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Öz 

Teknolojik geli�melere ba�lı olarak günümüzde hareketsiz ya�am tarzının arttı�ı ve bu durumun beraberinde 
çe�itli sa�lık sorunlarını getirdi�i bilinmektedir. Hareketsiz ya�am tarzına paralel olarak ortaya çıkan sa�lık 
sorunlarından birisi de obezitedir. Ulusal ve uluslararası literatürde yer alan birçok ara�tırmada da Obezite 
yaygınlı�ındaki artı�a dikkat çekilmektedir. Obezite beraberinde bazı sa�lık sorunlarını da getirmektedir 
(hipertansiyon, diyabet vb.). Bu durum devletlerin sa�lık harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı 
devletlerin Obezite yaygınlı�ının en aza indirilmesi için bazı önlemler aldıkları görülmektedir. Günümüzde hareketsiz 
ya�am tarzının sıklıkla görüldü�ü grupların içerisinde çocuklarda yer almaktadır. Bu durum çocukluk ça�ında görülen 
Obezitenin yaygınlı�ını arttırmaktadır. Hareketsiz ya�am tarzına ba�lı olarak ortaya çıkan obezitenin önlenmesinde 
fiziksel aktivite ve spora katılımın oldukça yararlı oldu�u bilinmektedir. Ancak çocukluk ça�ında görülen Obezite ile 
mücadelede fiziksel aktivite ve spora katılımın yararları ile ilgili ara�tırmaların ülkemizde sınırlı oldu�u görülmektedir. 
Bu kapsamda yapılan bu ara�tırmada çocukluk ça�ı obezitesinin önlenmesinde fiziksel aktivite ve spora katılımın 
önemi üzerinde durulmu�tur. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Dönemi, Obezite, Fiziksel Aktivite. 

 

Abstract 

Due to technological advances and increased sedentary lifestyles. In this situation are known to bring to 
gether a variety of health problems in today. One of the health problems also occur in paralel with these dentary 
lifestyle obesity. Many studies in national and international literature draws attention to the increase in obesity 
prevalence. Obesity also brings along some health problems (hypertension, diabetes, etc.). This situation leads to 
increased state of health expenditure. Therefore, it is seen that state stake some precautions to minimize the prevalence 
of obesity. Sedentary lifestyle is located within the group are frequently seen in children in today. This increases the 
prevalence of obesity in childhood. Participation in physical activity and sport in the prevention of obesity due to a 
sedentary life style are known to be quite helpful. However, it seen that the fight against childhood obesity-related 
physical activity and sport participation in the benefits of there search seems to be limited in our country. In this 
context, emphasized the importance of participation in physical activity and sport in prevention of childhood obesity in 
this study. 

Keywords: Childhood, Obesity, Physical Activity. 

 

G�R�� 
�nsan organizmasının fizyolojik olarak belirli düzeyde enerji harcayarak gerçekle�tirdi�i, söz konusu 

enerji harcamasının dinlenme durumunun dı�ındaki zamanlarda gerçekle�ti�i her türlü fiziksel etkinlik 
fiziksel aktivite olarak de�erlendirilmektedir (Hekim, 2014: 2366). Spor ve fiziksel aktivite insan ya�amını 
birçok açıdan olumlu yönde etkileyen unsurlardır. Düzenli olarak uygulanan fiziksel aktivite etkinlikleri 
çocukların ve gençlerin sosyalle�me düzeyinin artmasına (Keskin, 2014: 1), büyümelerinin ve geli�imlerinin 
daha sa�lıklı olmasına, insanların kötü alı�kanlıklardan uzak durmalarına, kronik rahatsızlıkların 
olu�umunu en aza indirmede, çe�itli hastalıkları tedavilerinin desteklenmesinde, aktif bir ya�lılık dönemi 
geçirilmesinde oldukça önemli bir role sahiptir (Mente� ve di�., 2011: 966). 

Günümüzde çe�itli unsurlara ba�lı olarak hareketsiz ya�am tarzının arttı�ı, hareketsiz ya�am 
tarzının da beraberinde çe�itli sa�lık sorunlarını getirdi�i bilinmektedir (Yan, 2007: 6). Söz konusu 
rahatsızlıklardan birisi de obezitedir. Günümüz dünyasında hareketsiz ya�am tarzının tetikledi�i obezite 
tüm ya� gruplarında yaygın olarak görülmeye ba�lanmı�, birçok ülke açısından önemli bir sa�lık sorunu 
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haline gelmi�tir (Di�cigil, 2007: 92). Tüm dünyada oldu�u gibi Türkiye’de de obezite yaygınlı�ının arttı�ı 
bilinmektedir (Tam ve Çakır, 2012: 37). 

Küresel bir sorun haline gelen obezite sadece yeti�kin bireyleri de�il, aynı zamanda çocukları da 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca çocuklarda görülen obezite yaygınlı�ın yeti�kinlerde görülen obezite 
yaygınlı�ına ula�mı� düzeydedir (Parlak ve Çetinkaya, 2007: 24). Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren çocukluk 
ça�ı obezitesinin dramatik bir biçimde yaygınla�tı�ı rapor edilmi�tir (Kurto�lu, 2012: 35). Çocukluk ça�ında 
rastlanan obezite çocuklarda ba�ta kalp problemleri olmak üzere, çe�itli kronik rahatsızlıklara, sosyal ve 
psikolojik bazı sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Çocukluk ça�ı obezitesinin ortaya 
çıkmasında birçok çevresel, psikolojik ve çevresel faktör rol oynamaktadır. Fiziksel aktivite yetersizli�inin de 
söz konusu unsurlar arasında yer aldı�ı belirtilmektedir (Di�cigil, 2007: 92). Bu kapsamda yapılan bu 
ara�tırmada, çocukluk ça�ı obezitesinin önlenmesinde spor ve fiziksel aktiviteye katılımın önemine 
de�inilmi�tir. 

Hareketsiz ya�am tarzı ve sonuçları 
Günümüzde teknolojik geli�melere ba�lı olarak insanların daha az hareket etti�i, insanların fiziksel 

aktivite düzeylerinin dü�tü�ü, buna paralel olarak da halk sa�lı�ının çe�itli biçimlerde tehlikeye girdi�i 
bilinmektedir (�anlı, 2008: 1). �nsan hayatını kolayla�tıran teknolojik geli�melerden ayrı olarak (yakın 
mesafelere araba ile gitmek, merdiven yerine asansör kullanmak, serbest zamanlarını bilgisayar veya 
televizyon ba�ında geçirmek vb.), hareketsiz ya�am tarzına neden olan birçok unsur bulunmaktadır. 
Bunların ba�ında e�itim kurumlarında uygulanan beden e�itimi ders saatlerinin yetersiz olması 
gelmektedir. �kinci olarak, ya�lılık döneminde meydana gelen fonksiyonel kayıplar ba�lı ba�ına hareketsiz 
ya�am tarzını tetiklemektedir. Bunlara ek olarak toplumda spor kültürünün yerle�memi� olması da 
insanların serbest zamanlarında fiziksel etkinliklere katılmalarına engel olmakta ve hareketsiz ya�am 
tarzının artmasına neden olmaktadır (Hekim, 2014: 2367). �nsanların fiziksel aktivitenin sa�lık üzerindeki 
olumlu yararlarını yeterli düzeyde bilmiyor olmaları da hareketsiz ya�am tarzını tetikleyen di�er bir 
unsurdur (Mente� ve di�., 2011: 963). 

Hareketsiz ya�am tarzı bazı hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Hareketsiz ya�am tarzından 
kaynaklanan bu hastalıkların ba�ında hipertansiyon, koroner kalp rahatsızlıkları, kanser, yüksek kolesterol, 
kas ve iskelet sorunları ile Obezite gelmektedir. Bu kapsamda hareketsiz ya�am tarzına sahip olan ve 
düzenli fiziksel aktivite yapma alı�kanlı�ı bulunmayan bireylerin söz konusu hipokinetik rahatsızlıklara 
yakalanma riskleri artmaktadır (Yan, 2007: 6). 

Hareketsiz ya�am tarzı ve obezite ili�kisi 
Modern tıbbın kuruldu�u yıllarda obezitenin sa�lık üzerine zararlarını ilk olarak Hipokrat ortaya 

koymu�tur. Obezitenin belirtilen zararlarının anla�ılması 20 yüzyılda mümkün olmu�tur. Günümüzde 
obezite insan sa�lı�ını hormonal, Metabolik, fizyolojik, psikolojik,  organik, sistemik, estetik ve sosyal 
açılardan olumsuz yönde etkileyen, bunun yanında ya�am kalitesini dü�üren bir rahatsızlık olarak kendini 
göstermektedir. Dünya Sa�lık Örgütü obeziteyi ‘’vücut kompozisyonunda insan sa�lı�ını olumsuz yönde 
etkileyecek düzeyde ya� artı�ı olması’’ �eklinde tanımlamı�tır (Mente� ve di�., 2011: 965-967). 

Obeziteye neden olan birçok içsel ve dı�sal faktör bulunmakla beraber, hareketsiz ya�am tarzının da 
obeziteye neden olan önemli bir unsur oldu�u bilinmektedir. Günümüzde obezite yaygınlı�ı hem geli�mi� 
hem de geli�mekte olan ülkelerde üst seviyelere çıkmı�tır. Genel olarak obezite, vücut ya� kütlesinin ya�sız 
vücut kütlesine oranının yüksek düzeyde olması sonucu ortaya çıkan, boy uzunlu�una göre vücut 
a�ırlı�ının sa�lıklı sınırların üzerinde bulundu�u bir rahatsızlıktır (Akbulut ve di�., 2007: 2). Bu kapsamda 
obezitenin vücutta a�ırı ya� depolanmasına ba�lı olarak ortaya çıkan bir metabolizma bozuklu�u oldu�u 
söylenebilir (�im�ek ve di�., 2005: 163). Obezitenin ortaya çıkması insanların ırksal özellikleri ile yakından 
ili�kili olmamakla beraber, dünya genelinde obezite her ırkta görülebilmektedir (Süzek ve di�., 2005: 290). 

Literatürde yer alan bilgiler de�erlendirildi�i zaman, hareketsiz ya�am tarzının obeziteye neden 
olan temel unsurların ba�ında geldi�i söylenebilir. Hareketsiz ya�am tarzının obeziteye zemin 
hazırlamasının temelinde enerji metabolizmasının yattı�ı dü�ünülebilir. Çünkü hareketsiz ya�am tarzı 
beraberinde dü�ük enerji tüketimini getirmektedir. Bir ki�inin almı� oldu�u kalori miktarına kıyasla 
tüketmi� oldu�u kalori miktarı daha az ise vücudun fazla olan enerji maddelerini vücutta ya�a 
dönü�türmesi muhtemeldir. Dolayısıyla insanların harcayabilecekleri kadar kaloriye sahip besinler 
tüketmelerinin ve fiziksel aktivite düzeylerini yükseltmelerinin obeziteye kar�ı koruyucu bir önlem olaca�ı 
söylenebilir. 

Çocukluk ça�ı obezitesinin yaygınlı�ı 



���������

�

�nsanlar çocukların sürekli aktif olduklarını ve hareketli bir ya�ama sahip oldu�unu dü�ünürler. 
Ancak son yıllarda bu dü�üncenin aksine çocukların hareket etkinliklerinin azaldı�ı görülmektedir. Bu 
durum, özellikle sanayile�mi� ülkelerin çocukları spora yönlendirmek için çe�itli politikalar üretmenlerine 
zemin hazırlamı�tır (Ta�kınöz, 2011: 12). Çünkü çocuklarda hareketsiz ya�am tarzına ba�lı olarak ortaya 
çıkan obezite hem çocukların ya�am kalitelerini olumsuz yönde etkilemekte hem de ilerleyen ya�larda 
obezitenin kronik hale gelmesine zemin hazırlamaktadır (Altunkan, 2013: 6). Hatta çocuklarda sa�lı�ı en 
fazla tehdit eden unsurun obezite oldu�u belirtilmektedir (Parlak ve Çetinkaya, 2007: 32). Bu kapsamda 
çocukluk ça�ı obezitesinin nedenlerinin belirlenmesi, hastalı�ın yaygınlık oranının tespit edilmesi ve 
çocukluk ça�ı obezitesinin önlenmesi için yeni önlemler alınmasının büyük bir zorunluluk oldu�u 
söylenebilir. 

Çocukluk ça�ı obezitesini etkileyen faktörler sadece hareketsiz ya�am tarzı ile sınırlı de�ildir. 
Teknolojik geli�meler de çocukluk ça�ı obezitesinin artmasına zemin hazırlamaktadır. Yapılan çalı�malarda 
okula araba ile giden çocukların okula yürüyerek gelen çocuklara kıyasla daha fazla kiloya sahip olduklarını 
ortaya koymu�tur. Bunun yanında dengesiz veya a�ırı fazla yemek yeme alı�kanlı�ının bulunması da 
çocukluk ça�ında obezite riskini arttırmaktadır. Ayrıca ailenin ekonomik gelir düzeyi, anne-babanın da obez 
olma durumu gibi unsurlarda çocukluk ça�ı obezitesini etkilemektedir (Uskun ve di�., 2005: 21). Gürel ve 
�nan (2001: 39-42) tarafından yapılan ara�tırmada, çocukluk ça�ı obezitesinin tanı ve tedavisinde gözlenen 
bazı aksaklıkların ve hekimlerin obeziteyi tedavi etmeyi göz ardı etmelerinin de çocuklarda obezite 
yaygınlı�ını arttırdı�ı belirtilmi�tir. Bunun yanında bazen genetik faktörlere ba�lı olarak da vücut ya� 
oranında artı� oldu�u, kilo alımının yükseldi�i, buna paralel olarak obezitenin meydana geldi�i 
belirtilmi�tir. 

Amerika Birle�ik Devletlerinde 1960’lı yıllardan itibaren gerçekle�tirilen Ulusal Sa�lık ve Beslenme 
�ncelemesi Yoklaması’na göre 2-5 ya� grubunda bulunan çocuklarda Obezite yaygınlı�ı son 30 yıl içerisinde 
%5 düzeyinden %12’ye yükselmi�tir. Bunun yanında 6-19 ya� grubunda bulunan bireylerde Obezite düzeyi 
de son 30 yılda 3 kat artmı�tır (Be�ikci, 2010: 82). Çocukluk ça�ı obezitesinin bu kadar yüksek düzeylere 
ula�ması Amerika’da çocukluk ça�ı obezitesi ile ilgili bazı tedbirlerin alınması zorunlulu�unu da 
beraberinde getirmi�tir (Gürel ve �nan, 2001: 41). Yurt dı�ında yapılan ara�tırmalarla paralellik göstermekle 
beraber, ülkemizde de yapılan çe�itli ara�tırmalarda çocukluk döneminde obezite yaygınlı�ının arttı�ı 
görülmektedir. Altunkan (2013: 6) tarafından yapılan ara�tırmada, Karaman ilinde Milli E�itim 
kurumlarında ö�renim gören ö�rencilerde obeziteprevelansı incelenmi�tir. Ara�tırma kapsamında 6 ya� 
üzerinde bulunan çocukların vücut a�ırlı�ı, boy, beden kitle indeksi, ya� ve cinsiyetleri belirlenmi�, elde 
edilen verilerin istatistiksel analizleri yapılmı�tır. Ara�tırmanın sonunda çocukların %8,6’sında fazla 
kiloluluk, %7,9’unda ise obezite görüldü�ü tespit edilmi�tir. Cinsiyet de�i�keni açısından ele alındı�ı zaman 
erkek çocukların %8,3’ünün fazla kilolu, %9,3’ünün obez oldu�u, kız çocuklarının ise %8,9’unun fazla kilolu, 
%6,1’inin ise obez oldu�u tespit edilmi�tir. Ara�tırmanın sonunda her iki cinsiyette de gözlenen Obezite 
yaygınlı�ının oldukça yüksek düzeyde oldu�u vurgulanmı�tır (Altunkan, 2013: 6). 

Akçam ve di�., (2013: 152) tarafından yapılan ara�tırmada, Isparta il merkezinde bulunan çocuklarda 
Obezite yaygınlı�ının belirlenmesi amaçlanmı�tır. Ara�tırma kapsamında belirlenen pilot okullarda dört yıl 
ara ile çocukların �i�manlık ve obezite düzeyleri hesaplanmı�tır. Ara�tırmada ilk yapılan ölçümlerde 
okullarda fazla kilolu çocukların oranının %12,2, obez çocuklarının oranının %11,6 oldu�u bulunmu�tur. 
Aynı okullarda dört yıl sonra yapılan ölçümlerde çocuklarda fazla kiloluk düzeyinin %11, obezite düzeyinin 
ise %12,5 oldu�u tespit edilmi�tir. Elde edilen bulgulara göre geçen dört yıl içerisinde çocuklarda fazla 
kiloluluk düzeyinin kısmen azaldı�ı, buna kar�ılık obezite yaygınlı�ının arttı�ı tespit edilmi�tir. Aynı 
ara�tırmada hem kız hem de erkek çocuklarında fazla kiloluluk ve obezite düzeylerinin birbirine yakın 
oldu�u belirlenmi�tir. Süzek ve di�., (2005: 290) tarafından yapılan ara�tırmada, Mu�la ilinde ya�ayan 6-15 
ya� grubu çocuklarda Obezite yaygınlı�ının belirlenmesi amaçlanmı�tır. Ara�tırmanın sonunda kız 
çocuklarının %7,6’sının, erkek çocuklarının da %9,1’inin fazla kilolu veya obez bireyler oldukları sonucuna 
ula�ılmı�tır. Bunun yanında ailenin gelir durumu ve ebeveynlerin beden kitle indeksi düzeyleri ile 
çocukların fazla kilolu veya obez olma durumları arasında anlamlı bir ili�ki oldu�u belirlenmi�tir. 

Ankara ilinde yapılan bir ara�tırmada, ilkö�retim ve lise ö�rencilerinde Obezite yaygınlı�ı ele 
alınmı�tır. Ya� ortalaması 6-17 arası olan 1510 çocuk üzerinde yapılan ara�tırmada, çocukların genel olarak 
%4,8’inin obez oldu�u bulunmu�tur. Kız çocukları ile kıyaslandı�ı zaman erkek çocuklarının Obezite 
düzeylerinin daha dü�ük oldu�u belirlenmi�tir (�im�ek ve di�., 2005: 163).  

Kastamonu il merkezinde ya�ayan 10-12 ya� grubu çocuklar üzerinde yapılan bir ara�tırmada, 
çocuklarda Obezite yaygınlı�ı ve obeziteyi etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmı�tır. Ara�tırma 
kapsamında il merkezindeki 480 çocu�un beden kitle indeksi ölçümleri yapılmı�tır. Ara�tırmanın sonunda 
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çocukların %46,5’inin fiziksel olarak zayıf, %41,9’unun normal kilolu, %10,4’ünün fazla kilolu ve %1,3’ünün 
de obezi oldu�u sonucuna ula�ılmı�tır (Metino�lu ve di�., 2012: 117). Denizli il merkezinde yapılan ba�ka bir 
ara�tırmada, 6-15 ya� grubu çocuklarda Obezite yaygınlı�ının tespit edilmesi amaçlanmı�tır. Ara�tırmaya 6-
15 ya� grubunda bulunan toplam 850 çocuk katılmı�tır. Çocukların %1,4’ünün obez, %11,6’sının ise fazla 
kilolu oldu�u sonucuna ula�ılmı�tır (Semiz ve di�., 2008: 1). �stanbul ilinde yapılan di�er bir çalı�mada 6-15 
ya� grubunda bulunan çocuklarda Obezite yaygınlı�ının %8,4 oldu�u, fazla kilo sınırında bulunan 
çocukların oranının ise %26,7 düzeyinde oldu�u belirlenmi�tir (Öztora ve di�., 2006). 

Literatürde yer alan bu bilgilere göre, çocukluk ça�ı obezitesinin toplumsal açıdan önemli bir sorun 
haline geldi�i ve çocukluk ça�ı obezitesinin yaygınlık oranının sürekli olarak arttı�ı söylenebilir. Ülkemizde 
yapılan kesitsel ara�tırma sonuçları da Türkiye’de çocukluk ça�ı obezitesinin yüksek düzeylerde oldu�unu 
göstermektedir. 

Çocukluk ça�ı obezitesinin önlenmesinde fiziksel aktivite ve sporun önemi 
Çocukluk ça�ı obezitesinin önlenmesi halk sa�lı�ı açısından üzerinde önemle durulması gereken bir 

konudur (Gürel ve �nan, 2001: 39). Fiziksel aktivitenin obezite olu�umunun önlenmesine katkı sa�ladı�ı 
bilinmektedir (Mente� ve di�., 2011: 963). Bu nedenle çocukluk ça�ı obezitesinin önlenmesinde fiziksel 
aktivite ve spora katılımın oldukça önemli bir role sahip oldu�u söylenebilir. Çünkü obezitenin 
önlenmesinde veya obez bir ki�ide olu�abilecek sa�lık risklerinin en aza indirilmesinde vücut ya� oranında 
dü�ü� ve kilo kaybının önemli bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle belirli bir diyet e�li�inde gerçekle�tirilen 
fiziksel etkinlikler vücudun sa�lıklı bir biçim biçimde zayıflamasını desteklemektedir. Fiziksel aktiviteye 
katılımın vücut ya� oranını azaltmada ve obezite ile mücadelede etkili bir yöntem olmasının temelinde 
fiziksel aktivite ile vücudun enerji metabolizmasında meydana gelen de�i�iklikler yatmaktadır. Nitekim 
fiziksel aktivite ile enerji metabolizmasında meydana gelen de�i�iklikler nedeni ile vücuttaki depo ya�lar 
enerji verici olarak kullanılmakta, buna paralel olarak vücut ya� oranı azalmaktadır (Akbulut ve di�., 2007: 
9-11). Ayrıca dü�ük yo�unlukta yapılan uzun süreli egzersizler ile (aerobik çalı�malar) verilen kiloların geri 
alınması da önlenmektedir (Kokino ve di�., 2004: 93). Dolayısıyla çocukluk ça�ı obezitesi ile mücadelede 
çocuklara uygulanacak egzersiz programlarının dü�ük yüklenme yo�unlu�unda ve uzun süren 
egzersizlerden olu�ması gerekti�i söylenebilir. Bu kapsamda çocukların ya� ve geli�im özellikleri dikkate 
alınarak uygulanacak yürüyü�, ko�u, bisiklet binme ve yüzme gibi spor etkinliklerinin çocukluk ça�ı 
obezitesinin önlenmesinde faydalı olaca�ı dü�ünülebilir. 

Genel toplum sa�lı�ının yükseltilmesinde çocukluk döneminde spor ve fiziksel aktiviteye katılımın 
önemli oldu�u bilinmektedir (Hekim, 2014: 2369). Çünkü çocukluk döneminde spor yapma alı�kanlı�ının 
kazanılması ilerleyen yıllarda fiziksel, metabolik veya fonksiyonel açıdan ortaya çıkacak sa�lık risklerini en 
aza indirmektedir (Ta�kınöz, 2011: 12).  Bunun yanında çocukluk döneminde fiziksel aktivite gibi basit yollar 
ile obeziteye kar�ı tedbir alınmaz ise, ilerleyen yıllarda ki�inin obezite tedavilerine kar�ı direnci de 
azalmaktadır (Akçam ve di�., 2013: 153). Bu nedenle yapılan ara�tırmalarda çocukluk döneminde hem okul 
ortamında hem de okul dı�ı zamanlarda çocukların fiziksel aktivite düzeylerini arttıracak önlemlerin 
alınması gerekti�i vurgulanmaktadır (Altunkan, 2013: 10; A�ca ve Koço�lu, 2010: 22; �im�ek ve di�., 2005: 
166; Be�ikci, 2010: 85). Dolayısıyla çocuklarda fiziksel aktivite ve spora katılımın sadece obezite ile mücadele 
için de�il, aynı zamanda obeziteye neden olan veya obezitenin bir sonucu olarak ortaya çıkan sa�lık 
sorunları ile mücadele için de gerekli oldu�u söylenebilir.  

Literatürde yer alan birçok ara�tırmada da çocukluk ça�ı obezitesinin önlenmesinde spora katılımın 
yararlı oldu�u, uygulanan fiziksel aktivite ve spor programlarına ba�lı olarak çocuklarda vücut ya� 
oranında anlamlı azalma gözlendi�i, fiziksel aktivite düzeyi yüksek olan çocuklarda obezite yaygınlı�ının 
daha dü�ük oldu�u (A�ca ve Koço�lu, 2010: 17; Khalife et al. 2014: 425; Laurson et al. 2014: 3; ), buna kar�ılık 
obez çocukların genellikle hareketsiz bir ya�am tarzına sahip oldukları belirtilmi�tir (Metino�lu ve di�., 
2012: 117; Vandewater, 2004: 71). Literatürde yer alan ara�tırma sonuçları de�erlendirildi�i zaman, çocukluk 
ça�ı obezitesinin önlenmesinde spor ve fiziksel aktiviteye katılımın olumlu sonuçlar ortaya koydu�u 
görülmektedir. 

Sonuç  
Küresel anlamda obezite yaygınlı�ının en aza indirilmesi çocukluk ve gençlik dönemlerinde 

bulunan bireylerde obeziteyi önlemeye yönelik alınacak tedbirler ile mümkündür (Be�ikci, 2010: 85). 
Literatürde yer alan ara�tırma sonuçları de�erlendirildi�i zaman, çocukluk ça�ı obezitesinin önlenmesinde 
çocukların fiziksel aktivite düzeylerinin yükseltilmesinin ve spora katılım düzeylerinin arttırılmasının 
faydalı olaca�ı söylenebilir. Bu kapsamda çocukların fiziksel aktivite düzeylerinin arttırılması için gerekli 
önlemler alınması oldukça önemli bir durumdur. Özellikle devletin, yerel kurulu�ların ve e�itim 
kurumlarının çocukların fiziksel aktivite düzeylerini yükseltmek için çe�itli politikalar geli�tirmelerinin bu 
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konuda yararlı sonuçlar verebilece�i dü�ünülebilir. Bunun yanında ailelerin çocuklarını spora 
yönlendirmeleri ve sporun yararları konusunda bilinçlendirilmelerinin de çocukluk ça�ı obezitesinin en aza 
indirilmesinde faydalı olaca�ı savunulabilir. 
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