde sunulmasının yiyecek tercihlerini etkileyebileceği ifade edilebilir. 

Bireylerin ilerleyen yaşlarda yaşadıkları lezzet deneyimlerinin ve sağlıklı olmayla ilgili 

edindikleri bilgilerin, besin seçimlerinde etkili olarak çocuk ve yetişkinlerin yiyecek gruplarının 

tüketimlerinde farklılık yarattığı söylenebilir[127-132]. 

5.1.4. Çocukların Öğün Özellikleri ve Sağlıksız Yiyecek Tüketim Özelliklerinin 

Tartışılması 

 

Fastfood, yağlı şekerli yiyecekler ve gazlı içecekler gibi sağlıksız yiyecekler fazla kalori 

ile kilo alımı ve insülin direnci oluşumunda aktif rol oynamakta ve obeziteye yol 

açabilmektedir.Yapılan çalışmanın bulguları literatürle benzerlik göstermekte, sağlıksız 

yiyecekleri her gün tüketenlerin obez çocuklarda fazla olduğu görülmektedir. Almuhanna ve 

ark. yaptığı çalışmada, altı-15 yaş grubu çocukların %88,4’ü haftada bir-üç kez fast food 

tükettiği saptanmıştır [108]. 12-18 yaş arasındaki 425 çocuğun beslenme özelliklerinin 
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değerlendirildiği bir çalışmada, son 24 saat içerisinde çocukların %78’inin bir, %22’si ise iki ve 

üzerinde sağlıksız bir yiyecek tükettiği bulunmuştur[133]. Gaziantep’te 2017 yılında il 

düzeyinde yapılan araştırmada her 10 çocuktan birininhemen her gün şekerli meşrubat, her beş 

çocuktan birinin ise şekerli-gazlı içecek tükettiği;her 10 çocuktan dördünün çikolata ve şekerli 

bar yediği bulunmuştur [134]. Çocukların sağlıksız yiyecek içeceklere ulaşmasında ailesinden 

aldığı harçlık miktarı da önemlidir [135].  

Yapılan çalışmada literatürden farklı olarak öğünlerini düzenli tüketen çocuklarda 

obezitenin arttığı bulunmuştur. Çocukların öğün atlaması obeziteye neden olmaktadır. Özellikle 

kahvaltının atlanmasıobezitede önemli bir etkendir. Kahvaltının atlanması ile gece yeme 

alışkanlığının ilişkili olduğu belirtilmektedir.Akşam yemeğinde yeterli enerji almayan 

çocukların, gece geç saatlerde sağlıksız, atıştırmalık yiyecekler tüketme özelliği gösterdiği, ertesi 

gün kahvaltı öğününü atladıkları, gün içerisinde ihtiyaçlarından daha düşük kalori aldıkları ve 

akşama doğru yeniden sağlıksız yiyecekleri tüketme davranışı gösterdikleri ifade edilmektedir. 

Akşam yemeğinde yeterli enerji almayan çocukların gece geç saatlerde atıştırmalık tüketme 

olasılıklarının diğer çocuklara göre 1,7 kat, kahvaltı öğününü atlama olasılıklarının ise 1,9 kat 

fazla olduğu belirtilmiştir.Kahvaltıyı atlamanın çocukların vücut kitle indekslerinin artmasıyla 

ilişkili olduğu görülmüştür [136]. Japonya’da yürütülen prospektif bir çalışmada 43,663 çocuk 

1.5 yaşından 12 yaşına kadar izlenmiştir. Çalışmanın başında çocukların %12’sinin annesi, 

%32’sinin babası kahvaltı öğününü atladıklarını belirtmiştir. Çalışma sonunda anne ve babası 

kahvaltıyı atlayan çocukların ileri yaş dönemlerinde kahvaltıyı atladıkları bulunmuştur. Ayrıca 

kahvaltıyı atlayan çocuklarda atlamayanlara göre obezite riskinin %18 daha fazla olduğu ifade 

edilmiştir [61].Çalışmada öğünlerinin düzenli olduğunu belirten çocukların kilolu grupta fazla 

olması nedeniyle öğünlerin içeriğinin ve miktarının da değerlendirilmesinin yararlı olabileceği 

söylenebilir.  

Yapılan bu çalışmada literatürü destekler şekilde altı aydan fazla anne sütü almanın 

çocuklardaki obezite riskini 2,5 kat azalttığına dair sonuçlar bulunmuştur. Çocukların öğün 

alışkanlıklarının oluşmasında, anne sütü alımlarının etkili olduğu belirtilmektedir. Çocukların 

en az altı ay anne sütü alması önerilmektedir. Anne sütü alan çocukların doygunluğa karşı cevap 

oluşturması ve beslenme esnasında kendilerini düzenleyen yeteneklerinin geliştiği ifade 

edilmektedir. Brezilya’da yedi-dokuz yaş arası çocuklarla yapılan araştırmada çocukların vücut 

kitle indeksleri ile altı aydan az anne sütü almaları arasında pozitif bir ilişkinin olduğu 

bulunmuştur. Aynı zamanda altı aydan az anne sütü alan çocukların obez olma riskinin 5,3 kat 

fazla olduğu belirtilmiştir [137].İrlanda’da dokuz yaşındaki 8568 çocuğun katıldığı araştırmada, 

çocukların dört-altı ay arası anne sütü almasının obezite riskini %38, altı ay ve daha fazla anne 

sütü almasının ise obezite riskini %51 azalttığı belirtilmiştir. Ayrıca anne sütü aldıkları 

sürelerdeki bir aylık artışın obezite riskini önlemeye %4 katkı sağladığı belirtilmiştir [49].  
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5.1.5. Çocukların Fiziksel Aktivite Özelliklerinin Tartışılması 

 

Obezitede etkili olan fiziksel aktivite düzeyinin belirlenmesi önemlidir.Dayanıklılık, 

denge ve güçlü motor becerileri kazandıkları, kas kütlelerinde artış görüldüğü bu 

dönemde[16]kız çocukları için günlük ortalama 12.000, erkek çocukları için 15.000 adım 

atılması önerilmesine karşın [27], yapılan çalışmadahem şişman hem de normal kilolularda 

sedanter ve düşük düzeyde aktivite yapan çocukların daha fazla olduğu görülmüştür. Çocuklar 

literatüre benzer şekilde önerilen adım sayılarına ulaşamamıştır. Ülkemizde ulusal düzeyde 

yapılan bir araştırmada yedi-12 yaş arası çocukların %90’ı yeteri kadar aktif olduklarına 

inanmalarına rağmen, günlük ortalama adım sayılarının kızlarda 9733, erkeklerde ise 10924 

olmak üzere toplam ortalama 10330 ile sınırlı kaldığı saptanmıştır. Kız çocuklarının %85’i, 

erkek çocuklarının %94’ü günlük önerilen adım sayısından daha az adım 

atmıştır[138].İrlanda’da dokuz-13 yaş arası 153 çocuğun katıldığı bir araştırmada dokuz 

yaşındaki çocukların %72,1’inin aktivite düzeyi “sedanter”, %20,1’inin ise “düşük” bulunmuştur 

[117]. Yaş ortalamaları 10,5 olan 51 çocukla yapılan bir araştırmada çocukların günlük 

yaptıkları fiziksel aktivitenin yalnızca %19,14’ünün şiddetli aktivite türlerini içerdiği, 

zamanlarının çoğunu düşük düzeyde aktivite yaparak veya sedanter geçirdikleri 

saptanmıştır[139].Çocukların yeterli fiziksel aktivite yapmalarında çevre koşulları da etki 

edebilmektedir. Okul ve ev çevresinin parklara, oyun bahçelerine kolaylıkla ve güvenli bir 

şekilde erişilebilir ölçüde düzenlenmiş olması, çocuğun yaşadığı çevrede eğlence etkinlikleri, 

spor faaliyetleri, açık havada aktivite yapabilecek alanların olması [117], okula yürüyerek yada 

bisikletle gitmelerinin çocukların fiziksel aktivite seviyelerinin arttırılmasında etkili olabileceği 

söylenebilir. Kuzey Meksika’nın iki farklı şehrinde yapılan bir araştırmada çocukların yeşil 

alanlarda geçirdikleri sürelerdeki her 30 dakikalık artış sayesinde sedanter geçirdikleri her bir 

saatte 0,08 dakika azalma olduğu görülmüştür [140]. Kanada’da yapılan bir araştırmada 

çocukların fiziksel aktiviteyi destekleyecek şekilde düzenlenen bir çevrede bulunmasının, 

fiziksel aktivite düzeylerinin artmasına iki kat etki ettiği bulunmuştur [141]. 

Mevcut literatürde fiziksel aktivite düzeyini ölçmede ucuz ve kullanımı kolay olması 

yönüyle anket yönteminin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Ancak son yıllarda teknolojinin 

gelişmesi ile fiziksel aktivite düzeyini ve şiddetini ayrıntılı olarak ele alan objektif ölçüm 

sağlayan cihazlar kullanılmaya başlanmıştır [142]. Yapılan araştırma bulgularında anket 

değerlendirmeleri ile cihaz ölçümleri arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Çalışmada da 

çocuklar ölçeğe göre ortalama aktivite düzeyine sahip görünürken, adım sayılarına göre 

yalnızca dörtte biri fiziksel olarak aktiftir. Benzer şekilde ilköğretim öğrencilerinin fiziksel 
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aktivite özelliklerinin değerlendirildiği bir çalışmada çocukların %90’ı kendilerini aktif olarak 

değerlendirmiş, ancak adım sayılarının önerilenin altında kaldığı görülmüştür [138]. 

Çocukların yaşları arttıkça daha hareketsiz hale geldiği bilinmektedir. Locke ve 

arkadaşlarının yapmış oldukları bir çalışmada altı-19 yaş arası çocuk ve gençlerin günlük adım 

sayılarında yaşa bağlı olarak azalma olduğu görülmektedir[27].Ülkemizde de 12-14 yaş 

grubunda egzersiz yapmayanların oranı %69,8, 15-18 yaş grubunda %72,5, 19-30 yaş grubunda 

ise %76,6’dır. Dünya Sağlık Örgütü de yayınladığı raporda yaşa bağlı fiziksel aktivite düzeyinde 

azalma olduğuna yer vermiştir[24].Yapılan bu çalışmada çocukların fiziksel hareketsizlik 

süreleri ile aktivite özellikleri arasında istatistiksel yönden anlamlı ilişki olmasa da sonuçlar 

şişman grup aleyhinedir. Fiziksel hareketsizlik süreleri yüksek olan çocukların ilerleyen 

yaşlarda daha hareketsiz ve obez olma yönünden risk altında oldukları söylenebilir. Brezilya’da 

yapılan araştırmada fiziksel hareketsizliğin çocuklarda obez olma riskini 4,1 kat arttırdığı [137], 

Sri Lanka’da yapılan araştırmada fiziksel hareketliliğin sağlanması ile obezite riskinin 4,3 kat 

azaltılabileceği ifade edilmiştir [143]. 

Fiziksel hareketsizliğin temel nedenleri arasında TV, bilgisayar, telefon gibi cihazların 

kullanımın yaygınlaşması ve çocuklarda ekran izleme sürelerinin artması yer almaktadır. Sri 

Lanka’da yapılan çalışmada ekran izleme süresinin iki saatin üzerinde olmasının çocuklarda 

obezite riskini üç kat arttırdığı saptanmıştır [143], Benzer şekilde yapılan çalışmada öğünlerini 

ekran karşısında tüketenlerin şişman çocuklarda fazla olduğu görülmüştür. Zhang ve ark.(2016) 

yaptığı meta analiz çalışmasında ekran izleme süresinin iki saatin üzerinde olmasının 

çocuklardaki obezite riskini 1,5 kat arttırdığı ve günlük ekran başında geçirilen süredeki her bir 

saatlik fazlalığın bu riski %13 arttırdığı ifade edilmiştir[144]. Ekran izleme süresinin ergenlikte 

arttığı ve obezite oluşumuna 3,3 kat etki ettiği belirtilmektedir [143]. Prospektifkohort bir 

çalışmada altı yaşında iki saat ve daha fazla TV izleyen çocukların aktivite düzeylerinin iki 

saatten daha az izleyenlere göre daha düşük olduğu, sekiz ve 10 yaşlarında beden kütle 

indekslerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte TV izlemenin fiziksel 

aktiviteden bağımsız olarak yağlanma için risk faktörü olduğu belirtilmiştir[70]. Kesitsel olarak 

yapılan bir başka çalışmada TV izleme fiziksel aktivite ile ilişkili değilken; TV izlerken yemek 

yeme yağlanma ile ilişki bulunmuştur [63]. Yapılan çalışmada ekran karşısında atıştırmalık 

yiyecekler tüketme özelliğinin hem şişman hem de normal kilolu çocuklarda fazla olduğu 

saptanmıştır. Çocukların ekran izleme sürelerinin artması yeme alışkanlıklarını etkileyerek 

öğünlerinin çoğunu bu süreler içinde tüketmelerine neden olabilmektedir. Afrika kökenli 

Amerikalı çocuklarla yapılan bir çalışmada, çocuklarınöğünlerinin yarısını ve günlük enerji 

ihtiyaçlarının üçte birini ekran karşısındayken aldığı bulunmuştur [145]. Ekran başında daha 

çok zaman geçiren çocuklar tokluk hissini fark etmeyip atıştırma ihtiyacıduyabilmekte ve 

sağlıksız yiyeceklere yönelebilmektedir [146].Kanada’da yapılan araştırmada, ekran izlemeden 
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uzak, ailesiyle birlikte yemek yiyen çocukların önerilen düzeyde sebze meyve tüketme 

durumlarının, diğer çocuklara göre1,6 kat fazla olduğu belirtilmiştir[141]. 

 

5.1.6. Ebeveynlerle Çocukların Fiziksel Aktivite Özelliklerinin Tartışılması  

 

Yapılan çalışmada  ebeveynlerin üçte ikisi 10.000’in üzerinde adım atmaktadır. 

Bireylerin adım sayılarının değerlendirildiği bir araştırmada katılımcıların %42’si aktif olarak 

değerlendirilmiştir [147]. Afrika kökenli Amerikalı 379 yetişkinin adım sayıları ölçülerek 

yapılan araştırmada, katılımcıların %71’nin adım sayılarının düşük düzeyde aktiviteye eşdeğer 

olduğu bulunmuştur [148]. Ebeveynler ile çocuklar fiziksel aktivite özelliklerinin 

karşılaştırıldığı çalışmalarda, ebeveynlerin çocuklar üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir 

[139,149,150]. Çalışmada literatürü destekler şekilde düşük aktivite düzeyine sahip olma 

yönüyle ebeveynlerle çocuklarının benzer sonuçlara sahip olduğu görülmüştür. Lloyd ve ark. 

(2014) tarafından yapılan çalışmada anne, baba ve çocukların yedi gün boyunca pedometre ile 

fiziksel aktivite ölçümleri yapılmış, fiziksel aktivite düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının da 

fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olduğu belirtilmiştir[150]. İngiltere’de yapılan bir 

araştırmada, sekiz-dokuz yaş grubu çocukların annelerinin sedanter olmasının, çocuklarının 

günlük sedanter geçirdikleri sürelere 0,27 dk eklenmesinde 0,13 kat;babaların ise 0,32 dk 

eklenmesinde 0,15 kat etki ettiği belirtilmiştir [151]. Aktivite düzeyleri düşük olan 

kişilerinBKİ’lerinde artış olabilmektedir. 
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Ebeveynlerin BKİ’lerinin artması çocuklarının BKİ’lerinin de artışına neden 

olabilmektedir. Yapılan çalışmada çocukluk çağı obezitesinde ebeveyne BKİ’sinin güçlü 

belirleyicilerden biri olduğu görülmektedir. Hem ebeveynlerin hem de çocukların boy, kilo 

ölçümlerinin yapıldığı biraraştırmada BKİ’leriyüksek olan ailelerin çocuklarının da kilolu olduğu 

bulunmuştur [150]. Avusturalya’da çocuk ve ebeveynlerin BKİ’leri ve alışkanlıklarının 

değerlendirildiği çalışmada, çocukların BKİ’leri ile ebeveynlerinin BKİ’leri arasında pozitif 

yönde ilişki olduğu belirtilmiştir [152]. Kalıtımsal özelliklerle şekillenen çocuğun tokluk 

mekanizması, hızlı yemek yeme özellikleri [44]; genetik riski yüksek olan çocukların iştah 

düzeylerinin daha yüksek olması;[6]çocukların genetik olarak tokluğa daha az duyarlı ve 

yemeklere karşı daha iştahlı olması gibi özellikler bu sonuçta etkili olabilir. Nitekim obez olan 

çocukların ailelerinin de çocuklukta daha kilolu oldukları dikkat çekmektedir. Riskli genlerin 

çevre ile etkileşimi sonucunda genlerin etkisinin farklılaştığı obezojenik çevre ile birlikte, 

obezitedeki genetik etkilerin yoğunlaştığı ve sonraki kuşaklar için risk oluşturduğu 

belirtilmektedir [46].Genetik yatkınlıkları olan çocuklar için tokluk mekanizmasının 

duyarlılığını arttırmaya ve kilo alımını önlemeye dönük çalışmalar yapılması 

önerilmektedir[44]. 

 

5.2. Sonuç 

- Vaka ve kontrol grubundaki çocukların yarısından fazlasının (%56,5 ve %54,8) fiziksel 

hareketsizlik süresi iki saatin üzerindedir. 

- Vaka grubundaki çocukların beşte birinin, kontrol grubundaki çocukların altıda birinin 

günlük adım sayısı düşüktür.  

- Vaka grubunda günlük adım sayısı 10.000’den az olan 34 (%47,9), kontrol grubunda 16 

(%21,9) anne bulunmaktadır. 

- Beslenme alışkanlıkları ile ilgili Lojistik Regresyon modelinde çocuğun obezite riskini;  

a. Öğün alışkanlığının düzensiz olması 0,05 kat azaltmaktadır, 

b. Çocuğun -ekmek, tahıl- tüketiminin önerilenin üzerinde olması 6 kat, 

c. Çocuğun sebze tüketiminin önerilen düzeyin altında olması 3,5 kat 

d. Ebeveynin hafif kilolu/şişman olması 6,4 kat, 

e. Anne sütü alımının altı ay ve daha kısa olması 2,4 kat arttırdığı saptanmıştır. 

- Çocuklarda fizik aktivite ve hareketsizlikle ilgili Lojistik Regresyon modelinde obezite riskini;  

a. Ebeveynin günlük 10 bin adımdan az adım atması 3,5 kat arttırdığı tespit 

edilmiştir. 

5.2.1. Öneriler 
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- Araştırma sonuçlarına göre, ailesel alışkanlıklar yönüyle ve genetik olarak obezite riski olan 

çocukların erken dönemde belirlenmesi obezitenin önlenmesinde yardımcı olabilir. Obeziteyi 

önlemeye yönelik yürütülen programlarda riskli grupta yer alan çocuklara dönük yapılacak 

girişimlere yer verilmesi önerilir.  

- Altı aydan az anne sütü alan çocukların obezite açısından riskli olduğu değerlendirilip, 

çocukluk çağı boyunca kilo değişiklikleri izlenebilir,  

- Ebeveyni kilolu olan, genetik olarak obezite riski bulunan çocuklar tespit edilerek bu çocuklara 

dönük beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlıkları verilebilir, takipleri yapılabilir,  

- Zamanının çoğunu okulda geçiren çocukların boy kilo ölçümlerinin yapılarak, okul içinde ve 

dışındaki beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıkları belirlenebilir,  

- Obez olan veya riski olan çocukların ev ortamı değerlendirilerek, ailelerle birlikte sağlıklı 

beslenme menülerinin ve fiziksel aktivite programlarının oluşturulması sağlanabilir,  

- Çocuk ve ebeveynlere hangi tür aktiviteleri fiziksel aktivite olarak değerlendirmeleri gerektiği 

ile ilgili farkındalık sağlayacak çalışmalar yapılabilir. 

- Araştırma sonuçları okullar tarafından ailelere yönelik düzenlenecek sağlık eğitimi 

programlarında, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul çağında obeziteyi 

önlemeye dönük yürütülecek programlarda kullanılabilir.  
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