Obe zite yi D EG IStire n Sehir: ISTANBUL PROJESI S O NUÇ R A P O RU

SEHRIN
IC SESLERI

1

2

OBEZITEYI DEĞIŞTIREN ŞEHIR İSTANBUL PROJESI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

3

Hazırlayanlar:
Prof. Dr. Sibel Sakarya
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Dr. L. Sevinç Küçükoğlu
Medikal Pazar Araştırmaları Danışmanı
Editör: Hande Aydemir
Kapak Tasarımı: İrem Mangıtlı
Grafik Uygulama: Volkan İşcan
Baskı: Pınarbaş Matbaa, Rami Kışla
Caddesi Topçular İş Merkezi No. 70/176
34055 Topçular, Eyüp, İstanbul
4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sağlık Daire Başkanlığı Yayınları
Şehir İç Sesleri / Obeziteyi
Değiştiren Şehir İstanbul
ISBN: 978-625-8049-09-1
Yayıncı Sertifika No.: 42594
Birinci Basım 2021
Bu eserin yayın hakları İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.

OBEZITEYI DEĞIŞTIREN ŞEHIR İSTANBUL PROJESI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

Bu çalışma Ipsos’un gerçekleştirdiği pazar araştırmalarından
elde edilen verilere dayanarak hazırlanmıştır.
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DEĞERLI İSTANBULLULAR
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün tarif ettiği üzere kronik
hastalıklar tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
Obezite ve diyabet hayat kalitesini düşüren ve aynı zamanda insan hayatının
kısalmasına yol açan çok nedenli kronik hastalıklardır. Özellikle hızlı sosyal ve
kültürel değişimler, nüfusun yaşlanması, kentleşme oranındaki artış, fiziksel
aktivitede azalma, sağlıksız yaşam tarzı ve davranış biçimleri gibi nedenlere
bağlı olarak ortaya çıkan obez ve diyabetli birey sayısı her geçen gün artmaktadır. Tüm dünyada bu kadar hızlı artan, bireyleri ve toplumları etkileyen başka
bir hastalık bulunmamaktadır.
Bu noktada günümüz kent yaşamının özelliklerine dikkatlerinizi çekmek isterim. Kent yaşamı içerisinde tekrar eden yoğun yaşam döngüsü, bireylerin
beslenme alışkanlıklarını bozmakta, daha çok iş odaklı seyreden günlük hayat
içerisinde spora ve egzersize ayrılan vakti azalmakta, insanları hareketsiz bir
yaşam döngüsüne yönlendirebilmektedir. Yanlış beslenme, zamanın yetmediği metropol yaşantısı içerisindeki hareketsizlik, bizlere sunulan hazır ve hızlı
pişirilip tüketilen gıdalarla bir araya geldiğinde zamanla obezite ve buna bağlı
olarak diyabetin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.
Bu kapsamda her ne kadar Tip 1 diyabetin bilinen nedeni otoimmünite olsa

da özellikle Tip 2 diyabette genetik etkilerin hazırladığı zeminde, az önce bahsettiğimiz sebepler hastalığın oluşmasında rol alan önemli etkenler arasında gösterilmektedir. Bu açıdan bakıldığında topluma hizmet eden birimlerin
ve politika oluşturucu kurumların önleyici çalışmaları önem kazanmaktadır.
Diyabetin önlenmesi amacıyla eğitim, farkındalık yaratma çalışmaları ile eş
güdümlü, kanıta dayalı analizler ve bütüncül çalışmalarla diyabet ve onun en
önemli sebeplerinden obezite ile mücadele edebiliriz.
Obezite özelinde gerçekleştirilen Şehrin İç Sesleri isimli araştırma sonuçlarının kalıcı bir eserde toplanmasını ve kaleme alınmasını; kanıta dayalı analiz
açısından çok anlamlı buluyorum ve geleceğin sağlıklı toplumlarını inşa etme
yolunda önemli görüyorum. Nitekim, sağlığı korumak hastalık ortaya çıktıktan
sonra onunla mücadele etmekten daha kolay ve anlamlıdır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlık Daire Başkanlığımız uhdesinde
koruyucu ve önleyici sağlık çalışmalarımızı tüm İstanbul halkına ulaştırmaktayız. Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Evde Sağlık
Hizmetleri ve Tıp Merkezlerimizle diyabet konusunda ilgili eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bununla birlikte Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğümüze bağlı Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri ve İstanbul
Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezlerimiz (İSADEM) aracılığıyla da aynı hedef
doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekibimizde yer alan psikolog ve
diyetisyenlerimiz ile birlikte sağlıklı beslenmeye yönelik kalıcı bir değişim sağlamak adına eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca İBB Spor İstanbul
kuruluşumuz ve Gençlik Spor Müdürlüğümüz ile birlikte İstanbul halkının hareketli bir yaşamı benimsemesi, günlük yaşamlarında spora zaman ayırmaları
için kentin muhtelif noktalarında spor komplekslerimizde hizmet sunuyoruz.
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığımızın İstanbul’un pek çok noktasında halka açık spor alanları yer almakta olup bunların yanında yürüyüş ve
bisiklet yolları, kiralık bisiklet noktaları çalışmalarıyla İstanbul halkının hareketli
bir yaşama kavuşmaları için gayret ediyoruz. Ayrıca, sağlıklı ekmek üretimi
temini amacıyla İstanbul Halk Ekmek tarafından düşük glisemik indeksi olan
pelemir unlu ekmek ve mor ekmek üretimini planlıyoruz. Sunulan tüm bu hizmetler ile eşitlikçi ve katılımcı bir anlayışla özellikle fiziksel hareketsizlik ve
obeziteyle mücadele ediyor, sağlıklı bir gelecek, sağlıklı ve mutlu bir İstanbul
için var gücümüzle çalışıyoruz.
Çalışmalarımızı yaparken pek çok projemizde olduğu gibi paydaşlarımızla iş
birliği içerisinde İstanbul’a yeni bir nefes verecek projeleri de birer birer hayata
geçiriyoruz ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak bizleri bu anlamlı projede bir araya getiren projenin mimarı
Danimarka Başkonsolosluğuna, Novo Nordisk Türkiye ekibine, diğer paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Dr. Şengül Altan Arslan
İBB Genel Sekreter Yardımcısı
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Obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli halk sağlığı sorunlarından birisidir. Türkiye’de özellikle ulusal örneklemde yapılmış tekrarlanan
araştırma sonuçları, hem çocuk hem de yetişkin yaş gruplarında ve her iki
cinsiyette fazla kilolu ve obez olma oranının yıllar içinde arttığını göstermektedir. Obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, inme ve belirli
kanser türleri dahil olmak üzere en sık görülen kronik hastalıklar için ortak bir
risk faktörü olup, ciddi sosyal ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi, hem çocukların korunması, hem çocukların
yetişkinliğe sağlıklı geçiş yapmaları hem de ileri yaşta ortaya çıkacak bu kronik sağlık sorunlarının engellenmesi nedeniyle ayrıca önemlidir.
Obezitenin ve fazla kilolu olmanın temel nedenleri, küresel olarak yağ ve şeker
oranı yüksek, enerjisi yoğun gıdaların tüketiminin artması, buna karşın değişen ulaşım biçimleri, artan kentleşme ve oturarak çalışma biçimlerinin yaygınlaşması ile fiziksel hareketliliğin azalmasıdır. Çocuklar açısından da durum
benzerdir. Çocuklar bir yandan besin kalitesi düşük, yağ, şeker, tuz ve enerji
bakımından yüksek sağlıksız gıdalara maruz kalırken, bir yandan da özellikle
kentlerde sokakların güvensizliği, trafik sorunu vb. nedenlerle evde kalmakta,
fiziksel hareketlilikleri azalmaktadır.
Obezite ile mücadele uzun soluklu bir süreç olup, sağlık, eğitim, ulaşım, pazarlama, iletişim, şehirleşme, gıda, spor gibi birçok alanı doğrudan ilgilendiren, sektörler arası iş birliğini gerektiren bir yaklaşımla sürdürülmelidir. Bunun
için, toplumun obezitenin önlenmesi ile ilgili taleplerini almaya ve sürece katılımını artırmaya yönelik etkinliklerin, yerel ve merkezi yönetimlerin, sivil toplum
kuruluşlarının, medyanın ortaklaşa yapacağı bilgilendirme ve farkındalığı artırma çalışmalarının, sağlıklı beslenme ve hareketliliği destekleyen ortamların
yaratılması ve obeziteyi teşvik eden çevrelerin engellenmesi için savunuculuk
yapılmasının etkili olduğu bilinmektedir.
Türkiye’de Novo Nordisk firmasının desteklediği “Cities Changing Obesity:
Istanbul - Obeziteyi Değiştiren Şehir: İstanbul” projesi (CCO) başlıklı bu proje de yukarıda sıralanan gerekçelerle planlanmıştır. Global olarak “Diyabeti
Değiştiren Şehir” başlığı ile halen dünyada 38 şehirde yürütülmekte olan bu
proje için İstanbul seçildiğinde, hem diyabetin oluşumunda en önemli risk
etkenlerinden birisi olduğu, hem de görülme sıklığının yüksekliği nedeniyle
obeziteye odaklanmaya karar verilmiştir. Proje, İstanbul şehir yapısında obe-
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zitenin gelişmesine katkıda bulunan yapısal, toplumsal ve bireysel etkenleri
tanımlamayı; çocuklarda obezite ile ilgili risk etkenlerini ve bunların ailenin ve
çocuğun tutum ve davranışı ile olan ilişkisini değerlendirmeyi; çalışmalardan
elde edilen kanıtlara dayalı müdahale ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.
“Obeziteyi Değiştiren Şehir: İstanbul” (CCO) projesi, analiz, harekete geçme
ve paylaşma olmak üzere üç ana basamaktan oluşmaktadır. Bu raporda, İstanbul’da yaşayan çocuklarda ve erişkinlerde obezite ile ilişkili etkenleri ve
kişilerin obeziteden korunmak için gereksinim duydukları bireysel ve çevresel/
yapısal etkenleri ayrıntılı olarak anlamaya yönelik bir ihtiyaç değerlendirme
çalışması olan “analiz” bölümünün sonuçları sunulmaktadır.
İhtiyaç analizi için nicel/kantitatif ve nitel/kalitatif araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir karma metot yaklaşımı kullanılmış ve Ipsos ile 5 farklı araştırma gerçekleştirilmiştir. Covid-19 pandemisi nedeni ile yüz yüze görüşme
yapmak imkanı olmadığından hem nicel hem de nitel verilerin tümü çevirim içi
ortamlarda toplanmıştır. Hem nicel hem de nitel yöntemle toplanan verilerde
cinsiyet, yaş grubu ve sosyoekonomik (SES) düzey açısından katılımcıların
dağılımında çeşitlilik sağlanmasına dikkat edilmiştir. Nicel araştırmalarda online olarak CAWI yöntemi (Computer-Assisted Web Interviewing/ Bilgisayar
Destekli İnternet Anketi) uygulanmış; hem 18-64 yaş grubu erişkinlerle, hem de
3-18 yaş arasında çocuğu olan annelerle görüşülmüştür. Çalışmanın niteliksel
bölümünde ise obezite konusunda uzmanlığı nedeni ile anahtar olduğu düşünülen kişilerle derinlemesine görüşmeler; kilo problemi yaşayan kişileri günlük
yaşamlarında ve kendi ortamlarında değerlendiren etnografik görüşmeler, kilo
sorunu yaşayan bireyler ve ebeveynlerle odak grup görüşmeleri yapılmıştır.
Ayrıca, sosyal medyadan, ilgili konu hakkında veri toplamak ve bunları analiz
etmek amacı ile sosyal dinleme çalışması yürütülmüştür.

Öneriler ve alınacak aksiyonlar, obeziteyle mücadelede bütüncül yaklaşım
gereği hem bireylerin yapması gerekenleri hem de bunları mümkün kılacak
olan çevresel ve yapısal etkenlerin değiştirilmesine yönelik eylemleri içermektedir. Buna göre bireysel düzeyde hazırlanan öneriler ve aksiyonlar, toplumda
sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketlilik konusundaki doğru bilgilerin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması, sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketliliğin özendirilmesi, erişkinlerde, çocuklarda ve ailede doğru tutum ve davranış değişikliğinin desteklenmesi ile ilgilidir. Yapısal veya çevresel faktörlere
yönelik öneriler ise başta çocuklar olmak üzere sağlıksız beslenmeyi teşvik
eden unsurlarla mücadelenin güçlendirilmesini; İstanbul’da sağlıklı beslenme
ve fiziksel hareketliliği mümkün kılacak çevrelerin/ortamların geliştirilmesini
içermektedir. Aksiyon önerilerinin merkezinde, obezite ile mücadelede toplum katılımı güçlendirme, bunun için de güvenilir kişi ve kaynakları kullanarak
toplumla etkili iletişim kurma ve bunu sürekli kılma stratejisi yer almaktadır.
Projenin bir sonraki aşamasında, oluşturulan bu aksiyon önerilerinin önceliklendirilmesi, ilgili paydaşlarla tartışılması, kısa, orta ve uzun dönemde uygulamaya koyulacak etkinliklerin planlanması ve harekete geçme basamağına
geçilmesi hedeflemektedir.

Bu ihtiyaç analizi çalışmasının en güçlü yönü, hem niceliksel hem de niteliksel
yöntemlerin birbirini desteklediği karma bir yöntem kullanılmış olmasıdır. Elde
edilen tüm nicel ve nitel araştırmaların bulguları akademik bir ekip tarafından
incelenmiş; ilgili literatür, akademik danışmanların bilgi ve deneyimleri ile 8
haftalık bir çalışma ile birleştirilerek aksiyon önerilerine dönüştürülmüştür.
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Aşırı kilo ve obezite, sağlık açısından risk oluşturan anormal veya aşırı yağ
birikimi olarak tanımlanır. Vücut kütle indeksi değerlerine göre tanımlanırsa,
25’in üzerinde bir vücut kütle indeksi fazla kilolu, 30’un üzeri bir değer ise
obezite olarak kabul edilir. Küresel hastalık yükü çalışmasına göre, 2017 yılında aşırı kilolu veya obez olmanın bir sonucu olarak dünyada her yıl 4 milyondan fazla insan ölmüştür.1 Ölen insan sayısının büyüklüğü sebebiyle obezite
sorununun salgın boyutlarına ulaştığından söz edilmektedir.
Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı kilo ve obezite oranları gün geçtikçe artmaya
devam etmektedir. 1975’ten 2016’ya kadar, 5-19 yaşları arasındaki aşırı kilolu
veya obez çocuk ve ergenlerin yaygınlığı, küresel olarak %4’ten %18’e yükselmiş, yani dört kattan fazla artış göstermiştir.1 Obezite, malnutrisyon olarak da
tanımlanan yetersiz beslenmenin bir biçimi olarak da tanımlanabilir. Bugün küresel olarak, Sahra altı Afrika ve Asya hariç dünyada obez olanların sayısı zayıf
olanlardan daha fazladır.
Bir zamanlar yalnızca yüksek gelirli ülkelerin bir sorunu olarak görülen aşırı
kilo ve obezite sorunu, artık yüksek gelir grubunun sınırlarını aşmıştır. Günümüzde aşırı kilo ve obezite düşük ve orta gelirli ülkelerde de görülmekte,
özellikle de kentlerde çarpıcı bir şekilde artmaktadır. 2020’de küresel olarak 5
yaşın altındaki çocukların 38,9 milyonunun fazla kilolu veya obez olduğu saptanmıştır. Fazla kilolu veya obez çocukların büyük çoğunluğu, gelişmekte olan
ülkelerde yaşamaktadır. Bu ülkelerde obezitedeki artış oranı gelişmiş ülkelere
kıyasla %30’dan fazladır. 1 Afrika’da 5 yaş altı aşırı kilolu çocukların sayısı ise
2000 yılından bu yana yaklaşık %24 artmıştır; 2019’da aşırı kilolu veya obez
olan 5 yaş altı çocukların neredeyse yarısı Asya’da yaşamaktadır. 2
Obezite, ciddi sosyal ve psikolojik boyutları olan, hemen hemen tüm yaş ve
sosyo-ekonomik grupları ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri
etkileyen karmaşık bir durumdur. Aşırı/fazla kilo ve obezite, dünya çapında
düşük kilodan daha fazla ölümle bağlantılıdır. Genel olarak, erkeklerin aşırı/
fazla kilo oranları daha yüksek iken, kadınların obezite oranları daha yüksektir.
Obezite hem erkeklerde hem de kadınlarda diyabet, kardiyovasküler hastalık,
hipertansiyon, inme ve belirli kanser türleri dahil olmak üzere en sık görülen
kronik hastalıklar için ortak bir risk faktörüdür.3 Obezitenin sağlıkla ilgili sonuçları, erken ölüm riskinin artmasından, genel yaşam kalitesini düşüren ciddi
kronik koşullara kadar uzanmaktadır.
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Obezite ve fazla kilonun temel nedeni, tüketilen kalori ile harcanan kalori arasındaki enerji dengesizliğidir. Bunun temel nedenleri ise küresel olarak yağ ve
şeker oranı yüksek, enerjisi yoğun gıdaların tüketiminin artması, buna karşın
değişen ulaşım biçimleri, artan kentleşme ve oturarak çalışma biçimlerinin
yaygınlaşması ile fiziksel hareketliliğin azalmasıdır. Diyet ve fiziksel aktivite kalıplarındaki değişiklikler ise genellikle sağlık, tarım, ulaşım, kentsel planlama,
çevre, gıda işleme, dağıtım, pazarlama ve eğitim gibi sektörlerde meydana
gelen gelişme ve destekleyici politikaların eksikliği ile ilişkili çevresel ve toplumsal değişimlerin bir sonucudur. 2
Çocuklar açısından bakıldığında; özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan çocuklar, maliyeti daha düşük ancak besin kalitesi açısından daha düşük olma eğiliminde olan yüksek yağlı, yüksek şekerli, yüksek tuzlu, enerji
yoğun ve mikro besin açısından zayıf gıdalara maruz kalmaktadırlar.2 Bu diyet/beslenme kalıpları, cep telefonu, bilgisayar kullanma, özellikle kentlerde
sokakların güvensizliği, trafik sorunu vb. nedenlerle daha düşük fiziksel aktivite düzeyleri ile birleşince, çocukluk obezitesinde keskin artışlar meydana
gelmektedir.

B.1 TÜRKIYE’DE ERIŞKINLERDE VE
ÇOCUKLARDA OBEZITENIN DURUMU
Obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli halk sağlığı problemlerinden birisidir. Türkiye’de 2014-2020 yılları arasında obezite durumunu
değerlendiren çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 2014-2020 yılları arasında yapılan Türkiye Sağlık Araştırmalarının sonuçlarına göre, son 5 yılda kadınlarda
fazla kilolu veya obez olanların oranı %53,8’den %55,2’ye; erkeklerde ise
%53,5’den %57,6’ya yükselmiştir. 4 Toplam obezite görülme sıklığı %21,1’dir.
Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğinde 2017 yılında yapılan STEPS çalışmasında 15 yaş üzeri toplam 6.053 kişiden bilgi toplanmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre her 3 kişiden 2’si fazla kiloludur (VKİ ≥25 kg/
m2). Her 10 kişiden 3’ü (%28,8) obezdir (VKİ ≥30 kg/m2) ve obezite kadınlarda
(%35,9) erkeklerden (%21,6) 1,6 kat daha fazladır. 5
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Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (2017) sonuçlarına göre ise obezite
sıklığı; 19 yaş ve üzerinde %33,5 olup; bu oran erkeklerde %26 ve kadınlarda
%41’dir. 6 2018 yılında yapılan Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA)’da 15

yaş üzeri 6.362 kadının ve 2.015 çocuğun boy ve kilo ölçümleri yapılmıştır.
Buna göre 15-49 yaş grubu kadınlarda fazla kilolu ve obez olma durumu yaş
ile birlikte artmaktadır. 40-49 yaşlarındaki kadınların %84’ü fazla kilolu veya
şişman; %53’ü şişmandır. 7
Çocuk ve adolesanlarda obezite sıklığına ilişkin yapılmış çalışmalara bakıldığında, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) ve Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması (COSI-TUR) dışında, çocuk ve adolesanlarda
obezite sıklığını araştıran az sayıda ulusal ölçekli çalışma bulunmaktadır. 2016
yılında yapılan ve VKİ-Z Skoru kullanılan Türkiye çocukluk çağı (ilkokul 2. sınıf
öğrencileri) şişmanlık/obezite araştırması (COSI-TUR 2016) sonuçlarına göre,
ilkokul 2. sınıf öğrencisi çocukların %9,9’u obez, %14,6’sı fazla kiloludur.8
Aynı değerlendirme ölçütleri ile 2013 yılında yapılan çalışmasında obez %8,3
ve fazla kiloluk %14,2 olarak bulunmuştur; buna göre çocuklarda obez ve
fazla kiloluluğun arttığı görülmektedir. 9
2018 TNSA sonuçlarına göre ise; 5 yaş altı çocukların %8’i fazla kilolu bulunmuştur. Bu oran 2013 yılında yapılan TNSA’da %11 olarak saptanmıştır. Fazla
kilolu olma durumu 14-17 aylıkken en yüksek seviyededir ve erkek çocuklarda %9 iken kız çocuklarında %7’dir. 7
Yapılmış olan temsil edici araştırmalar İstanbul’a özel olarak değerlendirildiğinde, sınırlı sayıda veri bulunmaktadır. 2010 yılında yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010” ön çalışma raporuna göre10 Türkiye’de obezite sıklığı erkeklerde %20,5, kadınlarda %41,0, toplamda %30,3’dür. Aynı
çalışmaya göre, obezite oranlarının en yüksek olduğu il %33 ile İstanbul’dur.
2011 yılında yapılan Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri çalışmasında
İstanbul’dan 15 yaş üzerinde 1.489 erkek ve 1.668 kadın, toplam 3.157 kişi
değerlendirilmiştir. Buna göre erkeklerin %42,5’i fazla kilolu, %17,4’ü obezitelidir. Bu oranlar kadınlarda sırasıyla %29,4 ve %29,6’dır. Bu çalışmaya göre
İstanbul obezite oranının en yüksek olduğu il değildir; ancak aynı çalışmaya
göre Türkiye’de kadınlarda ortalama obezite sıklığı olan %31,2’ye oldukça
yakındır. İstanbul’da erkeklerdeki obezite sıklığı (%17,4), Türkiye ortalamasından fazladır (%16,2).11

23

Sonuç olarak Türkiye’de özellikle ulusal örneklemde yapılmış tekrarlanan
araştırma sonuçları değerlendirildiğinde hem çocuk ve hem de yetişkin yaş
gruplarında ve her iki cinsiyette fazla kilolu ve obezite oranının yıllar içinde
arttığı görülmektedir.
Obezite ile mücadele uzun soluklu olup, sağlık, eğitim, ulaşım, pazarlama, iletişim, şehirleşme, gıda, spor gibi birçok alanı doğrudan ilgilendiren, sektörler
arası iş birliği gerektiren çalışmalardır. Bu bağlamda, toplumun çocuklarda ve
yetişkinlerde obezitenin önlenmesi ile ilgili talebini ve sürece katılımını artırmaya yönelik etkinlikler, yerel ve merkezi yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ortaklaşa yapacağı bilgilendirme ve farkındalığı artırma çalışmaları, sağlıklı beslenme ve hareketliliği destekleyen ortamların yaratılması ve
obeziteyi teşvik eden çevrelerin engellenmesi için savunuculuk yapılması gibi
planlı faaliyetlerin etkili olduğu bilinmektedir. 12 Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi hem çocukların korunması, hem çocukların yetişkinliğe sağlıklı geçiş
yapmaları hem de ileri yaşta ortaya çıkacak kronik sağlık sorunlarının engellenmesi açısından ayrıca önemlidir. Çocukluk çağı obezitesiyle mücadeleye
yönelik beslenme politikaları, sağlıklı büyümeyi ve evde beslenme güvenliğini
desteklemeli, çocukları hareketsiz kalmaktan veya yetersiz beslenme kalitesine sahip gıdaları aşırı tüketmekten korumalı, gıda arzı ve gıda piyasalarının
yönetimi iyileştirilmeli, çocukların sağlığının korunması ve geliştirilmesi öncelikli kılınarak ticari faaliyetler ikinci plana atılmalıdır.13
Türkiye’de Novo Nordisk firmasının desteklediği “Cities Changing Obesity:
Istanbul - Obeziteyi Değiştiren Şehir: İstanbul” (CCO) başlıklı bu proje, global
olarak “Diyabeti Değiştiren Şehir” başlığı ile şu anda dünyada 38 şehirde yürütülmektedir ve toplumda Tip 2 diyabet olasılığını artıran, şehir yapısına bağlı
olarak ortaya çıkan sosyal ve kültürel faktörleri ele almayı amaçlamaktadır.
Proje için İstanbul seçildiğinde, hem diyabetin oluşumunda en önemli risk
etkenlerinden birisi olduğu, hem de görülme sıklığının yüksekliği nedeniyle
öncelikli bir sağlık sorun olan obeziteye odaklanmaya karar verilmiştir.
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Projenin üç temel amacı bulunmaktadır:
İstanbul şehir yapısında obezitenin gelişmesine katkıda bulunan yapısal,
toplumsal ve bireysel etkenleri tanımlamak
Çocuklarda obezite açısından İstanbul’a ilişkin risk etkenlerini değerlendirmek; bunların ailenin ve çocuğun tutum ve davranışı ile olan ilişkisini değerlendirmek
Çalışmalardan elde edilen kanıtlara, mevcut literatüre, uzman deneyimlerine
dayalı müdahale ve çözüm önerileri geliştirmek

B.2 OBEZITEYI DEĞIŞTIREN ŞEHIR
PROJESINDE SAĞLIĞIN GELIŞTIRILMESI
YAKLAŞIMI
Fazla kilo ve obezite ve bunlarla ilişkili bulaşıcı olmayan hastalıklar büyük ölçüde önlenebilirdir. Destekleyici ortamlar, daha sağlıklı yiyecekler ve düzenli
fiziksel aktivite seçimini en kolay seçim yaparak (erişilebilir ve uygun fiyatlı) ve
dolayısıyla aşırı kilo ve obeziteyi önleyerek insanların seçimlerini şekillendirmede temeldir.
Sağlığın geliştirilmesi, insanların kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve sağlıklarını iyileştirmelerini sağlama sürecidir. Sağlığın geliştirilmesi kapsamlı bir sosyal ve politik süreci temsil eder. Bu yaklaşım yalnızca bireylerin beceri ve kapasitesini artırmaya yönelik eylemleri değil, aynı zamanda
sosyal, çevresel ve ekonomik koşulları değiştirmeye yönelik eylemleri de içermektedir. 1986’da Ottawa’da yapılan toplantıda tanımlanan sağlığın geliştirilmesi kavramının üç temel stratejisi bulunmaktadır: Gerekli sağlık koşullarının
yaratılması için sağlığın desteklenmesi, insanların tam sağlık potansiyellerine
erişmelerinin sağlanması ve sağlık arayışında toplumdaki farklı çıkar grupları
arasında arabuluculuk yapılmasıdır.14
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“Obeziteyi Değiştiren Şehir: İstanbul” projesi de sağlığın geliştirilmesi yaklaşımı
ile tasarlanmıştır. Obezitenin ortaya çıkmasına yönelik etkenleri hem bireysel
düzeyde hem de yapısal düzeyde ele almaktadır. Projenin çoklu müdahale öneren yaklaşımı şu eylemleri içermektedir:
Toplumda sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketlilik konusunda bilgi ve farkındalığın artırılması
Erişkinlerde, çocuklarda ve ailede tutum ve davranış değişikliğinin desteklenmesi
Başta çocuklar olmak üzere sağlıksız beslenmeyi ve obeziteyi teşvik eden
unsurlarla mücadelenin güçlendirilmesi
İstanbul’da sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketliliği mümkün kılacak çevrelerin/ortamların geliştirilmesi
Toplumda obeziteden koruyan ortamların, düzenlemelerin ve olanakların yaratılması için stratejilerin geliştirilmesi
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C.1

YÖNTEM YAKLAŞIMI

“Obeziteyi Değiştiren Şehir: İstanbul” (CCO) projesi, analiz, harekete geçme
ve paylaşma olmak üzere üç ana basamaktan oluşmaktadır. Analiz kısmı, İstanbul’da yaşayan çocuklarda ve erişkinlerde obezite ile ilişkili etkenleri ve
kişilerin obeziteden korunmak için gereksinim duydukları bireysel ve çevresel/
yapısal etkenleri ayrıntılı olarak anlamaya yönelik bir ihtiyaç değerlendirme
çalışmasıdır (Şekil 1).
Şekil 1. CCO Projesinin Aşamaları

ANALİZ:
İhtiyaçları anlamak

HAREKETE GEÇME:
Değişimi hızlandırmak

PAYLAŞMA: BÜYÜME:
Etkiyi artırmak Network kurma

Projenin ihtiyaç analizi kısmında nicel/kantitatif ve nitel/kalitatif araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir karma metot yaklaşımı kullanılmış ve Ipsos
ile 5 farklı araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde CCO projesi kapsamında
yapılmış araştırmalarda kullanılan nicel ve nitel yöntemler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Covid-19 pandemisi nedeni ile yüz yüze görüşme yapmak imkanı olmadığından hem nicel hem de nitel verilerin tümü çevirim içi ortamlarda toplanmıştır.
Hem nicel hem de nitel yöntemle toplanan verilerde cinsiyet, yaş grubu ve
sosyo-ekonomik (SES) düzey açısından katılımcıların dağılımında çeşitlilik
sağlanmasına dikkat edilmiştir.
Sosyo-ekonomik değişken olarak A, B, C, D, E kategorileri kullanılmıştır. AB
en yüksek SES grubunu; C orta SES grubunu, DE ise en düşük SES grubunu
işaret etmektedir. 15

28

OBEZITEYI DEĞIŞTIREN ŞEHIR İSTANBUL PROJESI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

29

C.2 NICEL/KANTITATIF ARAŞTIRMALAR
VE YÖNTEMLER16
Nicel araştırmalarda online olarak CAWI yöntemi (Computer-Assisted Web
Interviewing - Bilgisayar Destekli İnternet Anketi) uygulanmıştır. Görüşmeler
için Ipsos’un kullanımında olan panellerin üyeleri özel ve tekil linkler ile anketlere katılmıştır. Anket tamamlandığında cevaplar Ipsos sistemine kaydolmuş,
cevaplardan elde edilen veriler istatiksel olarak değerlendirilmiştir.
CCO projesi kapsamında nicel veri toplamaya yönelik olarak aşağıdaki araştırmalar yapılmıştır:
C.2.1 18 Yaş Üzeri Erişkinler ile Yapılan Çalışma
Araştırmanın amacı, kent dinamikleri ile obezitenin yükselişi arasındaki ilişkiyi
araştırmak, İstanbullularda kilo sorunlarına yol açan faktörleri anlamak ve uygulanabilir çözümler üretmektir.
Araştırmanın evreni İstanbul ilinde yaşayan 18-64 yaş arası nüfustur. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtlarına
göre İstanbul ili nüfusu 15 milyon 462 bin 452’dir. Araştırmanın örneklemi
için kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış olup, İstanbul’un çeşitli ilçelerin-

den evreni temsil edecek %95 önem düzeyinde 2000 kişiyle anket yapılması hedeflenmiştir. 2000 kişi %95 güven düzeyinde örneklemin hata payı 2.19
olarak hesaplanmıştır. Bu evreni temsil eden kişiler belli bir sınıflandırmaya
dahil edilmeden seçilmiştir. Araştırma 1005 kadın ve 1004 erkek katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara VKİ değerleri, kilo konusunda kendilerine dair
algıları, beslenme alışkanlıkları, kilo yönetimindeki tutum ve davranışları, İstanbul’da yaşadıkları çevrenin fiziksel aktivite imkanları ve İstanbul’un hareketli/
aktif hayat üzerindeki etkileri hakkında 50 adet soru yöneltilmiştir.16 Anketin
uygulaması ile elde edilen araştırma verileri 27 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri
arasında toplanmıştır. Anketin tamamlanabilmesi için de her sorunun mutlaka
cevaplanması istenmiştir.
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Şekil 2. 18 yaş üzeri erişkinlerin yaş, eğitim durumu, çalışma durumu ve
SES’e göre dağılımı

Yaş

Eğitim durum

18-24

%17

Yüksek lisans-doktora

%1

25-34

%29

Üniversite mezunu (2-4 yıl)

%18

35-44

%25

Lise mezunu

%29

45-54

%18

Ortaokul mezunu

%26

55-64

%11

İlkokul mezunu

%24

Ortalama yaş

%37

Eğitimsiz/İlkokul terk

%2

Çalışma Durumu

Kadın

Erkek

Çalışıyor

%27

%55

Ev işleriyle meşgul/İş aramıyor

%33

%6

İşsiz ve iş arıyor

%16

%15

Öğrenci

%13

Emekli/Çalışamaz

%12

SES
AB

%15

C1

%23

%17

C2

%37

%7

DE

%25

C.2.2 Ebeveynler ile Yapılan Çalışma
Araştırmanın amacı, çocuklarda kent dinamikleri ile obezitenin yükselişi arasındaki ilişkiyi araştırmak, çocuklarda kilo sorunlarına yol açan faktörleri anlamak ve uygulanabilir çözümler üretmektir.
Araştırmanın evreni İstanbul ilinde yaşayan 3-18 yaş arası çocuğu olan kadın
nüfustur. Araştırmanın örneklemi için kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış
olup İstanbul’un çeşitli ilçelerinden evreni temsil edecek %95 önem düzeyinde 500 kişiyle anket yapılması hedeflenmiş ve gerçekleştirilmiştir. 500 kişi
%95 güven düzeyinde örneklemin hata payı 4.38 olarak hesaplanmıştır. Bu
evreni temsil eden kişiler belli bir sınıflandırmaya dahil edilmeden seçilmiştir. Çocuk yaş gruplarının eşit büyüklükte olmasına dikkat edilmiştir. Katılımcılara çocuklarının boy ve kilosu, fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile ilgili algıları,
beslenme alışkanlıkları, okuldaki spor ve beslenme rutinleri, İstanbul’da yaşadıkları çevrenin fiziksel aktivite imkanları ve İstanbul’un çocuklarda hareketli/
aktif hayat üzerindeki etkileri hakkında 43 adet soru yöneltilmiştir.16
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Anketin uygulaması ile elde edilen araştırma verileri 27 Ocak - 15 Şubat 2021
tarihleri arasında toplanmıştır. Anketin tamamlanabilmesi için de her sorunun
mutlaka cevaplanması istenmiştir.
Şekil 3. Ebeveynlerin yaş, çalışma durumu, çocuk sayısı, çocuk yaşı, çocuk
cinsiyeti, SES’e göre dağılımı

Annenin Yaşı
18-24
25-34
35-49
50-64
Ortalama yaş

%29
%63
%4
37,2

Çalışıyor
Çalışmıyor
İşsiz/İş arıyor
Diğer

%29
%10
%9
%6

Çocuğun Yaşı
3-6 yaş

%25

Çocuğun Yaşı
Kız

%51

7-10 yaş
11-14 yaş
15-18 yaş
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%4

Anne çalışma durumu
Ev hanımı
%46

%25
%27
%23

Erkek

%49

Annenin çocuk sayısı
1 çocuk

%21

2 çocuk

%52

3 çocuk

%23

4 çocuk

%3

SES
AB

%14

C1
C2
DE

%28
%45
%13

Şekil 4. Yaş, cinsiyet, SES ve VKİ’ye göre dağılım

Yaş

VKİ Değeri

18-25

%21

VKİ 27-29.9

%35

26-35

%36

VKİ 30-34.9

%45

36-45

%28

VKİ 35 ve üzeri

%19

46-65

%14

Ortalama yaş

%34

Cinsiyet

SES
AB

%55

C1

%34

Kadın

%56

C2

%32

Erkek

%44

DE

%29

C.3 NITEL/KALITATIF ARAŞTIRMA VE 		
YÖNTEMLER16

C.2.3 Covid-19 Pandemisinde Obezite Yönetimi Araştırması

C.3.1 Derinlemesine Görüşmeler

Araştırmanın amacı Covid-19 pandemisi sürecinde erişkinlerin obezite ve kilo
yönetimi konusundaki tavırlarını anlamak, bu süreçte geçirdikleri değişimlere ışık tutmak ve böylece kilo sorunu yaşayan kişilere güncel problemlere
hitap eden, uygulanabilir çözümler üretmektir. Araştırmaya İstanbul’da yaşayan 18-65 yaş vücut kitle indeksi minimum 27 olan toplamda 150 erişkin kişi
katılmıştır. Katılımcılara teşhis edilen mevcut hastalıkları, kendilerine dair kilo
algıları ve kilo yönetimine dair sorular yöneltilmiştir.16 Anketin uygulaması ile
elde edilen araştırma verileri 2 Eylül - 7 Eylül 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Anketin tamamlanabilmesi için de her sorunun mutlaka cevaplanması
istenmiştir.

Birebir görüşme olarak da bilinen bu yöntem ile obezite konusunda alanı ile
ilgili uzmanlığı nedeni ile anahtar olduğu düşünülen kişilerle 60-90 dakikalık
görüşmeler yapılmıştır. Covid-19 pandemisi koşulları sebebiyle derinlemesine
görüşmeler çevrim içi olarak Microsoft Teams üzerinden yapılmıştır.

OBEZITEYI DEĞIŞTIREN ŞEHIR İSTANBUL PROJESI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

Medikal uzman kategorisinde İstanbul’da çalışan aile hekimleri, dahiliye ve
endokrinoloji uzmanları ile toplam 30 derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Hekimlere obezitenin diğer hastalıklar içerisindeki konumu, hasta profilleri, hasta-hekim iletişiminde kilo yönetiminin yeri, hastalarda kilo ve sağlık
algısı, egzersiz/beslenme/yaşam tarzı değişikliği önerileri, kilo yönetimine
dair önerileri, kilo konusunda İstanbul’da yaşayanların karşılaştığı imkanlar
ve tuzaklar, kilo yönetimine dair başvurulan bilgi kaynakları hakkında sorular
yöneltilmiştir.
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Medikal olmayan uzman kategorisinde ise İstanbul’da çalışan kreş öğretmenleri, beden eğitimi öğretmenleri, diyabet&obezite dernekleri yetkilileri,
diyetisyenler, psikologlar ve şehir planlamacıları ile toplam 29 derinlemesine
görüşme yapılmıştır. Bu kategori katılımcılarına, toplumdaki kilo ve sağlık algısı, egzersiz/beslenme/yaşam tarzı değişikliğine dair görüşler ve öneriler, kilo
yönetimine dair görüşler ve öneriler, kilo konusunda İstanbul’da yaşayanların
karşılaştığı imkanlar ve tuzaklar, kilo yönetimine dair başvurulan bilgi kaynakları hakkında sorular yöneltilmiştir.
Görüşmeler nitel araştırmalar konusunda uzman moderatörler tarafından yapılmıştır. Katılımcılardan alınan izinle görüşmelerin ses kaydı yapılmış, kayıtların transkripsiyonu yapılmış ve daha sonra veriler tema analizi ile değerlendirilmiştir.
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Tablo 1. Derinlemesine görüşmelerin çalışma deneyimi, sağlık kurumu tipi,
İstanbul semtlerine ve SES’e göre dağılımı
Görüşülen Kişi

Örneklem

Dağılım

Aile Hekimi

12

•
•
•
•

3-30 yıllık deneyimli
Günlük pratiğinin en az %75’ini hasta bakımına ayıran
Düşük SES (n:6) & Yüksek SES bölgelerinden (n:6)
Aktif kilolu hasta gören hekimler

Dahiliye

10

•
•
•
•

3-30 yıllık deneyimli
Günlük pratiğinin en az %75’ini hasta bakımına ayıran
EAH, Üniv, Özel ve Devlet Kurumları Karışık ve Dengeli Dağılım
Aktif kilolu hasta gören hekimler

Endokrinolog

8

•
•
•
•

3-30 yıllık deneyimli
Günlük pratiğinin en az %75’ini hasta bakımına ayıran
EAH, Üniv, Özel ve Devlet Kurumları Karışık ve Dengeli Dağılım
Aktif kilolu hasta gören hekimler

Kreş ve
Beden Eğitim
Öğretmeni

10

İstanbul hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmak için, aşağıdaki
bölgelerden sınıf ve kreş öğretmenleriyle görüşmeler yapılmıştır:
• Beşiktaş, Kadıköy, Ümraniye, Sultanbeyli, Beylikdüzü, Beykoz,
Sarıyer, Şişli, Kartal, Zeytinburnu

Dernek Yetkilisi

5

Yetkililer Türkiye’de diyabet ve obezite konusunda çalışan
aşağıdaki derneklerden seçilmiştir:
• Türkiye Obezite Araştırma Derneği
• Çocuk ve Ergen Obezite Derneği
• Türk Diyabet Cemiyeti
• Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
• Diyabetli Çocuklar Vakfı

Diyetisyen

6

•
•
•
•
•

3-30 yıllık deneyimli
Günlük pratiğinin en az %75’ini hasta bakımına ayıran
EAH, Üniv., Özel ve Devlet Kurumları Karışık ve Dengeli Dağılım
Farklı semtlerden
Aktif kilolu hasta gören diyetisyenler

Psikolog

3

•
•
•
•
•

3-30 yıllık deneyimli
Günlük pratiğinin en az %75’ini hasta bakımına ayıran
EAH, Üniv., Özel ve Devlet Kurumları Karışık ve Dengeli Dağılım
Farklı semtlerden diyetisyenler
Aktif kilolu hasta gören psikologlar

Şehir
Planlamacısı

5

• Aktif olarak İstanbul’da çalışan şehir planlamacıları
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C.3.2 Etnografik Görüşmeler
Yerinde gözlem olarak da adlandırılan bu yöntemle, İstanbul’da yaşayan katılımcılar ile ev ortamında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kilo problemi yaşayan
katılımcıları günlük yaşamlarında ve kendi ortamlarında görebilmek için katılımcılardan bulundukları ortamı tanıtmaları talep edilmiştir.
Covid-19 pandemisi koşulları sebebiyle etnografik görüşmeler de çevirim içi
olarak yapılmış, katılımcılardan bulundukları ortamı ekrandan anlatmaları ve
tarif etmeleri istenmiştir. Bu nedenle bu yöntem bu çalışmada dijital etnografi
olarak isimlendirilmiştir. Görüşmeler toplamda 20 kişi ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın amacı, kent dinamikleri ile obezitenin yükselişi arasındaki ilişkiyi
araştırmak, İstanbullularda kilo sorunlarına yol açan faktörleri anlamak ve uygulanabilir çözümler üretmektir.
Bu doğrultuda kilo sorunu yaşayan yetişkin bireylere kilo ve sağlık algısı, sağlıklı&sağlıksız alışkanlıklar, şehir yaşantısının alışkanlıklara etkisi, kilo yönetimi
ile ilgili genel görüşler ve mevcut aksiyonlar, egzersiz/beslenme/yaşam tarzı
değişikliği, kilo konusunda İstanbul’da yaşamanın getirdiği imkanlar ve tuzaklar, kilo yönetimine dair başvurulan bilgi kaynakları hakkında sorular yöneltilmiştir. Ebeveynlere ise kilo ve sağlık algısı, sağlıklı&sağlıksız alışkanlıklar,
şehir yaşantısının alışkanlıklara etkisi, kilo yönetimi ile ilgili genel görüşler ve
mevcut aksiyonlar, egzersiz/beslenme/yaşam tarzı değişikliği, kilo konusunda
İstanbul’da yaşamanın getirdiği imkanlar ve tuzaklar, çocukların okul hayatında kilo konusunda karşılaştığı zorluklar, kilo yönetimine dair başvurulan bilgi
kaynakları hakkında sorular yöneltilmiştir.
Görüşmeler nitel araştırmalar konusunda uzman moderatörler tarafından yapılmış, her bir görüşme 60-90 dakika sürmüştür. Katılımcılardan alınan izinle
görüşmelerin ses kaydı yapılmış, kayıtlar transkripsiyon edilmiş ve daha sonra
veriler tema analizi ile değerlendirilmiştir.

Tablo 2. Dijital etnografik görüşmelerin yaş, cinsiyet, VKİ, SES’e göre dağılımı
Görüşülen Kişi

Örneklem

Dağılım

Kilo sorunu
yaşayan bireyler

8

•
•
•
•

18-64 yaş
%50 kadın (n:4) - 50% erkek (n:4)
50% VKİ 27-30 (n:4) - 50% VKİ 30+ (n:4)
ABC1C2 SES

Ebeveynler

12

•
•
•
•

2-18 yaş çocuklu ebeveynler
%50 kız çocuğu (n:6) - %50 erkek çocuğu (n:6) ebeveynleri
VKİ 30+
ABC1C2 SES

C.3.3 Odak Grup Tartışması (OGT)
Odak grup tartışmaları 4-6 katılımcı ile bir moderatör yönetiminde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların farklı fikirleri duyup tartışabileceği bir ortam yaratılmıştır.
Toplamda 12 OGT yapılmıştır.
Araştırmanın amacı, kent dinamikleri ile obezitenin yükselişi arasındaki ilişkiyi
araştırmak, İstanbullularda kilo sorunlarına yol açan faktörleri anlamak ve uygulanabilir çözümler üretmektir.
Bu doğrultuda kilo sorunu yaşayan yetişkin bireylere kilo ve sağlık algısı, sağlıklı&sağlıksız alışkanlıklar, şehir yaşantısının alışkanlıklara etkisi, kilo yönetimi
ile ilgili genel görüşler ve mevcut aksiyonlar, egzersiz/beslenme/yaşam tarzı
değişikliği, kilo konusunda İstanbul’da yaşamanın getirdiği imkanlar ve tuzaklar, kilo yönetimine dair başvurulan bilgi kaynakları hakkında sorular yöneltilmiştir. Ebeveynlere ise kilo ve sağlık algısı, sağlıklı&sağlıksız alışkanlıklar,
şehir yaşantısının alışkanlıklara etkisi, kilo yönetimi ile ilgili genel görüşler ve
mevcut aksiyonlar, çocukların egzersiz/beslenme/yaşam tarzı değişikliği, kilo
konusunda İstanbul’da yaşamanın getirdiği imkanlar ve tuzaklar, çocukların
okul hayatında kilo konusunda karşılaştığı zorluklar, kilo yönetimine dair başvurulan bilgi kaynakları hakkında sorular yöneltilmiştir.
Tartışmalar nitel araştırmalar konusunda uzman moderatörler tarafından yapılmış, her bir görüşme 2-3 saat sürmüştür. Covid-19 pandemisi koşulları sebebiyle çevrim içi olarak yapılmıştır. Katılımcılardan alınan izinle görüşmelerin
ses kaydı yapılmış, kayıtlar transkripsiyon edilmiş ve daha sonra veriler tema
analizi ile değerlendirilmiştir.
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Tablo 3. Odak grup görüşmelerinin yaş, cinsiyet ve çalışma durumuna göre
dağılımı
Görüşülen Kişi

Örneklem

Dağılım

Ebeveynler

6

Katılımcıların ikamet ettiği ilçeler karışık olarak temin edilmiş,
1 OGT Kadın/1 OGT Erkek olacak şekilde ve çalışan &
çalışmayan karışık ilerlenmiştir.
• 19-24 yaş kadınlar & erkekler ile 2 OGT
• 25-40 yaş kadınlar& erkekler ile 2 OGT
• 40-64 yaş kadınlar & erkekler ile 2 OGT

Kilo sorunu
yaşayan bireyler

6

• 2-6 yaş çocuklu ebeveynler ile 2 OGT
• 6-12 yaş çocuklu ebeveynler ile 2 OGT
• 12-18 yaş çocuklu ebeveynler ile 2 OGT

Araştırmanın örneklemi: Paylaştıkları içerikleri seçilen kişilerin %60’ı İstanbul
lokasyon bilgisini açık olarak paylaşanlardır. Geriye kalan %40 ise içeriklerde
anahtar sorgu kelimeleri ile birlikte İstanbul veya ilçelerinin isimlerinin birlikte
geçtiği içerikler paylaşan kişilerdir. Sosyal dinleme yöntemine ait özet aşağıda
Şekil 4’te sunulmuştur:
Şekil 4. Sosyal dinleme yöntemi

İstanbul’da Obeziteye Genel Bakış
2019

Sosyal Medya Platformları & Yorum Siteleri & Bloglar

1,41 milyon post/içerik

(483.500 açık lokasyon bilgisi ile + 929.800 İstanbul ve İstanbul ilişkili kelimeler içeren)

C.4 SOSYAL DINLEME ÇALIŞMASI 		
(SOCIAL LISTENING)16
Sosyal medya analizi veya sosyal medya izleme olarak da adlandırılabilen
sosyal dinleme yöntemi, sosyal medyadan, ilgili konu hakkında veri toplamak
ve bunları analiz etmek anlamına gelir. Hem nicel hem de nitel analizlerin kullanıldığı karma bir yöntemdir. Bu yöntemde öncelikle ilgili hedef kitle tanımlanır ve bu kitlenin etkin olduğu bloglar, forumlar, sosyal ağlar, yorum siteleri
ve görsel siteleri seçilir. Sonrasında seçilen mecralarda araştırma yapılmak
istenen konuya dair anahtar kelimeler belirlenir ve bunların yer aldığı postlar/
içerikler toplanır. Toplanan veri hem niceliksel veri sunumu için sayı, yüzde
olarak, hem de içerik açısından değerlendirilmek üzere kalitatif olarak analiz
edilir.

İlişkili İçerik
%7,3
102 bin post

İlişkisiz İçerik
%92,7
1.3 milyon post

Tema Analizi

Sosyal dinleme çalışması sonucunda yaklaşık 1,5 milyon içerik toplanmıştır.
1,5 milyon içerikten konu ile ilgisiz içerikler 4 aşamada temizlendikten sonra
geriye yaklaşık 102 bin ilişkili içerik kalmıştır. Bu içerikler dijital ve nitel uzmanlar tarafından analiz edilmiş ve 7 ana temaya ulaşılmıştır.

C.4.1 Obeziteyi Değiştiren Şehir: İstanbul - Sosyal Dinleme Araştırması
Araştırmanın amacı, obezite ve büyük şehir yaşamı arasındaki bağlantıları
anlamak, İstanbul şehrinin obezite açısından risklerini ortaya çıkarmak, İstanbul’da yaşayan ve İstanbul’daki yaşamla ilgili fikirlerini belirten kişilerin bu konuyu sosyal medyada hangi ana temalar etrafında tartıştıklarını incelemektir.
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Sorgulamada kullanılan anahtar sözcüklerden bazıları şunlardır:
(sağlığım OR sağlık* OR sağlığ* OR hastalık* OR şifa OR “sağlıklı yaşam” OR “saglikli yasam” OR “sağlıklı hayat” OR “saglikli hayat” OR “doğal yaşam” OR “dogal yasam” OR
kronik OR genetik OR kalıtsal OR immün OR bağışıklı* OR “beden kitle” OR diabet OR
diyabet OR diyabet OR diyabet OR dıabet OR diyabet OR dıyabet OR diyabet OR “şeker
hast” OR şekerHastalığı OR “fazla kilo” OR “aşırı kilo” OR şişman OR şişko OR obez* OR
“kan dolaşımı” OR “dolaşım siste*”OR yağlan* OR yağlanma* OR “yağ oran*” OR tansiyon
OR “kilo al” OR karaciğer* OR karaciger* OR böbrek OR beslenme* OR beslen* OR besin*
OR gıda OR yemek* OR yiyecek* OR yeme* OR yiyor* OR yerken* OR yemeğ* OR diyet
OR sindirim* OR kolestrol OR şekerli OR şekersiz OR sindirim OR “fast food” OR fastfood
OR karbonhidtrat OR protein OR sebze OR organic OR meyve OR bakliyat OR baklagil*
OR “katkı madd*” OR bitkisel OR kimyasal OR “şeker ilavesiz” OR vitamin* OR mineral* OR
“seker ilavesiz” OR katkısız OR katkisiz OR “%100 doğal” OR tatlandırıcıs* OR koruyucus*
OR “gdo’suz” OR kalori OR lif OR gluten* OR tuzlu* OR tuzsuz OR yağlı OR yağsız OR şekersiz OR sigara OR sıgar OR nargile OR nargıle OR diet OR diyet OR “aktif hayat” OR “porsiyon OR kontrolü” OR “porsiyon kontrolu” OR “hafif öğün” OR ketojenik OR vejeteryan*
OR vejetaryen* OR vejeteryen* OR pesketaryen* OR pesketeryen* OR detoks OR detox OR
egzersiz OR yürüyüş OR parklar* OR parka* OR oksijen OR “temiz hava” OR herektsizlik
OR “hareket etmeme” OR yürüyüş OR “fiziksel aktivite” OR spor OR yoga* OR pilates* OR
koşu OR sporsuz* OR fitness OR meditasyon* OR soluyor* OR soluma* OR solunum OR
“nefes alma” OR “nefes darl*” OR “nefes alam*” OR nefessiz OR “nefes kesi*” OR “nefes
terapisi” OR gerginim OR geriliyorum OR sıkışmışlık OR depresyon OR isteksizlik OR halsizlik OR enerji OR stres OR motivasyon OR psikoloji OR zindelik OR gürültü OR sessizlik
OR “gürültü kirlili” OR uyku* OR uyuyor* OR uyuyamı* OR uyuyama* OR uykusuzluk OR
uyksuz OR bitkin* OR yorgunluk OR yorgunu* OR yoruluyor* OR ağrıyor OR ağrım* OR
ağrılar* OR ağrısı* OR ağrıyı OR ağrını* OR “nefes terapisi” OR fasting OR “aralıklı oruç”
OR “aralikli oruc” OR “organik pazar” OR tatlandirici* OR “kilo vermek” OR zayıflama OR
“gıda takviyesi” OR “metabolizma hızlandırma” OR “metabolizma hizlandirma” OR “yaşam
alanı*” OR “apartman* yaşa*” OR “apartman hayatı” OR “apartman* otur*” OR “site* yaşa*”
OR “site* otur*” OR “site haya*” OR “site ortam*” OR “site yaşam*” OR “şehir yaşa*” OR
“istanbul* hayat*” OR “istanbul yaşa*” OR “plaza* çalış” OR “plaza* ortam*” OR “plaza
hayat*” OR “plaza insan*” OR “plaza yaşa*” OR “yaşam alan*” OR “yaşa* çevre” OR “yaşa*
yer” OR “yaşa* alan*” OR “yaşam şekli” OR “yaşam düzeni” OR “yaşa* mahalle*” OR “yaşa*
mahalle*” OR “yaşa*semt*” OR “yaşa* site*” OR “yaşa* ilçe*” OR “yaşa* çevre” OR “yaşı*
çevre” OR “yaşı* yer” OR “yaşa* mahalle*” OR “mahalle* yaşı*” OR “semt* yaşı*” OR “site*
yaşa*” OR “ilçe* yaşı*” OR “çevre* yaşı*” OR “uzak iş” OR “uzak ev” OR “işyeri* ulaş*” OR
“işe ulaş*” OR “evde* çalış” OR “evde* iş” OR trafik OR “okul* düzeni” OR “okul* beslen*”
OR “okul* hareket*” OR “okul* spor” OR “okul* hareket” OR “okul imkan” OR “kilo al” OR
“doktor” OR “terapi*” OR “tedavi*” OR “eve yakın” OR çocuk* OR çocuğum* OR çocuklar*)
AND (istanbul* OR ıstanbul* OR #istanbul* OR arnavutköy* OR arnavutkoy* OR ataşehir*
OR atasehir* OR avcilar* OR avcılar* OR bağcilar* OR bagcilar* OR bağcılar* OR bagcılar*
OR bahçelievler* OR bahcelievler* ….
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Konuyla ilişkili içerik en çok Twitter (%87.6) platformundan, %10 içerik ise forumlardan (Ekşi Sözlük, Donanım Haber, Kızlar Soruyor) çekilmiştir. Düşük oranda da
olsa (%2) konuyla ilgili içerik elde edilen diğer bir kaynak olan yorum içerikleri ise
sikayetvar.com web sitesi ve birkaç e-ticaret web sitesinden elde edilmiştir.
Şekil 5. Verilerin en çok alındığı forum siteleri dağılımı

%64

Ekşi Sözlük Forum
%10

Donanım Haber Forum

%9

Kizlar Soruyor Forum

%7

WowTurkey Forums
Memurlar.Net Forum

%2

Reddit

%2

Tripadvisor, Inc. All Reviews

%2

Tech Turkey Forum

%1

Ekşi Duyuru

%1

Forum TR

%1
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CCO projesi adına Ipsos tarafından gerçekleştirilmiş olan ve bir önceki bölümde yöntemleri açıklanan 5 nicel ve nitel araştırmanın bulguları şu şekildedir:

D.1 SOSYAL DINLEME ÇALIŞMASI 		
BULGULARI
Sosyal medya içerik analizi, sağlık ve şehir hayatıyla ilgili 7 ana temayı ortaya
çıkarmıştır. Beslenme, psikoloji, hareket/spor, sağlıksız içerikler, habitat/çevre, diyabet ve kilo kontrolü.

BESLENME

PSİKOLOJİ

HAREKET/
SPOR

HABİTAT/
ÇEVRE

DİYABET

%3

%14

SAĞLIKSIZ
İÇERİKLER

%4

%15

%16

%18

%30

SOSYAL DİNLEME ARAŞTIRMASI TEMALARI GÖRÜLME ORANLARI

KİLO
YÖNETİMi

Beslenme teması, 7 tema arasında sosyal medyada en çok sohbete ve posta
konu olan temadır ve sağlık söz konusu olduğunda karşımıza çıkan en po-

püler konudur. Bu tema altında sosyal medyada en çok konuşulan konular;
gıda içeriği ve gıda kalitesi odaklıdır. Herkes katkısız, tercihen yerel ve uygun
fiyatlı sağlıklı yemek seçenekleri aramaktadır. İstanbullular genellikle sağlıklı ürünlerin fiyatının yüksek olmasından, market alışverişinin zorluğundan ve
evde sağlıklı yemek pişirememekten yakınmaktadır; bu da insanları fast-food
seçeneklerine veya çevrim içi sipariş vermeye yönlendirmektedir.

44

OBEZITEYI DEĞIŞTIREN ŞEHIR İSTANBUL PROJESI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

45

Beslenme temasında en çok bahsi geçen konulardan bir diğeri de evde yemek
yapmak ya da dışarıda yemektir. Evde yemek yapmak sağlıklı olsa da çok zaman ve enerji gerektiren, ayrıca maliyetli bir seçenek olarak görülmektedir. Sabahları sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı yapmaya yeterli vakit bulunamaması çok
şikayet edilen bir konudur. Bazı katılımcılar ise dışarıdan yemek sipariş etmeyi
daha ucuz olduğundan ve erişimi kolay olduğundan tercih etmektedirler. Özellikle fast-food kategorisi sağlıksız bulunmasına rağmen tercih edilmektedir.
Şehirde yaşamanın temel tartışmalarından biri de özellikle uykusuzluktan kaynaklanan psikolojik sorunlardır. Katılımcıların yarısı için uyku, duygu durumlarını etkileyen ana unsurdur. Uykusuzluk, İstanbulluları her yönden etkilemekte
ve kendilerini daha kasvetli, yorgun ve uyuşuk hissetmelerine neden olmaktadır. İyi uyuyamayan ve geç uyananların genellikle sağlıksız kahvaltı alışkanlığı
edindikleri ve bu nedenle kendilerini doğru ve sağlıklı yaşam tarzından uzaklaşmış hissettikleri görülmüştür.
Hareket/spor teması sosyal medya içeriklerinde en çok rastlanan üçüncü temadır. Katılımcıların hepsi hareketli/aktif olmanın bir hayat tarzı olduğu ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak sosyal medyada çoğunlukla spor yapmayı engelleyen çevre koşullarından bahsedilmektedir.
Örneğin: Kirli hava, güvenli parkların ve/veya parkurların olmaması, fitness
merkezlerinin yüksek maliyeti veya spor yapmak için belirli alanlara ulaşmayı
zorlaştıran trafik sorunları. Diğer taraftan, İstanbul şehrinin insanlara sunduğu
sahil kenarları ve çok sayıda spor salonu gibi imkanların aktif olmayı kolaylaştırdığı da düşünülmektedir.
Sağlıksız içerikler temasında görülen alt başlıklar; sigara, şeker-tuz, mineraller,
vitaminler, yapay gıdalar, glüten, yiyeceklerdeki yağ oranı, doğal gıda içerikleri
ve kaloridir. Sosyal medyada yer alan içeriklere göre insanlar ne yiyeceklerine
karar verirken, sağlıklı bir seçenek tercih edecekler ise çok genel kriterlere
dikkat etmekteler. Çoğu kişi için bir yiyecek vitamin veya mineral içeriyorsa,
katkı maddesi içermiyorsa, yağ oranı düşükse veya doğal/organik ise sağlıklı
demektir. İstanbulluların aklına sağlıksız bir eylem/içerik olarak ilk sırada sigara
gelmektedir. Aşırı tuz kullanımı ve olası zararları ise, ileri yaş ve hipertansiyon durumları haricinde İstanbulluların gündeminde değildir. Ancak insanların
tükettikleri ürünlerdeki şeker oranına daha çok dikkat ettikleri ve fazla şeker
kullanımını sağlıksız algıladıkları görülmektedir. Yapay gıda ve yiyeceklerin
içerdiği yağ oranı kategorileri daha çok dışarıda yemek ile ilişkilendirilmiştir. Bu
kategorilerin olumsuz etkilerinden bahseden kişiler, evde yemek yapma seçeneğini düşünmekteler. Kalori konusundaki içerikler ise, herhangi bir yiyeceğin
ne kadar kalori içerdiği etrafında olmaktadır.
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Habitat/çevre temasına gelince, birçok İstanbullu ulaşım ve trafik problemlerinden şikayet etmektedir.
Çevre ve şehir dokusu genellikle olumsuz yorumlara konu olmaktadır. Temiz
hava, yürüyüş yapacak alan ve daha aydınlık ve daha güvenli alanlar ihtiyacı
sıklıkla bahsi geçen mevzulardır. İşyerlerine yürüyerek gitmek isteyen insanlar
için kaldırımların çok uygun olmaması ve her yerde yürüyüş yollarının olmayışı engel teşkil etmektedir. Sahile kıyısı olmayan semtlerde yaşayanlar için
yürüyüş yapmak, daha çok yapmak istedikleri ama mesafe nedeniyle kolay
ulaşılamayan bir seçenek.
Diyabet ortak bir endişe noktasıdır. Sıklıkla yoğun şehir hayatından kaynaklanan kötü beslenme alışkanlıkları veya obezite, kilo alımı ve/veya yüksek tansiyon gibi diğer sağlık durumları sorumlu gösterilmektedir. Diyabet temasının
alt başlıkları; diyabeti tetikleyen faktörler, diyabete çözüm, obezite sebepleri,
obezite cerrahisi, karaciğer ve böbrek hastalıkları, yüksek tansiyon, kilo alma,
şişmanlık, vücuttaki yağ oranıdır. Diyabet temasında sağlığımızı nasıl iyileştireceğimize ve hastalıklardan, özellikle de diyabetten nasıl korunacağımıza
dair paylaşımlara ilgi yüksektir. Obezite sebepleri arasında fast-food ürünlerin
ucuz, her yerde ve kolaylıkla bulunmasına karşın, sağlıklı gıdaların pahalı ve
daha zor bulunması öne çıkmaktadır. Kilo almak alt başlığında en çok diyet
programlarından ve ev yemeklerinin yapılması zor ve pahalı oluşundan bahsedilmektedir. Yağlanma konusunda ise genellikle göbek çevresindeki yağlar
ve ürünlerdeki yağ oranları tartışılmaktadır.
Sosyal medyada kilo kontrolü/yönetimi teması şehir konusundan bağımsız
olarak ele alınmaktadır. İstanbul sakinlerinin yaşadıkları şehrin kilo yönetimi
konusunda sunduğu fırsatlar ve imkanlar konusunda bilgilendirilmeye ihtiyacı
olduğu görülmektedir. Şehir odaklı öneriler kilo yönetimi ve şehir bağlantısını
olumlu anlamda kuvvetlendirecektir. Diyet yapmak bu temada en çok konuşulan konudur. Diyetle ilgili, sağlıklı olmak için ne yenmesi ve ne yenmemesi gerektiği sıklıkla tartışılmaktadır. Kilo almak alt başlığında psikolojinin ve
hormonal dengesizliklerin kilo alımına etkisi konuları dikkat çekmektedir. Kilo
alımının sağlığa olumsuz etkileri de paylaşımlarda görülmektedir. Kilo vermek
alt başlığında ise insanlar en çok kilo vermenin zorluğundan, verilen kiloyu
korumanın ise bundan da zor olduğundan bahsetmektedir. Obezite cerrahisi,
mide küçültme operasyonları ve aralıklı oruç da kilo verme yöntemleri arasında görülmektedir.
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D.2

NİCEL ARAŞTIRMA BULGULARI

D.2.1.1.2 Kilo Durumuna Dair Algı

D.2.1.1 Genel Durum ve Sağlık Farkındalığı

Yetişkinlerin %33’ü kendisini fazla kilolu ya da obez olarak tanımlarken %57’si
kilosunu normal olarak tanımlıyor. Vücut kütle indeksine göre bakıldığında
VKİ’si 40 ve üzeri olanlar içinde kilosunu normal olarak görenlerin oranı %8
iken, VKİ’si 30-39.9 olanların %14’ü kilosunu normal olarak tanımlıyor. Obezite
öncesi dediğimiz VKİ’si 25-29.9 olan grupta ise katılımcıların %55’i kilosunu
normal olarak görüyor.

D.2.1.1.1 VKİ, Obezite ve Fazla Kilolu Oranları

Tablo 2. VKİ’ye göre kilo durumuna dair algı

D.2.1 18 Yaş Üzeri Erişkinler Nicel Araştırması Bulguları
Araştırmaya İstanbul’da yaşayan, 18-64 yaş arası, 1005 kadın ve 1004 erkek
katılımcı dahil edilmiştir.

Katılımcıların beyan ettikleri boy ve kilo bilgisi ile hesaplanan vücut kütle indekslerinin dağılımı, %18’inin şişman/obez (VKİ 30 ve üzeri) olduğunu,
%34’ünün ise fazla kilolu (VKİ 25-29.9) olduğunu göstermektedir. İleri yaşlarda VKİ’si 30 ve üzeri olanların oranının arttığı gözlenmiştir. Obeziteli bireylerin
oranı cinsiyete göre değişmemekle beraber; obezite öncesi dediğimiz VKİ 2529.9 olan grup erkeklerde daha büyüktür.

Aşırı kilolu/Obez

2

31
57

Tablo 1. Yaş, cinsiyet ve SES’e göre VKİ oranları

9
Toplam
Baz

VKİ 30 ve üzeri

18
34
48

Baz

6
22
72

VKİ 25-29.9

16
31
53

Yaş
19

VKİ 25 altı

26

27

38

36

46

42

38

28

Cinsiyet
18
19

19

SES
18
18

17

Fazla kilolu

Normal kilolu

8

43
75

57
78

55
17
<25
967

Zayıf

14
25-29.9

30-39.9

679

326

35
8
>40
37*

S2. Kilonuzu düşündüğünüzde aşağıdakilerden hangisi sizi daha iyi tanımlar?

29

39

37

37

36

26

53

43

44

45

46

56

Yetiskinlerin yaklasik üçte biri fazla kiloya sahip olduklarini düsünmektedir.
Kadinlar içinde fazla kiloya sahip oldugunu düsünenlerin orani (%35), erkek-

Toplam

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Kadın

Erkek

AB

C1

C2

DE

2009

338

585

499

370

217

1005

1004

296

461

752

500

S8. Boyunuz kaç?
S9. Şu anda kilonuz kaç?
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2009

7

VKİ
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lere göre (%28) daha yüksektir.
35 yaş sonrasında fazla kilolu kategorisi oranlarının gençlere göre anlamlı bir
şekilde fazla olduğu gözleniyor. Sosyo-ekonomik durum ve fazla kilo arasında
bir ilişki gözlenmektedir. Yüksek SES gruplarında fazla kilolu olduğunu düşünenlerin oranı daha yüksektir.
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Tablo 3. Yaş, cinsiyet ve SES’e göre kilo durumuna dair algı

Aşırı kilolu/Obez

2
31
57

57
20

9

Baz

1
21

4

24
61
12

Yaş
2

2

3

34

40

59

56

4

47

47

Fazla kilolu

Cinsiyet
2
2
35

28

55

60

7

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Kadın

Erkek

2009

338

585

499

370

217

1005

1004

Normal kilolu

3

SES
2

40

33

31

53

58

59

2

Zayıf

2
26
57

C1

8

15

AB

C2

DE

296

461

752

500

10

Toplam

D.2.1.1.3 Aile Bireylerinde Kilo Problemi

5

5

Ailesinde kilo problemi olan kişilerin oranı %53’tür. Kilo probleminin aile boyu
bir sorun olduğuna yönelik bir işaret olarak VKİ’si 30 ve üzeri olanların ailelerinde kilolu kişi durumuna daha yüksek oranla rastlanmaktadır (%66). Katılımcıların yaklaşık yarısı (%43) kilolu olan kişinin annesi olduğunu belirtmiştir.
VKİ 30+ olan katılımcılarda kardeş ve çocukta kilo sorunu daha yüksek oranla
gözlenmektedir.
Tablo 5. Aile bireylerinde kilo problemi oranı & VKİ 30 ve üzeri kişilerde kilolu
olan kişi

S2. Kilonuzu düşündüğünüzde aşağıdakilerden hangisi sizi daha iyi tanımlar?

Hayır

Vücut kütle indeksi 25-29.9 olan kadınlar ve erkekleri karşılaştırdığımızda, kadınlar içinde erkeklere göre kendini fazla kilolu bulanların oranı anlamlı olarak
daha yüksek bulunmuştur.
Tablo 4. Cinsiyet ve VKİ’ye göre kilo durumuna dair algı		

Aşırı kilolu/Obez

TOPLAM
2
2
35

55
7

Kadın
Baz

1005

28

60

VKİ <25
0,5
10
4

77

74

22

Fazla kilolu

VKİ 25-29.9
0,3
55

44

35

Baz

47

50

49

53

50

51

Toplam

<25

25-29.9

2009

967

679

33

35

67

65

30-39.9

>40

326

37*

43

Annem
Kardeşim/
Kardeşlerim
Çocuğum/
Çocuklarım

41
31
28

Babam

28

Eşim
n: 217

Normal kilolu

Zayıf

VKİ ≥30
13

12

76

71

10

16
1

S5. Aile bireyleriniz arasında kilolu olan kişiler var mı?
S6. Peki kimler?

64

10

14

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

532

435

287

389

166

160

1004

Evet

1

S2. Kilonuzu düşündüğünüzde aşağıdakilerden hangisi sizi daha iyi tanımlar?
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Tablo 7. VKİ’ye göre kilo sorununa dair algı

D.2.1.1.4 Genel Fiziksel ve Ruhsal Sağlık Algısı
Katılımcıların yarısından fazlası fiziksel olarak sağlıklı hissetmektedir (%55).
Ancak VKİ değeri 30 ve üzeri olanlarda sağlıklı hissetme oranlarının %35’lere
indiği gözlenmiştir. Katılımcıların yarısı ruhsal olarak da sağlıklı hissetmektedir
(%50). Öte yandan VKİ değeri 40 ve üzeri olanlarda ise sağlıklı hissetme oranı
belirgin olarak %24’e inmektedir.

8

90

92

40
Hayır
Evet

Tablo 6. Fiziksel ve ruhsal sağlık algısı

10

60

Fiziksel olarak
sağlıklıyım* diyenler %

Ruhsal olarak
sağlıklıyım* diyenler %
VKİ 25-29.9

VKİ
55

63

55
34

35

326

37

50

50

54

2009

967

679

Baz

2009

967

679

679

VKİ 30-39.9
326

VKİ 40 ve üzeri
37*

Toplam

42

VKİ 25 altı

24

VKİ 25-29.9

326

S1. Kilo sorununuz olduğunu düşünüyor musunuz?

VKİ 30-39.9
VKİ 40 ve üzeri

Baz

Baz

37

*1-Hiç sağlıklı değilim ve 5-Çok sağlıklıyım anlamına gelecek şekilde 1-5 arası ölçek
üzerinde 4 ve 5 diyenler
S3. Lütfen FİZİKSEL sağlık durumunuzu düşünerek, kendinizi ne kadar sağlıklı hissettiğinizi aşağıdaki ölçek üzerinde değerlendirir misiniz?
S4. Lütfen RUHSAL sağlık durumunuzu düşünerek, kendinizi ne kadar sağlıklı hissettiğinizi aşağıdaki ölçek üzerinde değerlendirir misiniz?

D.2.1.1.6 Kilo Koruma Süresi
Vücut kütle indeksi yüksek olanlar kilo sorununu uzun süredir yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Bu durumu 3 yıldan fazla süredir yaşayanlar genel kitlede %21
iken VKİ değeri yüksek olan grupta %35’lik oran ile genele göre yüksektir.
18-24 yaş grubunun ise dörtte üçünde son bir yılda kilo durumu değişimi
gözlenmiştir. Bu oran diğer gruplardan dikkate değer oranda yüksektir. Yaş
yükseldikçe kilo durumunda daha uzun süredir stabilitenin mevcut olduğu
anlaşılmaktadır. Kilo korumada cinsiyete göre bir farklılığa rastlanmamıştır.

D.2.1.1.5 Kilo Sorununa Dair Algı
VKİ değeri 30 ve üzeri olan her 10 katılımcıdan 9’unun kilo sorunu olduğunu
belirtiyor olması kilo sorunu ile ilgili farkındalığın yüksek olduğuna işaret etmektedir.
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Tablo 8. Kilo koruma süresi

17,6

23,2

29,5

VKİ
21
Son 3 yıl ve
daha uzun

20

13
19

19

29

22

Son 1-2 yıl
Son 1 yıldan
daha az

59
Toplam

Baz

2009

68

<25
967

35

19

21

59

52

44

25-29.9

30-39.9

>40

679

326

37*

S3. Ne kadar zamandır şu anki kilo seviyenizdesiniz?

D.2.1.1.7 Fazla Kilolu Olma Sebebi
Genel olarak baktığımızda kilolu olmanın en önemli sebepleri olarak beslenme ile ilgili sorunlar (%64) ve aktivite eksikliği (%63) görülmektedir. Diğer nedenler ise dramatik farklarla, daha düşük sıklıkta gözlenmektedir. VKİ 30 ve
üzeri olan grup kilo sorunlarını daha yüksek oranla genetik faktörlere, ilaçlara
ya da çocukluktan gelen kilolara bağlamaktadır.
Tablo 9. Fazla kilolu olma sebepleri

%

VKİ 25-29.9

VKİ 30 ve üzeri

Baz

406

Sağlıksız/dengesiz beslenme

63

67

326

Spor/egzersiz/hareket eksikliği

64

61

Diğer sağlık sorunları/kullandığım ilaçlar

9

25

Genetik nedenler

9

18

Çocukluğumdan beri hep fazla kiloluydum

5

16

Tablo 10. Kilo sorununa üretilen çözümler

n: 949

%

Kendi kendime diyet

75

Kendi kendime egzersiz/spor

60

Spor salonuna üye olmak

24

Diyetisyen danışmanlığıyla diyet

23

Bitkisel ürünler de dahil olmak üzere reçetesiz satılan kilo verme ilaçları

16

Belediyenin spor olanaklarından yararlanmak (yüzme, jimnastik vb)

15

Bir doktor danışmanlığıyla diyet (Aile hekimi, dahiliye, endokrinolog.vs)

9

Reçeteli kilo verme ilaçları

2

Obezite cerrahisi

2

VKİ ≥30

14,3

VKİ ≥30

18,7

Katılımcıların %96’sı kilo sorunu için herhangi bir çözüm girişiminde bulunmuş olduğunu belirtmiştir. Çözümler çoğunlukla beslenme ve aktivite ile ilgili
aksiyonlardır. Bireysel düzeyde uygulanan ve uzman desteği almadan uygulanan yöntemler en sık karşılaşılan çözümlerdir. Katılımcıların yarısından fazlası
kendi kendine egzersiz yapmaktadır (%60). AB SES grubunda bu oran %68’e
çıkmaktadır. Diyetisyen danışmanlığında diyet yapma, reçetesiz satılan kilo
verme ilaçlarını kullanma ve doktor danışmanlığında diyet yapma yöntemleri
VKİ değeri 30 ve üzeri kişilerde daha yüksek oranlarda tercih edilmiştir.

VKİ ≥30

Ort (AYLIK)

D.2.1.1.8 Kilo Sorununa Çözüm Üretme

Baz: Kendini normal, fazla ve aşırı kilolu görüp kilo sorunum var diyenler
S7. Lütfen bugüne kadar hangi kilo verme yöntemlerine başvurduğunuzu belirtir misiniz?

Baz: Kendini normal, fazla ve aşırı kilolu görüp kilo sorunum var diyenler
S4. Aşağıdaki hangi nedenlerden dolayı kilo aldığınızı düşünüyorsunuz?
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D.2.1.1.9 Kilo Sorununa Çözüm Üretmede Engeller
Kilo problemi olan katılımcılar bu sorunu çözmede en önemli bariyerin yeme
alışkanlıkları olduğunu belirtmektedir (%24). Kadınlar ve yüksek yaşlar için
yeme alışkanlığı daha yüksek oranda engel olarak gösterilmiştir. Bununla beraber günlük yaşam koşulları, yeme alışkanlığına benzer bir oranla ve gruplar
arasında farklılaşmaksızın kilo vermenin önünde engel olarak görülmektedir.
Tablo 11. Kilo sorununa çözüm üretmede engeller

Her ne kadar taze ve mevsimlik sebzelerle yapılan yiyecekler ile et, tavuk ve
balık yemekleri öğün içeriklerinde önemli bir yere sahip olsa da karbonhidrat
ağırlıklı yiyecekler de yeme alışkanlığının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Katılımcıların arasında karbonhidrat ağırlıklı veya paketli gıda tüketimi gençlerde, erkeklerde, düşük SES grubundaki kişilerde, VKİ değeri 30 ve üzeri
(fazla kilolu) kişilerde daha yüksek görülmektedir. Evde tüketilen öğünler %60
oranında kilo yönetimi bakımından sağlıklı bulunmaktadır. Bu oran VKİ 30 ve
üzeri olan grupta %52’ye düşmektedir.
D.2.1.2.1 Dışarıdan Beslenme Alışkanlıkları

n: 949

%

Yemek kültürümüz, aileden gelen yemek alışkanlıklarımızı değiştirmekte zorlanıyorum

24

Günlük yaşam koşullarımı kilo verebileceğim şekilde düzenlemekte zorlanıyorum

22

Kilo vermek için ayırabileceğim yeterli bütçem yok

17

Kilo verebileceğime olan inancım zayıf

10

Çevresel koşullların (ev,yaşadığım çevre vs.) spor yapmama imkan vermemesi

9

Diğer sağlık sorunlarım nedeniyle kilo vermek için herhangi bir şey yapamıyorum

5

Diyet yaparken tüketeceğim sağlıklı yiyeceklere ulaşmada yaşadığım zorluk

5

Kilo vermek için ne yapacağımı ya da hangi sağlık uzmanına gideceğimi bilmiyorum

5

Ailemden/çevremden yeterli desteği görmüyorum

4

Araştırma kapsamındaki genel popülasyonda dışarıdan yemek yeme/sipariş
verme davranışı nadiren veya ara sıra gerçekleştirilen bir davranış olarak gözlemlense de erkeklerde, 45 yaş altı kişilerde ve yüksek SES grubunda daha
yüksektir. Genellikle ve sık sık seçeneklerini tercih edenler %14 gibi düşük bir
orandadır.
Tablo 12. Dışarıdan yemek yeme/sipariş verme sıklığı (%)

3
11

Baz: Kendini normal, fazla ve aşırı kilolu görüp kilo sorunum var diyenler
S8. Lütfen kilo vermeniz önündeki en büyük 3 engeli sıralayınız.

36

D.2.1.2 Beslenme Alışkanlıkları
Katılımcıların ortalama günlük öğün sayısı 2,5 olarak tespit edilmiştir. Erkekler
ve 35 yaş altı bireyler için bu ortalama yükselmektedir. Katılımcıların %78’inin
her gün kahvaltı etme alışkanlığı vardır ve bu oran kadınlar arasında erkeklere
göre daha yüksektir. Yaş ilerledikçe bu oran daha da artmaktadır. Rapora göre
katılımcıların %88’i de her gün akşam yemeği yediğini belirtiyor. Dolayısıyla
sabah kahvaltısı ve akşam yemeği araştırmadaki hedef kitlenin en vazgeçilmez iki öğünü olarak görülmektedir.
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4

Hiçbir zaman
Nadiren
Bazen
Genellikle
Sık sık

n: 2009

46

S15. Ne sıklıkla dışarıda yemek yiyor ya da dışarıdan yemek siparişi veriyorsunuz?
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Katılımcıların yarısından fazlası (%55) dışarıdan yenen yemekleri sağlıklı bulmadıklarını belirtmişlerdir.
Dışarıdan yenen yemekleri sağlıksız bulan kişilere neden daha sağlıklı ve kilo
aldırmayan seçenekleri tercih etmedikleri sorulduğunda, bu kişilerin dörtte
biri lezzete vurgu yapmış; sağlıklı yemek seçeneklerinin olmaması da benzer
bir oranla (%23) dile getirilmiştir

Tablo 14. Dengeli beslenme ve çevre ilişkisi (%)

9
41

17
50

Tablo 13. Dışarıdan beslenme hakkındaki görüşler (%)
n: 1036
Lezzetli bulmadiğim için tercih
etmiyorum

10
35

Sağlıklı
Ne salıklı ne değil
Sağlıklı değil

n: 2009

23

Birlikte yediğim ailemin/arkadaşlarımın
tercihi bu yönde oluyor

Doyurucu bulmadiğim için tercih
etmiyorum

20
17
15

S16. Dışarıda yemek yediğinizde ya da dışarıdan yemek siparişi verdiğinizde yediğiniz
yemekleri kalori ve kilo aldırması bakımından ne derece sağlıklı buluyorsunuz?
S17. Sağlıklı ve kilo aldırmayan yemekleri tercih etmemenizin nedenleri nelerdir?

D.2.1.2.2 Dengeli Beslenme ve Çevre İlişkisi
Dengeli ve yeterli beslenmediğini belirten katılımcıların önemli bir kısmı (%41)
çevrenin beslenmeye olumsuz etkisini dile getirmektedir. 18-24, AB ve 25 altı VKİ
bu ilişkiyi diğer gruplara göre daha sıkı kurmaktadırlar. Çevrenin sağlıklı gıdaya
erişimi konusunda katılımcıların yarısı herhangi bir zorluk yaşamadığını belirtiyor.
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Olumlu yönde
Etkilemiyor
Olumsuz yönde

31
12
7

Hiç zorlanmıyorum
Zorlanmıyoruz
Ne … ne …
Zorlanıyorum
Çok zorlanıyorum

n: 2009

25

Saglıklı ve kilo aldırmayan yemekleri
bulabileceğim bir yer olmaması

Daha pahalı olmaları

55

33

S19. Sizce yeterli ve dengeli beslenememenizi yaşadığınız çevre (yaşadığınız şehir, evinizin işyerinizin olduğu ilçe/semt) etkiliyor mu?
S20. Yaşadığınız çevreyi (yaşadığınız şehir, evinizin işyerinizin olduğu ilçe /semt) düşündüğünüzde “sağlıklı yiyeceğe ulaşım”ın zorluk derecesini yukarıdaki ölçek üzerinde değerlendirir misiniz?

D.2.1.2.3 Sağlıklı Beslenmeyi Destekleyen Şehir
Katılımcılar uygun fiyat ve sağlıklı gıdaya erişimde yaşadıkları zorlukları daha
sık dile getirmektedir. Katılımcıları %41’i bu açıdan zorluk çektiğini dile getirmiştir. Bu yaklaşımda profile göre farklılık gözlenmemektedir. İdeal bir şehirden beklentiler sorulduğunda, katılımcılar yine uygun fiyat ve sağlıklı gıdaya
erişimdeki zorluğa işaret etmektedir. Taze ve sağlıklı gıdanın uygun fiyata her
semtte bulunması katılımcıların ilk sırada en sık dile getirdikleri taleptir (%36).
Bu yaklaşım farklı profillerdeki kişilerin ortak talebidir.
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Tablo 15. Şehir ve sağlıklı beslenme ilişkisi & ideal şehirden beklentiler (%)

n: 2009
Uygun fiyata
sağlıklı,taze,
güvenilir gıda
bulamıyorum.

Hiç katılmıyorum

18

Katılmıyorum

16

Sağlıklı, taze,
güvenilir gıda
alabileceğim yerlere
ulşamakta zorluk
yaşıyorum.

36

Yakınlarda sağlıklı,
taze, güvenilir gıda
alabileceğim
herhangi bir yer yok.

35

Ne.. Ne…

25

20

20

Katılıyorum

Tablo 16. Kilo kontrolü için başvurulan bilgi kaynakları

Tamamen katılıyorum

16

n: 2009

25

25

12

8

27

11

8

Ziyaret ettiğim doktorlar (aile hekimi, dahiliye vb.)

46

YouTube

45

Instagram

35

TV’de/sosyal medyada takip ettigim doktorlar

35

Mobil uygulamalar

34

Arkadaşlar/Tanıdıklar

33

Eczaneler

23

Forumlar/Bloglar

20

S21. Yukarıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı 1-Hiç katılmıyorum ve 5-Tamamen
katılıyorum anlamlarına gelecek şekilde bir ölçek üzerinde belirtir misiniz?

TV & Radyo

19

n: 2009

%

Taze sebze meyvelerin ve sağlıklı güvenilir hayvansal ürünlerin (et, süt, peynir, tavuk, balık) daha
uygun fiyata her semtte bulunması

Dergiler ve Kitaplar

16

36

Twitter

9

Sağlıklı yemeklerin hazır gıdalara kıyasla hem dışarıda yemek yerken hem de evde hazırlarken bu
kadar pahalı olmaması

26

Linkedin

3

Taze sebze meyvelerin ve sağlıklı güvenilir hayvansal ürünlerin (et, süt, peynir, tavuk, balık)
kolaylıkla her semtte bulunması

24

Dışarıda yemek yediğim zamanlarda kolaylıkla ulaşabileceğim sağlıklı/düşük kalorili yemekler
yapan restoranların/lokantaların olması

14

S22. Sizce daha sağlıklı beslenmeniz için ideal bir şehirde neler olmalıdır?

D.2.1.2.4 Kilo Kontrolü için Bilgi Kaynakları
Kilo kontrolü hakkında yüz yüze uzman buluşması katılımcıların, özellikle kadınların neredeyse yarısının bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Ancak özellikle
gençler için YouTube kanalları başta olmak üzere, Instagram ve uzmanların bu
kanallardan bilgilendirmeleri de önemli bilgi kaynaklarıdır. 18-34 arası kişiler
her şeyden daha çok YouTube kanalına başvurmaktadır. 45 yaş üstü olanların
ve kadınların belirli bir uzmanı çeşitli mecralardan takip etme eğilimi daha yoğun dile getirilmiştir. VKİ değeri 40 üzeri olanlar herkesten daha yoğun şekilde
forumlara başvurmaktadır (%35).
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S13. Kilo verme/kilo kontrolü konusunda aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangilerini
tercih edersiniz?

D.2.1.3 Yaşanılan Çevre Koşulları
D.2.1.3.1 Zorunluluk Dışı Günlük Aktiviteler
Katılımcıların yaklaşık üçte biri zorunluluk dışı aktivite olarak spor için dışarı çıkmaktadır. Yüksek SES grubu ve VKİ 25 altı olanlarda bu oran daha yüksektir. Açık hava
etkinlikleri sık gözlenmekle (%60) beraber spor amacı taşımamaktadır. Ev ziyaretleri,
AVM gezme, yemek yeme diğer sık rastlanan aktivitelerdir. 45 yaş üstü kişilerin ve
yüksek SES gruplarının daha aktif olduğu gözlenmektedir. Kadınlar spor dışında tüm
aktivite alanlarında erkeklerden anlamlı düzeyde daha aktif görülmektedir. Aktivitelere giderken yürümeyi tercih edenler 54 yaş üstünde belirgin olarak yüksek tespit
edilmiştir.
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Tablo 17. Zorunluluk dışı günlük aktiviteler (%)

Tablo 18. İstanbul’da yaşam koşulları ve kilo sorunu (%)

n: 2009

11
16
34
16
22

Daha seyrek
Haftada 1 gün
Haftada 2-3 gün
Haftada 4-5 gün
Her gün

n: 2009

Tek başına veya ailece açık havada etkinlik

59

AVM gibi kapalı alanlara gitmek

59
55

Dışarıda yemek yemek
Egzersiz/spor yapmak
Kültürel aktiviteler

16

61

Akraba veya arkadaşlara ev ziyareti

30
33

S9. Günlük rutininizde işe gitmek veya ihtiyaç hali dışında ne sıklıkla tek başınıza, ailenizle
veya arkadaşlarınızla dışarı çıkıyordunuz?
S10. Genellikle ne tür aktiviteler için dışarı çıkıyordunuz?

D.2.1.3.2 İstanbul’da Yaşam Koşulları ve Kilo Sorunu
İstanbullular yaşadıkları yerle ilgili görüşlerinde üçe bölünmüş durumdadır. İstanbul’da yaşamaktan memnun olanlar, memnun olmayanlar ve ortada görüş bildirenler
benzer oranlara sahiptir. Kadınlar ve yüksek SES içinde memnun olanlar daha yoğun
gözlemlenmiştir. Katılımcıların %40 civarı İstanbul şartlarının kilo problemi ile ilgisini
kurmaktadır. Yüksek yaştaki kişiler ve yüksek SES grubu İstanbul’da yaşamanın kilo
sorununun ortaya çıkmasında ve problemin çözülememesinde etkisi olduğu düşünülmektedir. VKİ değeri 30 ve üzeri olan katılımcılar İstanbul’un kilo problemi olan
bireylerin kilo vermesini zorlaştırdığı fikrine daha çok katılmaktadır (%46).

n: 2009 Katılıyorum

16
13

17
38
n: 2009

Hiç memnun değilim

İstanbul’da yaşamak başka bir şehirde yaşamaya kıyasla
bireylerin kilo sorununu tetikliyor.

41

İstanbul’daki yaşam koşulları kilo problemi olan bireylerin
kilo vermesini zorlaştırıyor.

40

Yaşadığım şehir hareket kabiliyeti bakımından oldukça kısıtlı.

34

İstanbul kilo problemi olan bireylerin kilo vermesini
kolaylaştıran olanaklar sunuyor.
Memnunum

Hiç memnun değilim

33
Ne.. ne…

Son derece memnunum

S31. İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşamaktan ne derece memnunsunuz?
S32. Aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı 1-Hiç katılmıyorum 5-Tamamen katılıyorum
ölçeği üzerinde bir değer vererek belirtir misiniz?

VKİ değeri 30 ve üzeri katılımcılar İstanbul’daki yaşam koşulları ve kilo sorunları arasında diğer gruplardan daha çok ilişki kuruyorlar. Aynı grup İstanbul’un
kilo sorununda etkisi olduğu düşüncesine daha yüksek oranda katılıyor.
Tablo 19. VKİ’ye göre İstanbul’un kilo sorunu üzerindeki etkisi (%)

İstanbul’da yaşamak ve kilo sorunu
Baz
İstanbul’daki yaşam koşullarımın kilo almam
üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum.

VKİ 2529.9

VKİ 3039.9

VKİ 40 ve
üzeri

679

326

37*

39

46

43

S31. İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşamaktan ne derece memnunsunuz?
S32. Aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı ‘1-Hiç katılmıyorum’ ve ‘5-Tamamen
katılıyorum’ ölçeği üzerinde bir değer vererek belirtir misiniz?
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D.2.1.4 Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşam

Tablo 20. Yapılan ve yapılmak istenen egzersizler (%)

D.2.1.4.1 Yapılan/Yapılamayan Fiziksel Aktiviteler
Katılımcıların %21’i herhangi bir egzersiz yapmamaktadır ve aynı oranda kendini aktif bulmamaktadır. VKİ değeri 30 ve üzeri olanlar için egzersiz yapmama
oranı %28’e, aktif olmama oranı ise %32’ye çıkmaktadır.
En sık yapılan kısa mesafe yürüyüş sıklığı kadınlarda, 45 yaş üstü kişilerde ve
AB grubunda daha yüksek görülmektedir. Kısa mesafe yürüyüş yapanların
neredeyse yarısı her gün (%45) diğer yarısı da haftada birkaç gün yapmaktadır. Tempolu uzun yürüyüş ve açık hava egzersizi yapanlar ise daha çok
haftada birkaç gün bu egzersizi yapmaktadırlar. Evde spor aletleriyle egzersiz
dışında tüm egzersizler VKİ 30 ve üzeri grubunda daha düşük oranlarda gözlenmektedir.
Yapmak istedikleri ama yapamadıkları sporları belirten kadınlar içinde, yüzme ve bisiklet sporunu yapmak isteyenlerin oranı daha yüksektir. Düşük SES
içindeki kişiler ise spor salonunda yapılan sporları yapmak istediklerini ancak
yapamadıklarını diğer gruplara göre yüksek oranda belirtmiştir.

n=2009
50

Kısa süreli/mesafeli yürüyüş

14

29

Tempolu uzun süreli yürüyüş
Açık havada/parkta spor aletleriyle
yapılan egzersiz

20

Spor salonunda yapılan sporlar

12

Evde pilates/yoga/jimnastik

12

Koşu

11

Bisiklet sürmek

11

Yüzme

10

Evde spor aletleriyle (koşu bandı,
bisiklet vb.) yapılan sporlar

n=2009

9

25
15
33
15
18
36
34
25

S23. Günlük rutin içerisinde egzersiz anlamında neler yapıyordunuz/yapabiliyordunuz?
S24. Peki bunları ne sıklıkla yapabiliyordunuz?
S25. Peki egzersiz olarak yapmak isteyip de yapamadığınız neler var?
S28. Günlük rutinlerinizde hareket etme/aktif olma bakımından değerlendirdiğinizde kendinizi
ne derece haraketli/aktif olarak gördüğünüzü aşağıdaki ölçek üzerinde belirtir misiniz?

D.2.1.4.2 Fiziksel Aktivitelerin Yapılamama Sebepleri
Katılımcıların %37’si İstanbul’da yaşamanın egzersiz yapmayı olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Yüksek SES grubu içinde bu oran daha yüksektir. Yapılmak
istenen ama yapılamayan fiziksel aktivitelerin yapılamama nedenleri içinde en
çok belirtilen sebep ekonomik şartlar olmuştur. Özellikle genç yaş grubu için
kamusal alanda spor alanlarının bu engeli kaldıracağı söylenebilir.
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Tablo 21. İstanbul’da yaşamanın egzersiz yapmak üzerindeki etkileri

40
37
23
Olumlu yönde
Etkilemiyor
Olumsuz yönde

n:2009

%29

• Ekonomik şartlarım sebebiyle buna bütçe ayıramıyorum.

%26

• Yaşam koşullarım nedeniyle vakit bulamıyorum.

%9
%9
%7
%7
%6
%7

• Evime/işime yakın yerde yürüyüş/koşu yapabileceğim/
bisiklet sürebileceğim bir yer yok.
• Yaşadığım yer yürüyüşe çıkmak/egzersiz yapmak için çok kalabalık.
• Spor yapabileceğim yerler yürüme mesafesinde değil,
ancak bir araçla ulaşmam gerekiyor.
• Çok başvuran olması sebebiyle belediyenin olanaklarından
yararlanamıyorum.
• Evime/işime yakın yerde egzersiz yapabileceğim
(spor aletleri vs) alan yok.
• Yaşadığım yer yürüyüşe çıkmak/egzersiz yapmak için
yeterince güvenli değil.

S27. Yaşadığınız/çalıştığınız yerleri düşünecek olursanız İstanbul’da yaşıyor olmak egzersiz
alışkanlıklarınızı genel olarak nasıl etkiliyor?

Tablo 22. İstanbul’un aktif yaşam üzerindeki etkileri

40
37
23
Olumlu yönde
Etkilemiyor
Olumsuz yönde

n:2009

n: 745

%

Yaşadığım yerin çok kalabalık olup rahatlıkla dışarı çıkıp
yürüyebilecek imkanı vermemesi

26

Trafik, trafikte geçen zaman

25

İşime ya da gitmek istediğim yerlere yürüyerek değil araçla gitmek
zorunda olmak

16

Evime/işime yakın yerde yürüyüş/koşu yapabileceğim/bisiklet
sürebileceğim bir yer olmaması

13

Yaşadığım yerin rahatlıkla dışarı çıkıp yürüyebilecek kadar güvenli
olmaması

10

Açık alanda değil çoğunlukla AVM türü kapalı yerlerde vakit
geçirme durumu

8

S29. Yaşadığınız/çalıştığınız yerleri düşünecek olursanız İstanbul’da yaşıyor olmak
daha hareketli/daha aktif bir yaşam sürmenizi nasıl etkiliyor?
S30. İstanbul’da yaşıyor olmanın daha hareketli/daha aktif bir yaşam sürmenizi
olumsuz etkilemesinin başlıca nedenleri nelerdir?

D.2.1.4.3 İstanbul’da Yaşamanın Aktif Yaşam Üzerindeki Etkileri

D.2.1.4.4 Belediye ve Kamu Kurumlarından Talepler

Katılımcıların %37’si İstanbul’da oturmanın aktif bir hayat önünde engel olduğunu belirtmektedir. 35-54 yaş arası kişilerde ve yüksek SES grubunda bu
oran daha yüksek görülmüştür.

Kamu ve belediye kurumlarından talepler arasında açık hava spor alanları ve
parklar ilk sırada gelmektedir. Bu durum bireylerin genel olarak şehirleşmeye
dair talebi olarak da değerlendirilebilir.

Bu engeli en sık yaratan neden olarak çevrenin yürümeye imkan vermeyecek
kadar kalabalık olması ve trafikte kaybedilen zaman dile getirilmiştir.

66

OBEZITEYI DEĞIŞTIREN ŞEHIR İSTANBUL PROJESI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

67

Tablo 23. Belediye ve kamu kurumlarından talepler (%)

Tablo 24. Ortalama boy ve kilo değerleri

n: 1019

%

Açık hava spor/yürüyüş alanları, büyük parklar

26

Belediyeye ait spor salonları

20

Aktif yaşamı teşvik eden, bilgilendirici eğitimler

12

Diyetisyen/uzman/hekim desteği

9

Bisiklet yolları

3

Yüzme havuzu
Sağlanan hizmetlerin ücretsiz olması

Ort. Boy
(cm)

Ort. Kilo
(kg)

VKİ’ye göre persentil değerleri

Toplam

Baz:500

140

41,9

8

3-6 yaş

124

106

19,1

9

7-10 yaş

126

133

32,4

11-14 yaş

135

153

50,2

3

15-18 yaş

115

168

63,4

Kız

257

138

39,7

11

3

Erkek

243

143

44,3

6

71
67

6

65

5

S10. Kilo vermeye çalışan insanları desteklemek için belediye ve kamu kurumlarının neler
yapılabileceğini düşünüyorsunuz?

14

73
67
76
5-95 persentil

14
13
22
19
>95 persentil

S8: Çocuğunuzun boyu kaç cm?
S9: Çocuğunuz kaç kilo?

D.2.2 Ebeveynlerle Yapılan Çalışma

D.2.2.1.2 Çocuğun Kilo Durumuna Dair Algı

Araştırmaya İstanbul’da yaşayan, 3-18 yaş arasında çocuğu olan 500 anne
dahil edilmiştir.

Anneleri tarafından normal kilolu olarak değerlendirilen çocukların oranı %71
ile zayıf ve fazla kilolu görülen çocuklardan daha fazladır. VKİ’ye göre hesaplanan persentil dağılımına bakıldığında, 95 persentil üzeri olan çocukların
%41’i anneleri tarafından fazla kilolu görülürken, %51’i normal kilolu olarak
değerlendirilmiştir. “Fazla kilolu” oranı 3-6 yaş çocuklarında en düşük olmakla
birlikte, “normal kilolu” erkeklerin oranı kızlara göre daha fazla. Fazla kilolu
olma durumunun sosyo-ekonomik durum ile bir korelasyonu gözlemlenmemiştir. Ebeveynlerin %79’u çocuklarının sağlıklı olduğunu düşünürken, bu
oran 95 üzeri persentil değerindeki çocuklarda ve anne tarafından kilolu olarak değerlendirilen çocuk grubunda daha düşüktür.

D.2.2.1 Genel Durum ve Sağlık Farkındalığı
D.2.2.1.1 Ortalama Boy ve Kilo
Çalışmaya katılan ebeveynlerin beyanına dayanan çocukların boy ve kilo bilgisi ile hesaplanan VKİ’ye göre persentil dağılımlarına bakıldığında, 95 persentil üzeri olan çocukların oranı toplamda %20’dir. Bu oran 7-10 yaş grubu
çocuklarda daha büyük yaş gruplarına göre daha yüksektir.
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29
80

<5 persentil

20
24
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Tablo 25. Çocuğun kilo durumuna dair annelerin algısı (%)

Tablo 26. Fazla kilosu olan çocukların geçmişi

Annenin algısı:
<5 persentil

45

5-95 persentil
>95 persentil

55

14
8

Hayır;
4

79

7

51

%

Aktif kilo vermeye çalışıyor.

25

Daha önce denedi, son 6 aydır çalışmıyor.

Normal kilolu

Fazla kilolu

S2. Çocuğunuzun kilosunu düşündüğünüzde aşağıdakilerden hangisi çocuğunuzu
daha iyi tanımlar?

D.2.2.1.3 Fazla Kilolu Çocukların Geçmişi
Fazla kilolu olarak değerlendirilen çocukların annelerinin neredeyse hepsi çocuğunun bir kilo sorunu olduğunu kabul ediyor. Bu durumda olan çocukların
%76’sının kilo problemi en fazla bir seneye dayanmaktadır. Dolayısıyla kilo
problemi bu çocuklar için henüz yenidir ve ailelerin gündemine girmiştir. Bunun yanında bu çocukların yarısından fazlasının kilo vermek istediği halde
bu konuda herhangi bir şey yapmıyor olması, bu problemin çözümüne dair
önemli bir potansiyeli işaret etmektedir.
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Evet; 96
n:64 (fazla kilolular)

5

İstiyor ama aktif çalışmıyor.

53

Kilo vermeye çalışmıyor.

17

41
Zayıf

70

n:60

1-2 yıl;
17

3+
yıl;
6
2-6 ay;
40

7-12 ay;
36

n:64

S1. Çocuğunuzun kilo sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?
S2. Çocuğunuzun kilo vermeye yönelik tutumunu hangisi en iyi açıklar?
S3. Çocuğunuz ne kadar zamandır şu anki kilo seviyenizde?

D.2.2.1.4 Fazla Kilolu Olma Sebebi
Fazla kilolu çocukların ebeveynleri bu durumun en önemli sebebi olarak
spor/egzersiz eksikliğini gösterdiği için ilk aksiyon alanı olarak bu nokta öne
çıkmaktadır. Spor/egzersiz eksikliği seçeneğini takip eden başka bir önemli
sebep ise dengesiz beslenmedir. İlaçlar ve genetik faktörler ise kilolu olma
durumu ile çok daha az ilişkili görülüyor.
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Tablo 27. Fazla kilolu olmanın sebepleri

Tablo 28. Fazla kilolu çocuklarda uzman desteği

n: 64

%

n:25

#

Diyetisyen

12

Spor/egzersiz/hareket eksikliği

64

Sağlıksız/dengesiz beslenme (tek çeşit beslenme, yemek seçme)

50

Abur cubur, paketli işlenmiş gıdaları ve içecekleri fazla tüketme

42

Çok iştahlı bir çocuk olup çok fazla miktarda yemesi

41

Genetik nedenler

19

Diğer sağlık sorunları/kullandığı ilaçlar

6

S4. Çocuğunuzun aşağıdaki hangi nedenlerden dolayı kilo aldığını düşünüyorsunuz?

D.2.2.1.5 Fazla Kilolularda Uzman Desteği
Çocuğu kilolu olan ebeveynlerin 2/5’i bu konuda bir sağlık profesyoneline
başvurmaktadır. Uzman olarak ilk sırada diyetisyenler tercih edilmektedir.
Anneleri tarafından fazla kilolu olarak değerlendirilen 64 çocuğun sadece
9’una obezite teşhisi konmuştur. Bu oran, kilo sorununun aileler tarafından
hekime başvurup tıbbi bir çözüm arayacakları bir konu olarak görülmediğine
işaret etmektedir.
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Evet;
39
Hayır;
61

Çocuk doktoru

6

Çocuk endokrinoloğu

6

Aile hekimi

1

n:64

S7. Çocuğunuzun kilo sorunu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir uzmana başvurdunuz mu?
S8. Peki hangi uzmana başvurdunuz?
S9. Çocuğunuza doktor tarafından obezite teşhisi kondu mu?

D.2.2.2 Beslenme Alışkanlıkları
D.2.2.2.1 Genel Öğün ve Beslenme İçeriği
Çocukların ortalama günlük öğün sayısı 3,2’dir ve bu herhangi bir yaş, cinsiyet ya da kilo durumuna göre değişmemektedir. Fast-food ve hazır içeceklerin
tüketilme oranı en düşük olarak belirtilmiştir. Sebze içeren yemekler ise daha
sık tüketilmektedir. 95 üzeri persentil değerinde olan çocuklar karbonhidrat
ağırlıklı, paketli hazır gıda ve hazır içecekleri diğerlerine göre daha sık tüketmektedir. Bu bulgu çocuklarda sağlıksız besinlerin sık tüketimi ile fazla kilo
ilişkisini göstermektedir.
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Tablo 29. Öğün ve beslenme içerikleri

Tablo 30. Okulda tercih edilen yiyecekler ve tüketim sıklığı

Hiçbir zaman Haftada 1den az
Karbonhidrat ağırlıklı
hamur işi, pilav, makarna,
tatlı türü yiyecekler
Taze, mevsimlik
sebzelerle yapılan
yiyecekler
Et, tavuk, balık
yemekleri

1

2

18

Hazır gazlı
gazsız içecekler

16

3,8

Tercih edilen yiyecekler

Baz

Yeme sıklığı
24

65

n:233

4,9

47

n:150

27

25

48

3,6

26

Okul kantininden alınan
paketli gıda, abur cubur

n:83

25

29

46

24

4 1 2,0

24

Okul yemekhanesindeki
yemekler

n:78

20

7

3,8

18

Hazır alınan gazlı / gazsız
içecekler

n:57

6

3,0

17

Okul çevresinden alınan
yiyecekler

n:56

12

29

9

6

S11. Çocuğunuz genellikle günde kaç öğün yemek yer?
S12. Çocuğunuzun bu öğünlerde tükettiği yiyecekleri düşünerek aşağıda verilen seçenekleri
ne sıklıkla tükettiğini belirtir misiniz?

D.2.2.2.2 Okuldaki ve Dışarıdaki Beslenme Alışkanlıkları
Çocukların %78’i okulda yemek yemektedirler. Evden götürülen beslenme en
yüksek oranda ve en sık olarak görülen beslenme biçimidir. Kız çocukları ve
7-10 yaş grubundaki çocuklarda evden götürülen beslenme seçeneği daha
yaygın olarak tercih edilmiştir. Okulda yemek yiyen çocukların %47’si okul
kantininden yiyecek satın almakta ve bunların da yarısı haftada en az 3-4 gün
gibi bir sıklıkla kantin yiyeceklerini tüketmektedirler. Okul yemekhanesindeki
yemek, AB SES grubunda daha çok tercih edilmektedir.
Çocukların yarısından fazlası dışarıda nadiren yemek yiyor ya da hiç yemiyor,
dolayısıyla evde beslenme hala çok daha kritik bir noktada yer almaktadır. Hem
dışarıda yenilen hem de özellikle okul kantininde satılan yiyecekler ise velilerin
yarısından daha fazlası tarafından sağlıklı bulunmuyor. Bu oran 6 yaş üzeri
olan gruplarda düşük yaş grubuna göre ve düşük sosyo-ekonomik durumlu
ebeveynlerde daha yüksektir.
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(n=322)

Okul kantininden
alınan yiyecekler

n:500

74

%

Evden götürülen beslenme

15

42
40

6

24

52
28

3

Ort

72

61

17

Daha sık

18

45

13

6

Günde 1 kez

60

15

Fast-food tarzı
yiyecekler
Paketli, işlenmiş
hazır gıdalar/abur cubur

Haftada birkaç gün

15

60
32

37
36

29

11

Her gün

24
32
36

Haftada 3-4

Haftada 1-2

Çocuğu okula, anaokuluna, kreşe giden anneler:
S13. Çocuğunuz okulda yemek yiyor mu? Evetse;
S14. Çocuğunuz okulda ne yiyor? Lütfen uygun seçenekleri işaretleyiniz?
S14a. Peki bunları ne sıklıkla yiyor?

D.2.2.2.3 Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Yönetimi
Tüm ebeveynlerin %36’sı çocuğunu sağlıklı beslenmeye yönlendirmek konusunda zorluk yaşadığını ifade etmiştir. AB SES grubu anneleri diğerlerine göre
daha az zorluk yaşadığını belirtmiştir (%29). Yaşanan zorluklar içinde en çok
öne çıkanlar “sınır koymakta zorlanma” ve “TV/internetten olumsuz etkilenme” olmaktadır. Fazla kilolu çocukların annelerinin en çok ifade ettiği zorluk
“sınır koymakta zorlanma” olarak ifade edilmiştir. “TV/internetten olumsuz
etkilenme” durumunun da en çok 3-6 yaş çocukların anneleri tarafından dile
getirildiğini görülmektedir. Okuldaki yiyeceklerin sağlıksız olmasından daha
çok 11-18 yaş grubu ebeveynleri bahsetmiştir.
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Tablo 31. Çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamada yaşanan zorluklar

Çocuğun
sağlıklı beslenmesinde
zorlanma oranı

Tablo 32. Belediye ve kamu kurumlarından sağlıklı beslenme konulu talepler

Çocuğun sağlıklı beslenmesini sağlamada
“çok zorlanma” sebepleri
n:180

n:500

%

Denetlemelerin sık yapılması

20

%

Okullarda beslenme dersi/eğitimleri/seminerleri verilmesi

16

16

Çocuğa sağlıksız ya da aşırı yememesi konusunda
sınır koymakta zorlanıyor olmamız

49

Okullarda süt/doğal ürünler dağıtılması

14

30

TV/internet reklamlarından olumsuz yönde
etkileniyor olması

48

Açık/kapalı oyun alanları/spor alanları/sinema/tiyatro yerlerinin çoğaltılması

12

Besleyici/sağlıklı/organik ürünlere teşvik edilmesi

11

17

Arkadaş/akranlarından olumsuz yönde
etkileniyor olması

42

Büfelerde/AVM’lerde/kantinlerde sağlıklı besinlerin satılması

10

Okulda ve okul çevresindeki yiyecek alternatiflerinin
sağlıksız olması

39

Sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerinin
satın alabileceğimden pahalı olması

35

18

19
n:500
Hiç zorlanmıyorum
Zorlanmıyorum
Ne … ne …
Zorlanıyorum
Çok zorlanıyorum

Yakın çevremden çocuğumu sağlıklı
beslenmesini sağlamak ya da sağlıklı beslenmeye
yönlendirmek konusunda destek görmüyor olmam

20

Bizim de aile olarak sağlıksız besleniyor olmamız

16

Evin yakınlarında sağlıklı ve güvenilir gıda ürünleri
satın alınabilecek yerlerin olmaması

16

Sağlıklı yiyecek alternatifleri
hazırlamak için zaman bulamama

13

Çocuğum için sağlıklı yiyecek alternatiflerinin
hangileri olduğu konusunda bilgi eksikliğim

9

S18. Çocuğunuza sağlıklı beslenmesini sağlamak ya da sağlıklı beslenmeye yönlendirmek
konusunda zorluklar yaşıyor musunuz?
S19. Peki bu yaşadığınız zorluğun altında yatan nedenler nelerdir?

Bilgilendirici çizgi filmler/filmler/reklamlar/kamu spotu yapılması

9

Fiyatların ucuzlaması

9

Abur-cuburların/fast-food ürünlerinin okullarda satışı yasaklanması

9

Bilgilendirici afişler asılması/Aileler bilinçlendirilmeli

8

Çeşitli aktiviteler yapılması

6

Ailelere sağlıklı besin desteği/maddi destek sağlamak

5

Pazar yerlerinin çoğaltılması

4

Okullarda ev yemeği yapılan yemekhane olması

4

Hijyene önem verilmesi

4

Sağlıklı yiyecekler ulaşılabilir olmalı

3

Bisiklet yolları yürüyüş yolları yapılması

2

Diyetisyen olması

2

*Cevap seçeneği sunulmadan alınan spontan yanıtlardır
S22a. Çocukların daha sağlıklı beslenmesini desteklemek için belediye ve kamu
kurumlarının neler yapılabileceğini düşünüyorsunuz?

D.2.2.2.4 Belediye ve Kamu Kurumlarından Talepler
Sağlıklı beslenme konusunda belediye ve kamu kurumlarından beklentilerde
denetlemelerin sıklıkla gerçekleştirilmesi, okullarda beslenme konulu eğitimlerin verilmesi ve okullarda süt gibi doğal ürünlerin dağıtımının yapılması seçenekleri öne çıkmaktadır.
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D.2.2.3 Yaşanılan Çevre Koşulları

D.2.2.3.2 Okuldaki Spor İmkanları

D.2.2.3.1 Çevredeki Fiziksel Aktivite Alanlarından Faydalanma

Okul bahçesine sahip olma oranı çok yüksek ifade edilmektedir, ancak kapalı spor salonu ve futbol/basketbol sahası imkanına sahip olanların oranı
%50’den daha azdır. Okul bahçesi dışında diğer tüm alanlara erişebilir olmak
yaş ve sosyo-ekonomik durum ile ilişkili olarak görülmektedir. Ortaokul/lise
çağındaki çocuklarda futbol/basketbol alanına erişim oranı daha yüksekken,
tüm imkanlar sosyo-ekonomik durum düştükçe azalmaktadır.

Yaşanılan çevrede en yaygın olan alanlar çocuk parkları ve yürüyüş yapılabilecek alanlar olarak gözlemleniyor. 3-6 yaş çocuğu olan ebeveynler arasında,
çocuk parkı dışında çocuğunun faydalanabileceği bu tür alanların olduğu belirtenlerin oranı diğer yaş gruplarına göre daha düşük. Bu da bu yaş grubuna
özel fiziksel aktivite alanlarının daha az olduğuna işaret ediyor. Tüm bu alanlara sahiplik sosyo-ekonomik statü ile direkt bağlantılı . Daha düşük grupların
yaşam alanlarında bu imkanlara daha çok ihtiyaç olduğu gözüküyor. Çevrede
sahip olunan tüm fiziksel aktivite alanlarından verimli faydalanan çocukların
oranı %60’ı geçmiyor. En verimli kullanılan alanlar çocuk parkları ve bisiklet
parkurları olarak ifade edilmiştir.
Tablo 33. Çevrede fiziksel aktivite alanı bulunma oranı ve faydalanma sıklığı

Tablo 34. Okuldaki spor imkanları

n: 411 (çocuğu okula gidenler)

Bulunma oranı %
62 n=312

Yürüyüş yapılabilecek
park/yeşil alan/deniz kenarı

57

19
17

Bisiklet alanları

40

Belediye spor salonu/
yüzme havuzu

38

n=189

Herhangi bir özel
spor kursu/salonu

35
29

18

n=286
n=199

Futbol-basketbol sahası

n=174
n=145

26

32

33

48

27

D.2.2.3.3 Okul Dışı Günlük Aktiviteler

56

46
24

S7. Çocuğunuzun okulunda aşağıdakilerden hangileri olduğunu belirtiniz?
S19. Peki bu yaşadığınız zorluğun altında yatan nedenler nelerdir?

56

20
30

34
46

40

23

37

1- Hiç kullanmıyor ve 5- Çok sık kullanıyor ölçeğinde
1-2

3

4-5

S5. Yaşadığınız çevrede, yakın civarda aşağıdakilerden hangileri olduğunu belirtir misiniz?
S6. Peki çocuğunuz bunları ne sıklıkla kullanıyordu?

78

45
37

Çocukların faydalanma sıklığı

n=500

Çocuk parkları

86

Açık hava basketbol sahası
Yaz-kış kullanılabilen spor salonu
Açık hava futbol sahası

Baz

%

Çocukların oynayabildiği okul bahçesi
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Anneler çocuklarının çok büyük oranda haftada en az bir kez dışarı çıktığını
ifade etmiştir. Ancak çocukların sadece 1/3’ü her gün dışarı çıkmaktadır. Okul
dışı günlük aktivitelerde ilk sırada akraba ziyaretleri ve AVM gezileri gibi kapalı
alan aktiviteleri yer almaktadır. Programlı olarak egzersiz/spor yapmak için
dışarı çıkanların oranı sadece %28’dir. Bu oran 3-6 yaş arası çocuklarda ve
DE SES grubunda daha düşük görülmektedir.
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Tablo 35. Okul dışı günlük aktiviteler (%)
Dışarı çıkma sıklığı

Dışarıda yapılan aktiviteler
Toplam
n=500

5
12

33

63

Akraba/arkadaş ev ziyareti

30
19

Tablo 36. Yapılan ve yapılamayan fiziksel aktiviteler (%)

Daha seyrek
Haftada 1 gün
Haftada 2-3 gün
Haftada 4-5 gün
Her gün

n:500

n=500
58

56

Çocuk parkına gitmek

55

Koşmak

Kafede bir şeyler yiyip içmek

53

Açık havada spor aletleri

Sokakta oynamak

52
47

50

Bisiklet/paten sürmek

47
36
23

Futbol
Yüzme

17

Açık hava etkinliklerine gitmek

39

Basketbol

16

Kültürel aktiviteler

37

Spor salonu aktivitesi

14

Voleybol

13

Egzersiz/spor yapmak

28

S9. Günlük rutininizde çocuğunuz okula gitmek dışında ne sıklıkla dışarı çıkıyordu?
S10. Çocuğunuz genellikle ne tür aktiviteler için dışarı çıkıyordu?

D.2.2.4 Egzersiz ve Aktif Yaşam
D.2.2.4.1 Yapılan/Yapılamayan Fiziksel Aktiviteler
3-18 yaş arası çocuklar tarafından en çok yapılan aktiviteler yürüyüş, bisiklet/
paten ve koşu gibi açık hava aktiviteleridir. Yürüyüş kız çocukları tarafından
daha çok yapılırken bisiklet ve futbol aktiviteleri AB SES grubundaki çocuklarda daha fazla öne çıkıyor. Yapılmak istendiği halde yapılamayan aktivitelerin
arasında ilk 3 aktivite ise farklı donanımlar gerektiren yüzme, spor salonu ve
dans kursu olarak ifade edilmiştir.
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Baz
Yürüyüş yapmak

AVM gibi kapalı alanlarda gezmek

Yürüyüş yapmak

OBEZITEYI DEĞIŞTIREN ŞEHIR İSTANBUL PROJESI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

İstenen ama
yapılamayanlar

Düzenli yapılanlar

n=500

11
20
10
13
11
47
24
30
16

Evde spor aletleri

12

11

Evde pilates/yoga

11

11

Boks, tekvando vb.

6

Dans kursuna gitmek

4

28
31

S26. Çocuğunuzun düzenli olarak arkadaşlarıyla ya da kendi kendine yaptığı fiziksel
aktiviteler nelerdir?
S27a. Peki fiziksel aktivite anlamında çocuğunuzun yapmak istediği ya da sizin çocuğunuzu yönlendirmek istediğiniz ancak yapamadığı neler var?

D.2.2.4.2 Fiziksel Aktivitelerin Yapılamama Sebepleri
Fiziksel aktivitelere ulaşamama konusunda en çok belirtilen sebep ekonomik
durum yetersizliğidir. Yeterince alan olmaması ve olan yerlerin uzak/kalabalık
olması da fiziksel aktivitenin önündeki engeller arasında sayılmaktadır.
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Tablo 37. Fiziksel aktivitelerin yapılamama sebepleri

%31

%22

%13

%12

%8

%7

Tablo 38. İstanbul’da yaşamanın çocukların aktif hayat sürmesindeki etkileri

n:200

• Ekonomik durum yetersizliği

34
40

• Yeterince açık alan olmaması

26
Olumlu yönde
Etkilemiyor
Olumsuz yönde

• Spor alanlarının uzak olması

%
63

Ulaşım zorluğu/trafik

n:500

Dışarıda aktivitenin güvenli olmaması

56

Spor alanlarına araçla ulaşmak zorunda olmak

45

Evin yakınında aktivite alanları olmaması

45

Spor alanlarının çok kalabalık olması

43

Ücretsiz/uygun fiyatlı imkanların sağlanmaması

43

Çoğunlukla AVM gibi kapalı alanlarda vakit geçirilmesi

35

• Etraftaki alanların kalabalık olması

S32. Yaşadığınız yeri düşünecek olursanız İstanbul’da yaşıyor olmak çocuğunuzun haraketli/aktif bir hayat sürmesini/fiziksel aktivite yapmasını genel olarak nasıl etkiliyor?
S33. İstanbul’da yaşıyor olmanın çocuğunuzun haraketli/aktif bir hayat sürmesini/fiziksel
aktivite yapmasını olumsuz etkilemesinin başlıca nedenleri nelerdir?

• Açık alanların güvenli olmaması

• Belediyenin alanlarından yararlanılamaması
n:500

S27b. Peki çocuğunuzun bunları yapamamasının başlıca nedenleri nelerdir?

D.2.2.4.3 İstanbul’da Yaşamanın Aktif Yaşam Üzerindeki Etkileri
Ebeveynlerin %40’ı İstanbul’da oturmanın aktif bir hayat önünde engel olduğunu belirtmektedir. Yaş ve sosyo-ekonomik grupları arasında bu anlamda bir
farklılaşma yoktur. Çocuğunun kilo problemi olduğunu düşünen ebeveynlerin
%53’ü İstanbul’da yaşamanın haraketli/aktif bir hayat sürmesini/fiziksel aktivite yapmasını olumsuz etkilediğini düşünmektedir (n: 60). Sıralanan olumsuz
etkiler arasında en önemlileri ulaşım zorluğu ve güvenlik problemidir. Evlere
yakın olan ve güvenliği sağlanabilen aktivite alanları önemli bir ihtiyaç olarak
ortaya çıkmaktadır.

D.2.2.4.4 Belediye ve Kamu Kurumlarından Talepler
Belediye ve kamu kurumlarından olan talepler arasında ücretsiz ve güvenli
kamusal spor alanları ve okuldaki beslenme düzeninin daha sağlıklı olacak
biçimde düzenlenmesi öne çıkmaktadır.
Tablo 39. Belediye ve kamu kurumlarından talepler

n:500

%

Ücretsiz/uygun fiyatlı imkanların sağlanması

80

Açık alanların güvenli olması için tedbirlerin alınması

72

Okullarda sağlıklı beslenmeye yönelik bilinçlendirme yapılması

67

Şehir düzenlemesinin daha fazla açık alan ve park içermesi

62

Okul ortamının fiziksel aktiviteye teşvik edecek biçimde düzenlenmesi

61

Okullarda sağlıklı beslenme için kantin yerine yemekhane düzenine geçilmesi

61

Güvenli bisiklet yollarının oluşturulması

57

S34. Çocukların daha sağlıklı beslenmelerini ve daha hareketli bir hayat sürmelerini
sağlamak adına belediyeler ve kamu kurumları sizce neler yapabilir?
82

OBEZITEYI DEĞIŞTIREN ŞEHIR İSTANBUL PROJESI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

83

D.2.3 Covid-19 Pandemisinde Obezite Yönetimi Nicel Araştırma Bulguları

Tablo 41. Covid-19 döneminde kilo yönetiminde değişiklikler

D.2.3.1 Covid-19 Pandemisi Döneminde Kilo Algısı
Covid-19 Pandemisi döneminde obezite yönetimi konulu araştırmaya katılan
ve herhangi bir teşhis edilmiş hastalığı olduğunu belirten kişilerin %13’üne
obezite teşhisi konmuştur. Obezite teşhisi konmamış kişilerin çoğu ise VKİ
değerleri 30 üzeri olmasına rağmen kendilerini fazla kilolu olarak tanımlamışlardır (n:131).
Tablo 40. Covid-19 pandemisinde kilo algısı

%18
%34
%10

Daha fazla dikkat etmeye
başladım.
Bir değişiklik olmadı.
Daha az dikkat etmeye
başladım.

Fazla
kilolu

Kilo yönetimi yapmaktan
tamamen vazgeçtim.

%38

(n:131)

%4

Obez

n:150

%69

Normal
kilolu

%27
%0

%20

Tablo 42. Covid-19 döneminde kilo değişiklikleri
%40

%60

%80

D.2.3.2 Covid-19 Döneminde Kilo Yönetimi
Araştırmaya katılan 150 kişinin 1/3’ü kilolarına daha fazla dikkat etmeye başladığını belirtirken, %18’i fazla kiloları ile ilgili herhangi bir şey yapmaktan
tamamen vazgeçmişlerdir. Katılımcıların yarısından fazlası pandemi dönemi
boyunca kilo aldığını, buna karşın %17’si kilo verdiklerini ifade etmişlerdir. Kilo
problemi ile başa çıkmak için en çok tercih edilen yöntemler; %46 ile kendi
kendine diyet, %43 ile yeme alışkanlıklarını değiştirmek ve %41 ile herhangi
bir alet veya ekipman olmadan evde spor yapmak olmuştur.

%17
Kilo aldım.

%52
%31

Kilomda değişiklik
olmadı.
Kilo verdim.

n:150
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D.3

NITEL ARAŞTIRMA BULGULARI

Projenin nitel araştırmalar bölümünde, diyetisyen, dahiliye uzmanı, endokrinoloji uzmanı, beden eğitimi öğretmeni, dernek yetkilileri gibi anahtar kişilerle
derinlemesine görüşmeler yapılmış, kilo sorunu olan kişilerin günlük yaşamları
çevrim içi ortamda etnografik yöntemle değerlendirilmiş, erişkinlerle ve ebeveynlerle odak grup tartışmaları gerçekleştirilmiştir.

bile onu da parası yettiği kadar, mesela 3 ay kullanıyor, sonra bırakıyor. Bu
hastaların çoğu eski haline geri dönüyor, verdiği kiloları geri alıyor. Aslında
tedaviyi verirken beslenme alışkanlıklarını düzenlemeye çalışıyoruz. Doğru
beslenmeyi alışkanlık haline getirmesini söylüyoruz. Ama alışkanlık haline
getiremiyorlar.” (Dahiliye Uzmanı)

Elde edilen veriler tema analizi ile değerlendirilmiş ve sonuçlar üç başlık altında gruplandırılmıştır:

“Geliri düşük olanlar daha çok karbonhidrat ağırlıklı besinler tüketiyor. Ama
zenginler obez olmuyor diye bir şey yok, onlar da her şeye kolay erişiyor,
lezzetli gıdaları yüksek miktarlarda tüketiyorlar. Bölgesel farklar da var, ona
göre yeme alışkanlığı… Mesela bir bölge çok fazla börek seviyor, başka
bir bölge çok fazla etle besleniyor, bir diğer bölge hepsini bir arada çok yiyor. Yani aslında Anadolu’nun mutfak kültürü de kalorili. Keyifli ama kalorili.
Adama ‘sen tatlı yeme’ diyorsun, adam oturup 5 dilim baklava yiyor, onu
ne zaman yakacak. Bu köyden geldi, o oradan gitti, ona yufka geliyor, ötekine başka bir şey geliyor. Yapacak bir şey yok. Bizde bahane çok. Biri diyor ben Boşnak’ım, bizde böreksiz olmaz. Biri diyor Arnavut mutfağı böyle,
biri diyor ekmeksiz olur mu? Yiyorlar da yiyorlar. Gerçekten böyle yemeyi
seven bir milletiz.” (Endokrinoloji Uzmanı)

Obezite Algısı ve Deneyimi (Tanımlar, Sebepler, Sosyal ve Psikolojik Etkiler)
Obeziteyle Mücadele (Çözüm Arayışı, Çözümler, Engeller, Doğru Bilinen
Yanlışlar)
İstanbul ve Obezite (Tuzaklar, Fırsatlar, Farklar, İdeal Şehir)
D.3.1 Obezite Algısı ve Deneyimi
(Tanımlar, Sebepler, Sosyal ve Psikolojik Etkiler)
Nitel araştırma sonucunda elde edilen veriler, obezite ile ilişkilendirilen anlam
evrenini değiştirmek gerekliliğini göstermektedir. Obezite, paniğe kapılmadan,
baş edilebilir seviyeleri olan ve mücadele edilebilir bir “durum” algısına kavuşturulmalıdır.
Toplumun bugünkü genel algısına bakıldığında, obezitenin asıl sebebi “boğazını tutamamak” olarak görülmektedir. Medikal uzmanların bile tedavi süreçlerini
anlatırken “boğazını tutma/tutamama” ifadelerini kullanıyor olması bu algının
ne kadar köklü ve güçlü olduğuna işaret etmektedir. Obezite ayrıca, “dengesiz, düzensiz ve kötü beslenme”, “yeme bozukluğu” olarak da tanımlanmaktadır. Sorunlu yemek yeme alışkanlığı obezite için tek başına yeterli bir sebep
olabilmekteyken, hareketsiz yaşam tarzıyla birleştiğinde obezitenin yükselişini
kolaylaşmaktadır.
“Hastalar beslenme ile ilgili çok da sormuyorlar. Ah keşke sorsalar. Ne kadar
güzel olur. Soran da şöyle: ‘Doktor Bey ben nasıl kilo vereceğim?’ diyorlar.
‘Diyetimi de yapıyorum.’ Daha çok böyle oluyor sorular. Diyetini yapmayan
hasta bir şey sormuyor. Yapan hasta ise veremiyorum ne yapmalıyım, diye
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soruyor. Yani bana diyeti öğret tarzında değil de bir şeyler ver de kilolar
gitsin diyor. Ben bu işten yırtayım şeklinde yaklaşıyor. Obezite ilacı alsa
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Obezite bir sürecin sonucu olarak tanımlanmaktadır. Bu sürecin başında
medikal, fizyolojik ve/veya psikolojik sebeplerden kilo almaya başlayan insanlar, sonrasında aldıkları kilolar sebebiyle psiko-sosyal sıkıntılar yaşamaya başlamakta, bu kısır döngü kilolu bireylerin yeme bozukluğuna yol açan
davranış kalıplarını güçlendirmekte, bunların yerleşmesine ve değiştirilmesi
daha zor hale gelmesine yol açmakta, neticede bireyleri obezite noktasına
taşımaktadır.
“Obezite sorunu çok geniş. Sosyal problemleri olan var psikolojik problemi olan, ailesinde problem yaşayan var. Kilo veremezsem eşim beni terk
edecek diyenler de var. Ya da kıyafetleri kendine yakıştırmayıp üzülenler.
Travmatize olmuş insanlar. Baskı altındalar. Motivasyon da önemli bu işte.
Motive olup hareket edebilen diyet yapabilen de var. Her şeyden vazgeçip
daha çok yemeye kendini veren de.” (Endokrinoloji Uzmanı)
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“Çocuklarda obezite genelde uyku problemi ile bağlantılı çok çıkıyor, bir de
hareketsiz yaşamla inanılmaz ortaya çıkıyor. Daha fazla sosyal medya kullanımı, daha fazla oyun oynama, daha fazla evde zaman geçirme ne yazık ki buna
sebep oluyor. Yetişkinlerde de şu olabilir; yine sosyal medya ile ilgili olabilir.
Ayrıca çok fazla yemeğe maruz kalıyor. Obezojenik çevre diyoruz biz buna;
yemek konuşuluyor, yemekle ilgili aktiviteler yapılıyor, kişi duyguları ile başa
çıkamadığı zaman stresle yemeğe başlıyor ya da başka bir duygusunu bastırmak kaçmak için yemeğe başvuruyor. Yüzde 30-40’lık kısımda da genetik
olarak alt yapısı var, anne babada kilo var, onlarda şeker ile ilgili problem var.
Bu şekilde bunlar sebep oluyor.” (Diyetisyen)
“Ben aslında eskiden çok aktif biriydim ama şimdi sağlık bakımından biraz
sıkıntılar yaşadığımdan dolayı ne yazık ki birçoğunu yapamıyorum ve o da
beni çok üzüyor eskiden kurslara giderdim folklor kurslarına halk oyunlarına danslara giderdim sonra kayıtlı olduğum spor yeri vardı giderdim günlük
sporumu yapardım haftada 3 kere en azından giderdim. Ama dizimden
dolayı bir sıkıntı yaşadım işte, bu fazla kilolardan hoplamayla falan sağ dizimde su birikmesi ve aşınma olmuş ona tedavi yapıldı iğne yapıldı derken
hareketlerim iyice kısıtlandı. Hareketlerim kısıtlanınca daha da çok kilo aldım. Hareket edemeyince aldığın enerjiyi kiloyu nasıl vereceksin onu da
bilemiyorum işte boğazımızı da tutamıyoruz.” (Kilo Sorunu Olan Yetişkin,
Kadın, Yaş 44, Maltepe, Evli, Çalışan, VKİ 30+)
D.3.2 Obeziteyle Mücadele
(Çözüm Arayışı, Çözümler, Engeller, Doğru Bilinen Yanlışlar)
Obezite noktasına ulaşıldıktan sonra, kişilerin bu sorununun çözümü için
hangi yollara başvurdukları tartışılmıştır. Çözüm arayışı öncelikle kişinin kendi kendine yapabileceği, kimseye başvurmak zorunda olmadığı yöntemler ile
başlamakta; kişi başarısızlığa uğradıkça çevrenin, geleneksel ve dijital medyanın teşvik ettiği popüler çözümlere yönelmektedir.
Obezite ya da alınan kilolar konusunda gerçek bir çözüm arayışı, genellikle
obezitenin/kiloların hayat üzerinde yarattığı etki fiziksel, psikolojik veya sosyal olarak dayanılmaz boyuta geldiğinde ve panik, depresyon, ölüm korkusu,
dışlanmışlık gibi unsurların tetiklemesiyle başlamaktadır. Fakat geçerli bir çözüm arayışına girmenin kaçınılmaz olduğu noktaya gelene kadar, kilo sorunu
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yaşayan bireyler sıklıkla, “bir dirhem bin ayıp örter”, “can boğazdan gelir”, “su
içsem yarıyor” gibi telkinlerle fazla kilolarının bir sorun teşkil etmediğine kendilerini inandırmakta ve kiloları için kalıcı çözümler aramayı ertelemektedirler.
“Fıldır fıldır gezen koşturan enerji dolu biri olan ben, hareket sınırlandırması içerisine girince panikledim sanki böyle hiç kalkamayacağım zannettim.
Eğilemiyorsunuz, çok kötü bir şey, yerde oturamıyorsunuz, temizlik yapamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu hayatımı kısıtladığı için korktum panik yaptım ben nereye gidiyorum hayırdır, dedim kendime. Kıyafet
meselesini geçtim arka planda kaldı. Daha önce de kilolarım yüzünden
giydiklerimi üzerimde beğenmediğim oluyordu. Ama dizimdeki olay beni
kopardı yani.” (Kilo Sorunu Olan Yetişkin, Kadın, Yaş 44, Maltepe, Evli,
Çalışan, VKİ 30+)
Kişilerin odağı “kilo sorunu” olduğundan, sorunun çözümü için öncelikli uzman tercihi diyetisyen olmaktadır. Kişiler farklı şikayetleri için gittiği bir uzman
tarafından kilo sorunu nedeniyle diyetisyene yönlendirdiğinde ise obezite olasılığını veya tehdidini kabul etmektense diğer duruma/hastalığa (örneğin: tiroit
veya diyabet) odaklanmayı tercih etmektedir.
“Hastalar genelde bize ‘kilo veremiyoruz’ diye gelirler. Şekerleri, tansiyonları, eklem ağrıları oluyor, disklerinde sorun oluyor. Dizimiz ağrıyor, belimizde fıtık var, kilo vermemiz gerekiyor, diye bize gelmiş oluyorlar. Kalp
tansiyon hastalıkları oluyor, kilo vermeleri gerekiyor, hastalıkları için bize
yönlendirilmiş oluyorlar ya da bunların hiçbiri olmuyor. Mesela birtakım diyetisyenlere gitmiş oluyorlar ya da bir tık popüler olan internetten diyetleri
yapmış oluyorlar. Ben kilo veremiyorum benim hormonal bozukluğum var
muhtemelen, diye geliyorlar.” (Endokrinoloji Uzmanı)
“Kilo veremiyorum, bende tiroid mi var acaba, diye gelen danışanlarımız
var. Ya da insülin direnci mi var, diye gelen. Bunları elbette sorgulamak ve
olmadıklarından emin olmak lazım testlerle. Sorunun yemek olduğundan
emin olmamız lazım. İlk adım olarak bunu kontrol ederiz. Fakat hastalar da
sanki kendi hayat tarzlarının kilo aldırdığını pek düşünmek istemiyorlar.”
(Diyetisyen)
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Aşırı kilo veya obezitenin yönetiminde rol oynayan medikal olan ve olmayan
tüm uzmanlar beslenme, hareketli yaşam ve düzenli egzersizden oluşan bütüncül bir yaklaşımın öneminde birleşmektedirler. Uzmanlar kentte yaşarken
gündelik hayatın içinde olması gereken asgari hareketlilik için bile özel bir
çaba gerektiğini vurgulamakta; kent insanına günlük işlerini yaparken yürümek, eğilip kalkmak gibi basit hareketleri yapmalarını bile hatırlatmak zorunda
kaldıklarını ifade etmektedirler.
“Şimdi ben hastalara şunu tavsiye ediyorum, birçok arkadaşım da ediyordur. Bir yere giderken bir durak önce inin, bir durak geç inin, hiçbir yere
çıkamıyorsanız apartmanın etrafında 15-20 dakika tur atın, yürüyüş, hareket imkanlarınızı artırın. Aklınıza getirin. Bazı şeylerin aklınızda olması gerekiyor. Bir de niyet etmeleri lazım.” (Dahiliye Uzmanı)
“Lisede fitness kültürünün oturmaya başlamasıyla beraber bazı şeyler değişebilir. Ben fitness çalıştığım için lisedeki öğrencilerim çok danışıyordu
bana, okul dışında da telefon üzerinden veya sosyal medya üzerinden olsun yardım edeceğimi söylemem onları fitness konusunda sıcak hissettiriyordu.” (Beden Eğitimi Öğretmeni)
“Çocuklar hareketsizler. El-ayak koordinasyonu kötü olduğu gibi arkadaş
iletişimleri de kötü. Çocuklar çok pasif kalmış, çok küçük yaşta teknolojik
alet almışlar. Ben şimdi görüyorum çok küçük yaşta çocukların son model
telefonları var ve bunlar da çocukların sosyal aktivitesini kısıtlıyor. Sosyal
aktivitesini kısıtladığı için biraz daha fiziksel aktivitesi düşük kişiler oluyorlar.” (Beden Eğitimi Öğretmeni)
Obezitenin yönetimi ve tedavi yöntemleri ile ilgili engeller değerlendirildiğinde;
uzmanlar tarafından fazla kilolu ve obez bireylerin tedavi uyumunun genel
olarak düşük olduğu belirtilmiştir. Çünkü bu kişiler hızlı ve etkili sonuç görmek
istemektedirler. Oysa bir endokrinoloji uzmanının belirttiği gibi “Kilo bir günde alınmadığı gibi bir günde de verilmemektedir.” ve böyle uzun soluklu bir
tedavide uyum ve başarının artması için süreklilik ve takip şarttır. Ancak diğer
taraftan obezite ile çok yönlü ve uzun süreli, yani gerçekten sonuç alacak
bir mücadelenin zaman, çaba ve para eksenlerinde tanımlanabilecek ciddi
bir maliyeti olduğu da eklenmiştir. Zayıflamaya en istekli kişiler bile zaman
ve çaba açısından kararlılık gösterse de maalesef aldığı danışmanlığın mali
yükünü karşılamakta zorlanmaktadır.
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“Kilolu çocuklar koşamadıkları için arkadaşları da onları aralarına almak
istemiyor. Çok kilolusun diyen arkadaşları oluyor, isim takanlar oluyor.
Bunlarla çok karşılaşıyoruz… Çocuk hareketsiz kalıyor. Arkadaşlarını gözlemliyor oyun esnasında veya sınıf içerisinde buruk hissediyorlar. Biraz da
içlerine kapanık çocuklar oluyorlar.” (Anaokulu Öğretmeni)
“Obezite bir yeme davranış bozukluğudur ve şu anda etkilediği o genç
kitlenin birçoğu o gençler, çocuklar mutsuzlar. Onun için de ruhsal olarak
yeme davranış bozukluğu gelişiyor. Nasıl anoreksiya nervoza varsa, obezite de aynı şekilde. Onun için obezite ile baş etmek istiyorsak, tedavinin
bir bacağı kesinlikle psikoterapi olacak diye düşünüyorum.” (Endokrinoloji
Uzmanı)
“Sadece beslenme değil, bu ayaklardan bir tanesi. Ama en önemlilerinden biri. Kimyasallara maruz kalmamak, temiz hava, temiz bir su, yeterince
tüketmek bunu, akılcı ilaç kullanmak; gereksiz antibiyotik ve diğer gereksiz ilaç yükünden arınmak, düzenli, kaliteli uyku; bunların hepsi aslında bir
bütün… Sağlıklı yaşamın çok önemli bir parçası da ruh sağlığını dengede
tutabilmek.” (Diyetisyen)
“Ben özel bir okulda çocuklarla çalışıyorum. Kilo sorunu olan bir çocuk
gelirse, öncelikle sorarım; şimdiye kadar bir diyet programı denedi mi?
Genellikle insanlar internetten bulup diyetler deneyebiliyorlar. Eğer şimdiye
kadar hiç bir diyetisyene gitmediyse, diyetisyen öneririm. Çünkü bir programa ihtiyaç duyuyor olabilir. Onun dışında mutlaka spor merkezine ya da
evde uygulayabileceği egzersizleri yapmasını isterim. Zaten diyetisyen beslenme programını hazırlayacağı için o programa sadık kalırsa kilo verecektir
yavaş da olsa. Bu çok yönlü ve uzun süren bir süreç… Çocuklar, ailelerinden daha çok uyum gösteriyorlar obezite ile mücadeleye. Yeni nesil aileler
bu işte iş birlikçi bir tutum sergilemiyor. Maddi olarak destek oluyorlar ama
maneviyatta eksik kalıyorlar.” (Psikolog)
“Eskiden ara ara arkadaşlarla Belgrad Ormanı’na koşuya giderdik. Evliliğin
hayatımızda böyle bir etkisi var. Artık tek başına karar almıyorsun. Bir de
sürekli şey düşünüyorsun, evin şu eksiğini mi gidersem, şöyle mi yapsak
böyle mi yapsak. Hani atıyorum koşuya gitmek yerine acaba diyorsunuz
farklı şeyler mi yapsam bir malzeme alıp satsam mı farklı işlere mi girsem de
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daha çok para kazansam, yani o şekilde geçiyor… Mesela şimdi bir adam
düşünün, kilolu, İstanbul’da evi kirada, iki tane çocuğu var, adam nasıl spor
salonuna gitsin nasıl kilo versin ki ya da nasıl yediklerine dikkat edebilirsin
ki? Kilo vermek de aslında bir maliyet yani, çayını alacaksın, spor aletini
alacaksın bilmem neyi alacaksın.” (Kilo Sorunu Olan Yetişkin, Erkek, Yaş 30,
Eyüp, Evli, Çalışan, VKİ 25.0-29.9)
Obezite yönetimi ve tedavisini zorlaştıran bir diğer unsur, Türkiye kültüründe
yemek paylaşma ve ikram etmenin sosyalleşme, bağ kurma, sevgiyi ifade etmenin en önemli araçlarından birisi oluşudur. Bu nedenle obeziteyle mücadele ederken «yemekten» uzaklaşmak sosyal ve kültürel bağları koparmak gibi
hissedilmekte, dolayısıyla bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları yaratmaya
yönelik önerilere bakışı olumsuz etkilenmektedir.
Obezite mücadelesinde psikolojik bileşenin göz ardı edilmesi de özellikle kilolu bireyler arasında destek grubu benzeri grup çalışmalarının eksikliği, etkili
sonuçlar almanın önündeki en önemli engellerden biri olarak öne çıkmaktadır.
Kilo/obezite sorunu yaşayan kişiler çocuklar olduğunda konuya elbette ebeveynler de dahil olmakta ve obezite yönetimine başka boyutlar eklenmektedir. Kilo/obezite sorunu yaşayan çocukların obezite ile mücadelesinde en
güçlü belirleyicilerden birisi ebeveynin bu konuya yaklaşımıdır. Ebeveynlerin
topluma ve çocuklarına karşı yaratmak istediği imaj, sağlıksız beslenme ürünleri talep eden çocuklarına nasıl cevap vereceği, kendi beslenme ve hareket
alışkanlıklarından ne kadar fedakarlık etmeye hazır olduğu gibi yaklaşımları
obezite yönetimi ve tedavisini direkt olarak etkilemektedir.
“Oğlum çok fazla gazlı içecek içiyor. Ama ailecek de günde 2,5 litre gazlı içecek tüketiyoruz. Hata bizde aslında, biliyorum… Fakat devlet okullarının kantinlerinde de genel beslenme tost, poğaça ve simit şeklinde olduğu için, oradan alacağına evde kendim yapıyorum.” (Kilo Sorunu Olan Çocuk Ebeveyni,
Oğlu 11 Yaşında, Avcılar, Ev Hanımı)
“Çocuğumu endokrine götürdüm ama verilen listedeki aktiviteleri, çocuğuma
kıyamadığım için yaptıramadım. Okullarındaki öğretmen ‘Çocuğun bir şeye
alışmaması mümkün değil. Alışamayan anne baba vardır.’ diyordu. Ama anne
olarak da insan farklı bakıyor. İnsan kendi çocuğu olunca yedirmek istiyor. Ben
önce kendimi değiştirmem gerektiğini düşünüyorum. Kendi yeme alışkanlıkla-
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rımı düzeltirsem İlksen’e de faydalı olacağımı düşünüyorum. Benim de kilom
var. Önce kendimi alıştırmam lazım. Bu da belki beni durduruyor olabilir.” (Kilo
Sorunu Olan Çocuk Ebeveyni, Kızı 4 Yaşında, Sancaktepe, Ev Hanımı)
“Çocukta kolesterol çıkınca bir ay boyunca diyet yaptık. 7-8 kilo verdi. Ancak kolesterol normal seviyeye inince, eski beslenme alışkanlıklarımıza geri
döndük.” (Kilo Sorunu Olan Çocuk Ebeveyni, Oğlu 13 Yaşında, Beylikdüzü,
Ev Hanımı)
“Oğlum küçükken babaannesine yakın oturuyorduk. Çocuk evde sevmediği bir yemek olunca hemen babaanneyi arıyordu, o da ‘Ne istersen yapalım,
ya da dışarıdan alalım.’ diyordu. Ben ‘Bu akşam da bırakın nohut yesin.’
desem de işe yaramadı. Yapmayın, etmeyin desem de önünü alamadım ve
çocuk 5 yaşında kilo almaya başladı. Şimdi de pandemi stresi var, herkes
evde. Uyu deyince uyumuyor. Gece ben uyuduktan sonra mutfakta kek, çikolata, cips, kola gibi şeyler tırtıklıyor… Dahiliye uzmanına gitmiştik, kolesterolü yüksek çıktı, obez teşhisi de kondu. İlk zamanlar diyete girdik 2-3 ay
dikkat etmeye çalıştık, hasta olmasın diye. Sonra ipin ucu kaçtı yine. Ben
de kiloluyum zaten. Arada kaldım ben de. İstediği yemekleri versem de mi
üzülsem, vermesem de mi üzülsem.” (Kilo Sorunu Olan Çocuk Ebeveyni,
Oğlu 13 Yaşında, Zeytinburnu, Ev Hanımı)
“Tamamen dengesiz ve sağlıksız beslenme. Mesela çocuk bize geliyor hiçbir şekilde masa kültürü yok, kahvaltı kültürü yok. Tadını bilmediği yiyecekler var. Mesela anne gelip bize diyor ki; benim çocuğum hiç zeytin yemedi
tadını bilmez ona vermeyin veya hayatında hiç peynir yemedi. Genelde hep
sağlıklı şeyler için söyleniyor. Mesela ıspanak hayatta yemez diyor. Sadece
makarna, köfte, pilav ve sabah ağlamasın diye çikolata yedirip getiren anneler, babaanneler var.” (Anaokulu Öğretmeni)
“İnsanlar İstanbul şartlarında çok yoğun çalışıyorlar. O yüzden de etkiliyor. Çalışan bir anneyse işten gelince hemen çocuğun eline tableti veriyor.

Bir makarna haşlıyor, köfte kızartıyor. O yemek yaparken onu da çocuğun
ağzına tıkıştırıyor. Çocuk o süreçte karnını doyuruyor hemen uykuya gönderiyor. Ya da dediğim gibi durmuyorsa tablet veya çikolata falan veriyor.”
(Anaokulu Öğretmeni)
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“Mesela hikayeler okurken bile küçük mesajlar vermeye çalışıyorum. Çok
çikolata yersek dişleri çürür, sağlıklı beslenmezsek karnımız ağrır gibi. Hem
mesajla hem hikayeyle anlatımlarımız oluyor tabii ki. Mesela çikolatayı getiren öğrencim, benim anlattıklarımdan çok etkilenmiş ki ‘Öğretmenim bunu
çöpe atmak istiyorum.’ dedi. Bu benim için çok çok büyük bir başarı.”
(Anaokulu öğretmeni)
“Dün ne yedin diye sorarım mesela öğrencilere; yarısından fazlası pizza söyledik, bunu söyledik, çalışan anne babalar oldukları için hemen hazır yiyeceklerle geçiriyorlar. Dolayısıyla sağlıksız besleniyorlar. Belki bu noktada sebzeyi,
meyveyi hayatlarına sokmayı; abur cuburun girmemesi gerektiğini sık sık hatırlatmak daha önemli. Bunun için sadece çocuklara değil ailelere de yapılması gerekiyor sağlıklı beslenme konulu eğitimlerin.” (Psikolog)
“Şişmanlıkta hiçbir kuşku yok ki ailedeki yatkınlıkların da rolü var, ama büyük ölçüde yaşam tarzından kaynaklanıyor. İhtiyacından fazla kalori almak,
beslenmede tercih edilen besinlerin yüksek glisemik indeksli olması, bunların da aslında kolay yağa dönüşen besinler olmasından kaynaklanıyor. Şu
veya bu ölçüde endüstriyel besin tüketen çocukların bu besinlere maruz
kalmasında kaynaklanıyor. Endüstriyel besinler yağ ve karbonhidrat miktarı çok fazla olan insanın tat duyusu üzerinden ilerler ve çocukları düşük
dereceli bağımlılık sürecine sokar. Ayrıca elektronik oyun bağımlılığı, uyku
düzensizliği, aktivite azlığı, anne-babayla iletişimin azalması, ekran başında
geçirilen zamanının artması, evde mutluluk verici insanlarla yenen yemekler yerine fast-food denilen yemeklere yönelinmesi ve bütün bunun aslında
giderek çocukları esir alması ve doğadan kopmak, oyundan kopmak, arkadaşlıktan kopmak gibi süreçler de şişmanlığı ortaya çıkarıyor. Hele de çocukların okullarında yemekhane yoksa, çocuklar kantinlere ve onların ayakta tüketilen yüksek kalorili yiyecek içeceklerine mahkum oluyor… Bir de
ben çocuk yalnızlığı diye bir şey olduğunu düşünüyorum. Anne ve babaların iş odaklı bir hayatları söz konusu çocuklar evin içinde kendi odalarında
ekrana gömülüler.” (Diyabetli Çocuklar Vakfı, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
Obezite ile mücadele konusu tartışılırken kaçınılmaz olarak Covid-19 pandemisi ve zorlukları da gündeme gelmiştir. Kilo sorunu yaşayan katılımcıların
çoğunun bahsettiği üzere, bu kişilerin zaten yaşamakta oldukları fiziksel veya
psikolojik sıkıntılar, pandemi nedeni ile daha da artmıştır. Bu da yakın dönemde
obezite ile mücadelede ek sıkıntıların çıkabileceğine işaret etmektedir.
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D.3.3 İstanbul ve Obezite (Tuzaklar, Fırsatlar, Farklar, İdeal Şehir)
Kalabalık ve trafik, İstanbul’un sunduğu olanaklara erişimi kısıtlayan, erişilen
olanakla ilgili deneyimin kalitesini düşüren, zamansızlık yaratan, bireyin stres
seviyesini etkileyen ve ne yazık ki İstanbul denince akla en çok gelen iki unsur
olarak ortaya çıkmaktadır. Kentin koşturmacası, sürekli bir yerlere yetişme
telaşı, uzun mesafelerin ve trafiğin bireylerden çaldığı zaman, sağlıklı beslenme ve hareketlilik açısından önemli zorluklar yaratmaktadır. Betonla örülü bir
metropol hayatı, sınırlı sayıda ve küçük ölçekli parklar, var olan seçeneklere
ulaşımın zor olması, iş hayatındaki stresi yaşamın geneline yaymakta ve İstanbulluyu stresin sadece psikolojik değil fizyolojik etkisine de maruz bırakmaktadır. İstanbul içinde yaşayan bireyin yaşamaya ayıracak pek az zamanı
kaldığı, dolayısıyla “kolaya kaçma”nın bir kaçış değil, neredeyse bir mecburiyet haline geldiği bir yaşam alanına dönüşmüştür.
“Binalar arasında yeşil alan yok. Binalar daracık sokakların içerisindeler.
Beni oturduğum semtte park yeşil alan çok fazla yok. Site içerisinde oturan
çok az insan var. Çocuklarını alıp en fazla parka gidebiliyorlar. Sahil kenarı
ya da Belgrad gibi bir kent ormanı yok. Dediğim gibi insanlar İstanbul kalabalığında ve trafiğinde yaşıyorlar. Aileler de çocukları alıp hemen eve gitme
derdine düşebiliyorlar.” (Anaokulu Öğretmeni)
“İnsanlar metropolit kentlerde yaşadığı zaman stres seviyeleri yüksek oluyor. Stres seviyesi yüksek olduğu zaman bağışıklık düşüyor, o zaman da
kilo alıyorsunuz. Bütün araştırmalarda stres seviyesi yüksek olan insanların obeziteye meyilli olduğunu söylüyor. Sağlıklı beslenmek onlar için artık
ikinci üçüncü seviye. Kronik hastalıkların sebebi de stres. Obezitenin sebebinin sağlıklı beslenmeden ziyade stres olduğunu düşünüyorum.” (Beden
Eğitimi Öğretmeni)
“Kalabalık sizi yıldırıyor. Kalabalık ve trafik sizi engelliyor bu şehirde. Bir
yere gidecekseniz en yakın yer 30-40 km. 1,5 saat gidiş, 1,5 saat dönüş
şehirlerarası bir yolculuk yapmış oluyorsunuz.” (Dahiliye Uzmanı)
“Olumsuz anlamda çok fazla trafikte vakit geçirdiğimiz için insanlar işten
çıkıp spor salonuna gidip tekrar eve gitmesi saat 9-10’u buluyor. Bu anlamda spor salonlarına gitmek biraz daha zorlaşıyor tabii ki vakit ayırmak
anlamında. Bir de ormanlar gibi açık havada yürüyüş yapabileceğiniz yer-
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ler genelde merkezlere uzak, haliyle ulaşımı zor. Ama tabii ki parklar var
merkezde de güzel ağaçlandırılmış yeşil parklarımız ve deniz kenarında bir
yürüyüş yapmak imkanı şehrin olumlu yönlerinden.” (Diyetisyen)
“İstanbul’da ben şu an buraya gitmek istiyorum diyemiyorsunuz, oraya
ne zaman gidilmeli konusunu önce düşünmeniz gerekiyor ve siz kendinizi
önce İstanbul’a göre ayarlayacaksınız, çocuk gibi tıpkı. Mesela trafik saati,
hafta sonu orası çok kalabalıktır oraya gidilmez, o gün oraya gidilmez, bugün buraya gidilmez, şu saatte evden çıkılmaz. Aslında İstanbul bizi kontrol
ediyor yani, biz ona uyum sağlamaya çalışıyoruz.” (Kilo Sorunu Olan Yetişkin, Kadın, Yaş 30, Maltepe, Evli, Çalışan, VKİ 25.0-29.9)
“Şişmanlık araştırmaları çocuklardaki kilo probleminin kentsel bir problem
olduğunu işaret ediyor. İstanbul çocukları zorlayan fiziksel şartlara sahip,
çocukları ev ve okul arasında hapseden, beslenmeye çok az zaman ayıran
beslenmenin içeriğiyle az ilgili bir ortam sunuyor. Her yer, sokaklar, dondurmacı, tatlıcı, fast-food dükkanlarıyla dolu. Düşünsenize kreşlere gidiyorsunuz orada bile meyve suyu, poğaça veriliyor.” (Diyabetli Çocuklar Vakfı,
Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
Obezite ile mücadelede en önemli ayaklardan biri olan sağlıklı beslenme ve
sağlıklı gıda ürünlerine erişimdir. İstanbul şehrinde taze ve sağlıklı gıdaya erişim, katılımcılar tarafından ister evde ister dışarıda tüketim için olsun pahalı
olarak değerlendirilmekte ve uzun tedarik zinciri yüzünden kısa ömürlü şeklinde nitelendirilmektedir. Paketli gıdalar ve hazır yemekler ise tüketici açısından doyuruculuğu ve cazibesi yüksek algılanan, satıcı için kar marjı yüksek
fast-food kategorisinde değerlendirilmektedir.
“Mesela kantinlerde ben hamburger, sosisli ekmek görmek istemiyorum.
Alabilen aile muz alıyor. Muzun kilosu 15 lira. Ama bir öğrencim var 7 kardeş. 1 kilo muz yetmez aile nasıl alsın. Ben ikinci defa o aileden meyve
isteyemiyorum. Mesela meyveyi tane olarak jelatinleyecekler kantinde ve
tane fiyatını yazacaklar. Çocuk canının istediği meyveyi gidip oradan alacak. Meyve suyu var çok şekerli ise kaldırın, koymayın. Ben bu sefer kantinle de sıkıntı yaşıyorum.” (Anaokulu Öğretmeni)
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“Paran yoksa İstanbul pahalı bir şehir. Daha ucuz gıdaları alacaksın paran
yoksa. Ucuzluk demek bazen, her zaman değilse de kaliteden kaybetmek
demek, her gün protein yiyemeyeceksin mesela. Mecburen o karbonhidratı alacak insanlar. Az parayla sağlıklı beslenme olabilirliğini anlatmak lazım
burada. Coğrafik olarak şanslıyız; kuru baklagilleri anlatmak gerekiyor, alternatiflerini anlatmak gerekiyor.” (Endokrinoloji Uzmanı)
“Stresli ve yorucu bir şehir oldu İstanbul. Trafik olsun, karmaşası olsun ister
istemez yoruyor gün içerisinde. Diyelim ki bir devlet çalışanı bile olsanız
5’te çıksanız, evinize gitmeniz, dinlenmeniz zaman alıyor bunlar. Burada yemek yapmak sizin için ikinci üçüncü plana atılabiliyor. Hem her milyonlarca
restoran var iyisiyle kötüsüyle. Bunlar da doğal olarak insanları cezbediyor.
Hani hemen söyleyeceğim, gelecek. Üstelik ucuzu da var pahalısı da var.”
(Diyetisyen)
“Bu şehirde olağanüstü bir kalabalık var. Benim memleketim aslında Konya.
İstanbul memleketime göre daha imkanları bol ve daha özgür hissettiriyor.
Hayat çok pahalı ama burada… Pandemiden beri bir buçuk yıldır düzenim
birazcık bilgisayar üzerine olduğundan hareketsiz kalmak mecburiyetinde
kaldım ondan sonra üşenmeye başladım. Şu sıralar üşeniyorum kalkıp yemek mi yapsam, dışarıdan söylesem mi, yoksa evde mi yapıyım deyip, çok
üşenip dışarıdan yemek söylüyorum… Şimdi buzdolabımı açsanız içinden
nugget, burger o şeylerden çıkar. O hazır paket gıdaları yememem lazım biliyorum ama bir yandan zamandan tasarruf ettirdiği için de alıyorum.” (Kilo
Sorunu Olan Yetişkin, Erkek, Yaş 25, Şirinevler, Bekar, Üniversite Öğrencisi,
VKİ 30+)
Ayrıca ekonomik güç ile yemek tercihleri/beslenme alışkanlıkları açısından bir
ilişki olduğu belirtilmiştir. Ekonomik gücün az olması tek tip beslenme ve ucuz
paketli/hazır gıda tercihini arttırmakta, aynı zamanda egzersiz olanaklarına
erişimi azaltmaktadır. Diğer taraftan, ekonomik gücün yüksek olması ise hareketliliği azaltmakta, çoğunlukla sağlıksız seçenekler içeren dışarıda yemeyi
daha kolay ve sık hale getirmektedir.
Obezitenin yönetiminde bir başka önemli ayak ise egzersiz ve aktif yaşamdır.
Ancak bu iki unsur tartışılırken İstanbul şehri, sakinlerine sunduğu fırsatlardan
çok onlara kurduğu tuzaklar ile tanımlanmaktadır. Bu tuzaklardan birisi gü-
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venlik problemidir. Kentte algılanan güvenlik algısı semtten semte, sokaktan
sokağa değişmektedir. Güvenlik algısının düşük olduğu yerde kadınlar, engelliler ve kilo/obezite sorunu olanların hareket etme, yürüyüş yapma özgürlüğü
kısıtlanmaktadır.
Sokak güvenliği ise çocuklukların hareketsizliği açısından önemli bir sorun
olarak görünmektedir. Güvenlik algısının düşük olduğu yerlerde, ebeveynlerin
koruma içgüdüsü yüzünden özellikle küçük çocuklar, ailedeki yetişkinlerin zaman ve mekan sınırlarına hapsolmakta ve hareketsiz kalmaktadırlar.
“İstanbul’da yaşayan ailelerin bazıları çocuğuna karşı fazla koruyucu oluyor, dışarı çıkmasını istemiyor. Ben 25 yaşındayım, benim son döneme yetiştiğim çocukluğumda dışarı çıkardık parka giderdik, ailelerimiz güvenirdi.
Şimdi o zamanki güven yok, sokağa insanlar güvenmiyor. Aile de dışarıda
değil evde, çocuğu da eve hapsediyor.” (Beden Eğitimi Öğretmeni)
“Küçük parklarda sorunlar yaşıyoruz her bölgede büyük alanlar bulamıyoruz çünkü. 10-15 dönüm daha ideal büyüklükler parklar için. Ancak yer
yokluğundan mahalle aralarında 500 m küçük parklar yaptığımız zaman, bu
sorun olarak dönüyor. Mahalle sakinleri parka gelen serserilerden rahatsız
olduklarını söylüyorlar arayıp. Yani büyük parklarımızı artırmak gibi hedefimiz var.” (Şehir Planlama Uzmanı)
“Sabah işe gelirken bakıyorum. Çağlayan’da bir park var. Küçük bir park.
İnsanlar orada yürüyüş yapmak zorunda. Çünkü çevrede yürüyüş yapabileceği bir alan yok. Çok az yani yok denilecek kadar az. Mesela Avrupa’da
şehirlerde bu tür alanlar çok fazla. Ama İstanbul’da öyle parklar yok. Vatandaş insanların yürüdüğü kaldırımda koşu yapmak zorunda kalıyor. Sürekli
inşaat yapıldığı içinde park alanları da azalıyor.” (Şehir Planlama Uzmanı)
İstanbul’un “obezojenik” yönleri ve tuzakları yanı sıra, katılımcılar İstanbul’un
obeziteden korunmakla ilgili fırsatlarını da dile getirmişlerdir. Örneğin, İstanbul’da her türlü gıdaya günün her saatinde ulaşmanın mümkün oluşu önemli
bir avantaj olarak algılanmaktadır. Bu erişimi fırsata çevirmek için önce farkında olmak, daha sağlıklı olana yönelmeye niyet etmek sonra da ekonomik
gücüne uygun olanı seçmek gerektiği belirtilmiştir.
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Metropol belediyelerinin vizyonu, hizmet anlayışı ve kapasitesi de hareketli ve
aktif yaşamı desteklemek açısından İstanbul’un sunduğu çok değerli fırsatlar
arasında sayılmaktadır. Artan yeşil alanları, parklar, parklara yerleştirilen spor
aletleri, baleden su topuna çeşitli ücretsiz kurslar, ücretsiz spor salonları ve
yüzme havuzu gibi tesisler hareketli ve egzersiz içeren bir yaşam tarzını destekleyen belediye hizmetleri olarak sıralanmıştır.
“Çocuklar aslında kullanabilirse fırsatlar çok fazla çünkü belediyelerin açtığı
çok çeşitli ücretsiz kullanabilecekleri spor salonları var, oralara kaydolabilirler. Onun dışında dezavantaj olarak çok kalabalık olması var. Oralara kaydolurken onlara sıra gelmesini bekleyebiliyorlar.” (Beden Eğitimi Öğretmeni)
“Esasında yavaş yavaş bazı şeyleri de yapıyorlar. Her yere bisiklet koymaya başladılar. Sahilleri kesintisiz olarak açmaya başladılar. İnsanlar burada
yürüyüş yapmaya başladı. Ormanların içinde birçok yerde koşu parkurları
yapıyorlar. Bu tarz şeyler oluyor. Bunların daha da üzerine çıkarak insanlara
yaşam zevki alacak ortamları da açarak bisiklet parkurları, yürüyüş parkurları, daha sağlıklı havuz ve denizde yüzme işi. Belediyeler bu tarz yerler
açıyorlar.” (Dahiliye Uzmanı)
Son on yıldır sayıları artan siteler de İstanbul şehrinin sunduğu imkanlar arasında görülmektedir. Bu siteler içerdikleri geniş bahçe, çocuk parkı, havuz,
spor salonu, basketbol ve tenis kortu gibi tesisler hareket ve spor olanakları
ile sakinlerine birkaç adımlık mesafede daha sağlıklı ve aktif bir yaşam ihtimali
sağlamaktadır.
Katılımcılar tek bir İstanbul’dan söz etmenin mümkün olmadığını, İstanbul’un
sadece yakaları ve semtleri arasında değil, semtlerin kendi içindeki sokaklar
arasında bile farklılaşmalar olduğunu belirtmişlerdir.
Bu da obezite ile mücadelede İstanbul’daki gereksinimlerin yer, kişi, yaş,
sosyo-ekonomik durum gibi özelliklere göre belirlenmesinin önemine işaret
etmektedir.
Araştırmamız kapsamında semtlerin sundukları hizmet ve olanaklar arasındaki farklar değerlendirildiğinde; sahil yolu olan, gelir seviyesi yüksek olan ya da
ormanlık alana yakın bulunan semtlerin diğerlerinden daha farklı ve iyi olanaklar sunabildiği görülmüştür. Bazı belediyeler ücretsiz hizmetleri, insan odaklı
yaklaşımları veya sundukları tesis kalitesiyle öne çıkabilmektedir. Belediyele99

rin bu hizmetleri sunması elbette İstanbullular tarafından önemsenmekte ve
takdir edilmektedir. Ancak bu hizmetlerin hem semtin yerelinde hem de İstanbul
genelinde hem geleneksel hem de sosyal medyada iyi şekilde duyurulması,
en az hizmetleri planlayıp sunmak kadar önemlidir. Nitekim bazı semt sakinlerinin kendi belediyelerinin sağladığı imkanlar konusunda pek az fikri olduğu,
ya da hiç bilgisi olmadığı anlaşılmıştır.
“Semtten semte değişiyor. Mesela Beylikdüzü’nde biz çok şanslıyız. Burada yaklaşık üç dört yerde, artı sahillerde çok güzel yürüme alanları, bisiklet
yolları var. Kocaman Yeşil Vadimiz var. Bu konuda Beylikdüzü çok şanslı.
Hatta Yeşil Vadi’de belediyenin günün belli saatlerinde düzenlediği herkese açık spor etkinliği var. 15:00’te jimnastik dersi, 7:00’de Zumba dersi
falan var; o yüzden bu bölge şanslı. Ama Güngören’de araba park edecek
yer yok, evlerin bahçeleri yok yani blok halinde apartman ve her taraf dükkan oradaki insanların yürüyecek yerleri yok.” (Aile Hekimi)
“Instagram’dan takip ediyorum Ekrem İmamoğlu’nu, ki herkesin takip ettiğini düşünüyorum. Sürekli eşiyle yürüyüşte fotoğrafları var. Geçen bir video yayınlamış mesela. Demiş ki ‘Bu hafta sonu da çocuklarımla beraber
yürüyüş yapacağım. Çocuklarımın ormanda oksijen almasını istiyorum.’
Eşimle biz her hafta sonu yürürüz. Bunlar güzel şeyler. Bir de Atatürk Kent
Ormanı açtı. Çok merak ediyorum. Bizi de teşvik ediyor, hani gidelim hava
alalım.” (Anaokulu Öğretmeni)

E ÖNERİLER

“Şimdi İdealtepe Maltepe’deyim. Burada çok fazla var park da var. Yürüyüş
yolu düzenlemişler tam yolu yürümek kırk dakika, tamamen yürüyüş orada
spor aletleri de koymuşlar çok güzel ekstra sahil tarafında da zaten adım
başı yine o aletlerden var dediğim gibi tenis var basket var ondan sonra
hani biz bayanlar içinde var erkekler içinde gençler için de yaş sınırlandırmaları koymuşlar saatlendirmişler. Hiçbir ücret de talep etmiyorlar. Küçükyalı’da yaşarken farklıydı, oradaki spor ve hareket imkanları daha kısıtlı,
evde spor yapmam gerekiyordu.” (Kilo Sorunu Olan Yetişkin, Kadın, Yaş
44, Maltepe, Evli, Çalışan, VKİ 30+)
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Sağlıklı bir topluma ulaşabilmek için sadece topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi yeterli olamamaktadır. Sektörler arası iş birliğini
kuvvetlendiren sağlık politikalarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Elbette bu
süreçte bireylerin de kendi sağlığının farkında olması, hizmetleri talep etmesi
ve olumlu yönde davranış değişikliği geliştirmesi gerekir.
Sağlıklı beslenme önündeki engellerden sağlıklı gıdaya erişim güçlüğü, yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda obezite, diyabet ve metabolik hastalıklar her geçen gün daha da yaygınlaşarak tüm insanlığın ortak mücadelesini
gerektiren sağlık sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Obezitenin temel nedeni, kolay ulaşılan enerji yoğun gıdalarla tüketilen kalori
ve harcanan kalori arasındaki enerji dengesizliğidir. Küresel olarak yağ ve
şeker oranı yüksek, enerjisi yoğun gıdaların tüketiminin artması, buna karşın
değişen ulaşım biçimleri, artan kentleşme ve oturarak çalışma biçimlerinin
yaygınlaşması ile fiziksel hareketliliğin azalması obezitenin nedenleri arasında
gösterilmektedir.
Obezite ile mücadele uzun soluklu bir süreç olup, sağlık, eğitim, ulaşım, pazarlama, iletişim, şehirleşme, gıda, spor gibi birçok alanı doğrudan ilgilendiren, sektörler arası iş birliği ve koordinasyon gerektiren multidisipliner bir
yaklaşımla sürdürülmelidir.
Obeziteyle mücadelede bütüncül yaklaşım gereği hem bireylerin yapması gerekenleri hem de bunları mümkün kılacak olan çevresel ve yapısal etkenlerin
değiştirilmesine yönelik eylemleri içermelidir.
Temel olarak iki husus önemsenmelidir. Bunlar:
1. Obezite konusunda çocukluktan itibaren her yaşta sağlık okuryazarlığının
arttırılması için eğitimlerin planlanması
2. Yeterli ve dengeli beslenme sağlanmasının yanı sıra fiziksel aktivite yapılmasıdır.
Buna göre bireysel düzeyde hazırlanan önerilerle ve aksiyonlar, toplumda
sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketlilik konusundaki doğru bilgilerin yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılması, sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketliliğin
özendirilmesi, erişkinlerde, çocuklarda, ailede doğru tutum ve davranış değişikliğinin desteklenmesi ile ilgilidir.
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Yapısal veya çevresel faktörlere yönelik öneriler ise başta çocuklar olmak üzere sağlıksız beslenmeyi teşvik eden unsurlarla mücadelenin güçlendirilmesini;

İstanbul’da sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketliliği mümkün kılacak çevrelerin/ortamların geliştirilmesini içermektedir.
İstanbul şehrinin yapısal, toplumsal ve bireysel etkenlerini tanımlayarak,
hemşerilerimizin, yetişkinlerimizle birlikte, özellikle risk grubundaki yaşlılarla
çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi, obeziteyle mücadelesi, fiziksel aktiviteye
kavuşması yönünde topyekûn bir aksiyon alınması gerekmektedir.
İBB olarak yürüttüğümüz; İSADEM eğitim çalışmaları, Yuvamız İstanbul
Kreşlerindeki Kimlikli Bebekler Projesi, PEDALİST Projesi, AÇIK ALAN Sabah Sporu Projesi, glisemik indeksi düşük Pelemir Unlu ve Mor Mixli Ekmek
Projesi ve Obeziteyi Değiştiren Şehir: İstanbul Projesi gibi, sağlıklı ve hareketli
yaşam, sağlıklı ve güvenilir gıda vb proje ve çalışmalarımız devam ederken;
Toplumda sağlıklı beslenme ile fiziksel hareketlilik konusunda bilgi ve farkındalığın artırılarak, fiziksel aktivitenin “gündelik hayatın içine yedirilmiş hareketlilik” yaklaşımı ile teşvik edilmesi
Erişkinlerde, çocuklarda ve ailede beslenme alışkanlıklarındaki tutum ve
davranış değişikliğinin desteklenerek, sağlıksız beslenmeyi ve obeziteyi
teşvik eden unsurlarla mücadelenin güçlendirilmesi
Bütünsel sağlık yaklaşımı için yönetişim ve iş birliklerinin güçlendirilerek,
İstanbul’da sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketliliği mümkün kılacak çevrelerin/ortamların geliştirilmesi
Belediyelerin “Sağlıklı Beslenme ve Obeziteyle Mücadele Danışmanlık Koordinasyon Birimleri” oluşturması ve bunları kolay ulaşılabilir şekilde planlaması
Kamu kurum ve kuruluşları ile sektörler arası iş birliğini sağlayarak fiziksel
inaktivite ve sedanter yaşam tarzını azaltmak, fiziksel aktiviteyi desteklemek, cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, eğitim ve bölgeler arası fiziksel olarak aktif
olmada eşit olanaklar sağlamak, “sedanter ortamları” azaltmak ve fiziksel
aktivite için engellerin kaldırılması
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Sağlıklı beslenmenin ve hareketli yaşamın, finansal kaynakların sınırlı olduğu
durumlarda da mümkün olduğuna ilişkin mesajlar verilmesi ve bunu sağlamaya yönelik somut öneriler hazırlanması
Okullarda ve tıp fakültelerinde sivil toplum kuruluşları ile belediyelerin etkin
olduğu öğrenci projeleri geliştirilerek, özellikle okul öncesi ve İlköğretimde
tüm öğretmenlerin sağlıklı beslenme konusunda güçlendirilmesi, beslenme
ve sağlık okuryazarlığının artırılması
Diğer yaş gruplarına kıyasla, daha çok sağlıksız ve dengesiz beslendiğini
düşünen 18-24 yaş grubuna yönelik çalışmalar yapılması, nedenlerinin anlaşılması ve genç yaş grubuna uygun müdahalelerin planlanarak, gençlere
ulaşmak için sosyal medya ve diğer iletişim kanallarının kullanılması
Engelli hemşerilerimizin sağlıklı beslenmesi ve fiziksel aktivite yapabilmesi
için erişilebilir uygun alanların artırılması ve aktiviteler planlanması
Trafiğe kapalı semt meydanları ve caddeleri oluşturarak hareketli olmanın,
yürüyüş yapmanın teşvik edilmesi
Sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketlilik konusunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinde “yan tema” olarak yer alması
Belediye çalışmalarının etik standartlar açısından bir göstergesi olacak biçimde sağlıksız endüstriyel ürünlerin çocuklar üzerindeki etkisini/cazibesini
nötralize edecek güçlü tasarımlar/iletişimler planlanması ve fiziksel hareketliliği öven/özendiren/popülerleştiren farkındalık çalışmaları yaparak, Metro
TV’de, billboardlarda, otobüs dış kaplamalarında, otobüs duraklarında, taksi pencerelerinde bu görsellerin yer alması
Belediye hizmet birimleri bünyesinde (İSADEM, PDM, evde bakım, spor salonları, kültür merkezleri, İSMEK, parklar vb.) sağlıklı beslenme ve fiziksel
hareketlilik danışma birimi için bir yer ayrılması, buralarda danışmanlık yapacak kişi sayısının artırılması için eğitimler verilmesi ve buralarda obezite
ile mücadele eğitimlerin yaygınlaştırılması
Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel hareketliliği özellikle düşük düşük gelir düzeyli
hemşerilerimizin yerleşim alanlarında mümkün kılacak yatırımlara öncelik
verilmesi, örneğin yeni açılacak parkların buralarda açılması
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Sağlıklı beslenme için su tüketiminin artırılmasının teşvik edilmesi
Belediye tesislerinde (sosyal tesisler, Beltur işletmeleri, yemekhaneler ve
mobil büfeler gibi) daha fazla sağlıklı gıda seçeneği bulundurulması
Ücretsiz yürüme turlarının düzenlenmesi, vatandaşların katıldığı yürüyüş
gibi aktivitelerin tiyatro bileti/İstanbul Kart kredisi/sokak hayvanlarına mama
gibi promosyonlara dönüşmesi
Halkımıza sınırlı bütçe ile sağlıklı gıda alma, pişirme ve fiziksel aktivite atölyeleri ile çocukların/gençlerin gıda endüstrisinin sağlıksız beslenmeyi özendiren reklam, faaliyet ve üretimleri ile mücadele edebilmeleri için atölye çalışmaları düzenlemesi
Yürüyüş, bisiklete binme ve yüzme en çok yapılmak istenen sporlar olduğundan; açık alan (park ve korularda) spor aletlerinin, yürüyüş parkurlarının,
toplu sabah sporlarının yaygınlaştırılması, bisiklet yollarının artırılması, bisiklet kullanıcı sayısının artırılmasını sağlayacak projelerin yürütülmesine,
spor salonları ve yüzme havuzlarının sayısının ve kullanım oranının artırılarak bu merkezlere erişimin kolaylaştırılmasının sağlanması
Metro merdivenlerini kullananlar ve belediye hizmet binalarında çalışanlar
için her bir basamağa ya da her bir merdiven bloğu başına harcanan kalorilerin yazılması
Hazırlanacak kişisel “Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite Kontrol Listesi”nin İstanbul halkıyla İBB web sitesinden paylaşılarak yürütülecek mücadelede ihtiyaç analiz sonuçlarına göre ön çalışmaların planlanması

Güvenli gıda, beslenme ve gıda güvenilirliği ayrılmaz biçimde birbirleri ile
bağlantılı olduğundan kurulacak gıda sistemleri; çiftlikten başlayarak gıdayı
yetiştirme, hasat, işleme, paketleme, dağıtım, ticaret, tüketim ve atıklar dahil edilerek, sağlıklı gıda üretimine danışmanlık desteği sağlanması
Tarım projelerinin odağına obezite, diyabet gibi metabolik hastalıklar ile
beslenmenin önemini alıp, yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının iş
birliğiyle, hibe ve kredi fonlarını kullanarak bir yandan taze ve sağlıklı gıda
sağlarken bir yandan da yerel halka istihdam olanağı yaratılması
Halk Ekmek aracılığıyla halkımızın ürettiği sağlıklı ürünlerin üretimde değerlendirilmesi ve Halk Ekmek ürün gamına pelemir unu düzeyi arttırılmış
glisemik indexi düşük ve antioksidan etkili, fonksiyonel gıda özelliği olan
mor mixli (purple bread) ekmeklerin üretiminin eklenmesi
“Sağlıklı Gıda- Sağlıklı Toplum” adı altında verilecek eğitim ve özellikle gençlerin kullanımı açısından hazırlanacak mobil yazılım programlarıyla alışveriş
alışkanlıklarının değişimi için tüketicileri sağlıklı beslenme uygulamaları hakkında bilgilendirmek ve teşvik etmek, bilinçli tüketici, gıda katkı maddeleri
farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlenmesi
Güvenli olmayan gıdalar özellikle yeni doğanların, küçük çocukların, yaşlıların ve hastaların etkilendiği kötü beslenme - hastalık kısır döngüsüne neden
olabileceğinden, kreşlerde ve huzur evlerinde obezite davranışlarını izleyen
projelerle özel beslenme ve diyet etkinliklerinin artırılması
“Her yaş ve Herkes için Sağlıklı Hayat/Sağlıklı İSTANBUL”

Spor İstanbul A.Ş. tesisleri ile İSMEKlerde yüz yüze ve online eğitimlerle,
ofiste veya evden çalışanlara masa başı online egzersiz eğitimi, sağlıklı yaşam egzersizleri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite eğitimleri verilmesi
Tıp merkezlerinde laboratuvar desteği, psikolojik sorunlarla mücadele eden
bireylere İSADEM ve PDMlerde psikolog desteği verilerek saha çalışmalarına profesyonellerce katkıda bulunulması
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Dünyanın hızla şehirleşmesi nedeniyle,
her şehir kendine göre yaklaşımlar geliştirerek
şehirleşmenin sağlığa olumsuz etkileri ile mücadele etmeli.
Bu ﬁkirle ortaya çıkan CITIES CHANGING DIABETES
(Diyabeti Değiştiren Şehirler) programı,
öncelikle şehrin iç seslerini dinlemeyi sağlayan
araştırmalar ile başlatılıyor.
Programın yürütüldüğü 38 şehrin arasından, ilk defa bu programa
OBEZİTEYİ DEĞİŞTİREN ŞEHİR olarak katılan İSTANBUL,
şehirde yaşayanların daha sağlıklı olması adına
yapılması gerekenler için harekete geçmiştir.
Bu kitapta İSTANBUL’da yaşayan aileler, okul yöneticileri,
doktorlar ve farklı branşlardan uzmanları da kapsayan
araştırma sonuçlarını ve bu sonuçlarla birlikte şehir için
yapılabilecek proje önerilerini bulacaksınız.
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