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ÖZET 
 
Kılıçarslan Törüner, E. (2006). Şişman Okul Çağı Çocuklarında Kilo Yönetim 
Programının Uygulanması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Doktora Tezi, İstanbul. 
Günümüzde çocuklarda şişmanlık, birçok ülkede önemli bir sağlık sorunudur ve ileri 

yaşlarda morbidite ve mortalite oranlarını artırmaktadır. Araştırma, şişman okul çağı 

çocuklarında, sağlıklı yaşam için oluşturulan kilo yönetim programının etkinliğinin 

değerlendirilmesi amacıyla sosyal bilişsel teori üzerine temellendirilerek yarı-deneysel 

olarak yapılmıştır. Rastgele seçilen Etimesgut; Hasan Ali Yücel ve Etimesgut İlköğretim 

Okullarında okuyan 4. sınıftaki çocukların boy ve kilo ölçümleri yapılmıştır. Çocukların 

VKİ’leri belirlendikten sonra, Etimesgut Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okuyan 41 

öğrenci (17 öğrenci şişman, 24 öğrenci hafif şişman) çalışma grubunu,  Etimesgut 

İlköğretim Okulunda okuyan 40 öğrenci (19 öğrenci şişman, 21 öğrenci hafif şişman) 

kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubundaki öğrencilere 2.5 aylık dönemde sağlıklı 

yaşam, beslenme ve fiziksel egzersize yönelik 7 eğitim seansı uygulanmıştır. Aynı 

zamanda, ebeveynlere konu ile ilgili 2 eğitim seansı düzenlenmiş ve danışmanlık hizmeti 

verilmiştir. Çalışma ve kontrol grubunda bulunan çocukların ve ebeveynlerin bilgi düzeyleri 

eğitim öncesi ve sonrası değerlendirilmiştir.  Ayrıca çocukların VKİ’lerine ilişkin değişimi 

gözlemlemek için ölçümler her iki grupta eğitim bittikten sonra ve ilk ölçümden 1 yıl sonra 

tekrarlanmıştır. Uygulanan program sonunda, çalışma grubundaki çocukların kontrol 

grubundaki çocuklara göre 3. ölçümdeki VKİ değerlerinin anlamlı derecede azaldığı 

(p<0,05), sontest puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarından anlamlı derecede 

yüksek olduğu (p<0,05) bulunmuştur. Her iki grupta da, ebeveynlerin sontest puan 

ortalamalarının, öntest puan ortalamalarına göre anlamlı derecede yüksek (p<0,05) olduğu 

belirlenmiştir. Şişman çocuklarda uygulanan kilo yönetim programı sonunda, çalışma 

grubundaki çocukların VKİ değerlerinin azalması nedeniyle, ilkokul döneminden 

başlayarak, okula dayalı kilo yönetim programlarının düzenli olarak uygulanması 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şişman, Çocuk, Okula Dayalı Program, Önleme, Hemşire 
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ABSTRACT 

Kılıcarslan Toruner, E. (2006). Implementation of Weight Management Programme to 

School-Aged Children with Obesity. Istanbul University, Institute of Health Science, 
Child Health and Illnesses Nursing, PhD Thesis, Istanbul. 
Obesity in children is currently a major health problem in many countries and increases 

morbidity and mortality in further ages. This research was conducted quasi-experimentally, 

based on social cognitive theory, with the aim of assessing the effect of weight 

management program on children with obesity. Weight and height measurements of 

randomly chosen 4th grade students in Etimesgut Hasan Ali Yücel and Etimesgut 

elementary schools were taken. Following calculation of BMI’s, 41 students (17 obese, 24 

overweight) in Etimesgut Hasan Ali Yücel School formed the intervention group while 40 

students (19 obese, 21 overweight) in Etimesgut School formed the control group. 

Students in intervention group were given 7 training sessions which consist of healthy life 

style, nutrition and physical exercises in a period of 2.5 months. Parents were given 2 

trainings about related issues and consultancy. The information level of both the children’s 

and their parents’ were assessed before and after the trainings. In order to observe the 

differences between BMI’s, measurements were repeated just after the end of the trainings 

and 1 year after the first measurement. At the end of the program, 3rd measurement of the 

BMI were decreased (p<0,05) and the average post-test scores were increased (p<0,05) 

significantly in the intervention group when compared to the control group. In both groups 

the post-test average scores of the parents are found significantly higher (p<0,05) than the 

pre-test scores. As the BMI values of children in intervention group decreased, it’s 

suggested to use school-based weight management programs starting from elementary 

school.  

Keywords: Obesity, Children, School-Based Program, Prevention, Nurse 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Günümüzde dünya, iki büyük beslenme sorunu ile karşı karşıyadır. 600 

milyon insan açlık sınırında iken 310 milyon insan da şişmanlık sorunu ile yüz 

yüzedir (European Commission, 2005).  Şişmanlık prevalansı gittikçe artış 

göstererek epidemi boyutuna yaklaşmıştır (Ogden ve ark., 2002). Çocuklarda 

şişmanlık günümüzde dünyadaki birçok ülkede önemli bir sağlık sorudur (European 

Commission, 2005; He ve Beyhon, 2006). Avrupa Birliği Obezite Araştırma 

Komisyonuna göre, Birliğin sınırları içinde  yaşayan 14 milyon çocuğun hafif  

şişman, 3 milyonunun da şişman olduğu ve bu rakamların her yıl 400.000’in 

üzerinde artış göstereceği tahmin edilmektedir  (European Commission, 2005). 

ABD’de çocuk ve adolesanlarda şişmanlık prevalansı %24’dür. Son yıllarda 

ülkemizde de çocuklar arasında şişmanlık hızlı bir şekilde artmaktadır. Örneğin, 

Süzek ve arkadaşlarının Muğla’da yaptıkları araştırmada, 6-15 yaş grubu 

çocuklarda şişmanlık prevalansı %16,7 (kız öğrencilerde %7,6, erkek öğrencilerde 

%9,1) olarak belirlenmiştir (Süzek ve ark., 2005).  

Kronik bir sağlık sorunu olan şişmanlık yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda 

da  sağlık risklerini artırmaktadır (European Commission, 2005; He ve Beyhon, 

2006). Çocuklarda şişmanlık, psikolojik sorunların yanı sıra kronik hastalık olarak 

bilinen tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, solunum sistemi ile 

ilgili sorunlar  (uyku apnesi gibi), bazı kanserler ve osteoartrit gibi pek çok soruna 

neden olur. Düşük benlik saygısı ve beden imajı ile yeme bozuklukları ve yaşam 

kalitesinin azalması sık rastlanan psikolojik sorunlardandır (European Commission, 

2005; Gonzalez ve Gilmer, 2006; Veugelers ve Fitzgerald, 2005). Çocuklarda ağır 

şişmanlık prevalansının giderek artması ve eşlik eden sağlık sorunları nedeni ile, 

sağlık profesyonellerinin bu sorunun önlenmesi ve tedavi edilmesine odaklanması 

gerektiği üzerinde durulmaktadır (Cole ve ark., 2006).  

Şişmanlığın çocuklar ve adolesanlar üzerindeki olumsuz birçok etkisinin 

yanı sıra,  tıbbi maliyeti ülke kaynakları üzerinde gittikçe artan finansal sorunlara 

neden olmaktadır. Toplam sağlık bakım maliyeti içerisinde yıllık payının batı 
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ülkelerinde tahminen  % 2 ile % 8 arasında olduğu, Avrupa Birliği ülkelerinde 

maliyetin 70 ile 130 milyon Euro arasında olduğu bildirilmektedir. Alarm verici bu 

oranlar, ülkeleri kaynaklarını artırarak bu sorunu azaltacak yeni eylem planları 

oluşturmalarına yöneltmiştir (European Commission, 2005).  

 Amerika Birleşik Devletleri’nde 1995 yılından itibaren hafif şişman ve şişman 

olan çocuk ve adolesanların 2010 yılına kadar %5 azaltılması hedeflenmiştir 

(DHHS, 2000). Ülkemizde de bu konuya ilişkin bir takım önlemler alınmaktadır. 

Örneğin Sağlık Bakanlığı, 21. Yüzyılda Herkes için Sağlık raporu içerisinde yer 

alan hedeflerden biri  “Risk Faktörlerinin Azaltılması”dır. Bu kapsamda 2020 yılına 

kadar, yetersiz fizik aktivite ve kötü beslenme gibi sağlığı olumsuz etkileyen 

faktörlerin mümkün olan en alt düzeye indirilmesi hedeflenmiştir  (Metin, 2006).  

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve 

Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı tarafından “Türkiye Obezite İle Mücadele 

Programı ve Ulusal Eylem Planı (2008-2012)” hazırlanmıştır. Eylem planının 

içerisinde okullarda şişmanlık ile mücadelede, yeterli ve dengeli beslenme ve 

düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılmasına ilişkin hedefler yer 

almaktadır. Bu hedeflerden bir tanesi de 2012 yılına kadar okullarda hafif şişman 

ve şişman prevalansının %10 azaltılmasıdır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2006).    

Oluşturulan hedeflere paralel olarak, çocukların ve adolesanların yetişkinlik 

dönemine olumlu sağlık alışkanlıkları ile devam etmeleri öncelikli konulardan biri 

olmalıdır (Velsor-Friedrich, 2001). İlköğretim döneminde oluşturulan modeller, 

yetişkinlik döneminde sağlıklı davranışların geliştirilmesinde son derece önemlidir 

(Leger ve Nutbeam, 2000).  

Okullar eğitimin yanı sıra çocukların sağlıklarının geliştirilmesinde, 

şişmanlığın önlenmesinde ve azaltılmasında önemli rol oynarlar. Çocuklar okulda 

belli bir süre eğitim almakta ve bu süre içerisinde okul, şişmanlığın azaltılabilmesi 

için davranış değişikliklerinin oluşturulmasında, sağlıklı davranışların 

geliştirilmesinde önemli bir ortam sağlayabilmektedir (Carter, 2002). Okullarda 

yürütülecek girişimler erişkinlik döneminde de devam edecek sağlıklı beslenme ve 
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egzersiz alışkanlıkları oluşturma ve kronik hastalıkların riskini azaltma açısından 

önemlidir (Lytle ve ark., 2000).   

Ülkemizde şişman olan çocuklara ilişkin prevalans, beslenme, fiziksel 

aktivite ve psikolojik sorunları belirlemeye yönelik yapılan bazı tanımlayıcı 

araştırmalar bulunmaktadır (Akyol, 1996; Yıldız, 2001; Kocoglu ve ark., 2003; 

Yumuk, 2005; Süzek ve ark., 2005). Ancak,  ilköğrenim çağında şişman olan 

çocuklarda modifiye edilebilir faktörlerden olan kilo yönetim programının etkinliğine 

ilişkin bir yayına rastlanmamıştır.  

Şişman olan çocuklarda pek çok sağlık sorunlarının yaşanması, tedavi ve 

bakım giderlerinin yüksek olması nedeni ile önlemlerinin alınması gereklidir (He ve 

Beyhon, 2006). Bunun için hemşirelik girişimlerinde, çocuklarda fazla kilo artışının 

erken dönemde belirlenmesi ve önlenmesi için uygun girişimlerin planlanması, 

uygulanması ve değerlendirilmesi sağlıklı bireyler ve toplumlar için son derece 

önemlidir. Bu bağlamda araştırmanın çocuk, aile ve toplum açısından hedeflenen 

koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine katkıda bulunması beklenmektedir.  

Araştırmada, şişman okul çağı çocuklarında, sağlıklı yaşam için oluşturulan 

kilo yönetim programının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

 

Araştırmanın Hipotezleri (H) 

H1: Kilo yönetim programı çocukların VKİ’lerini etkiler. 

H2: Çalışma grubunun son test bilgi puan ortalamaları, ön test bilgi puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

H3: Çalışma grubunun son test bilgi puan ortalamaları, kontrol grubunun son 

test bilgi puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

H4: Ebeveynlerin son test bilgi puan ortalamaları, ön test bilgi puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

Araştırmada genel bilgiler bölümü için  konu ile ilgili literatür taraması 

yapılmıştır. Bu bölüm  aşağıda verilen konu başlıklarından  oluşmaktadır. Çocukluk 

çağı şişmanlığının:  

1) Tanımı ve Belirlenmesi.  

2) Prevalansı ve Epidemiyolojisi.  

3) Sağlık Üzerine Etkileri.  

4) Tedavisi.  

5) Önlenmesi.   

a. Okula Dayalı Yaklaşımlar.  

b. Hemşirelik Girişimleri.  

6) Önlenmesinde Sosyal Bilişsel Teorinin Önemi.   

2.1.Çocukluk Çağı Şişmanlığının Tanımı ve Belirlenmesi 

Çocukluk çağı şişmanlığının çeşitli tanımları bulunmaktadır. Tanımlardan 

biri; çocuğun vücut ağırlığının  yaşına uygun önerilen değerin en az %10 fazla 

olması durumudur (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2001). 

Daha geniş bir şekilde kabul edilen tanım ise, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezi uzmanlarınca yapılan tanımdır. Buna göre, yaşa ve cinsiyete özel vücut 

kitle indeksi (VKİ) ≥95. persantil şişmanlık, VKİ, 85. ve 95. persantiller arasında 

olanlar ise hafif şişman olarak belirtilmiştir (CDC, 2008).  

Çocukluk çağı şişmanlığının belirlenmesinde antropometrik ölçümlerden; 

VKİ, çevre ve deri kıvrım kalınlığı ölçümleri   kullanılmaktadır. Aşağıda 

antropometrik ölçümler belirtilmiştir. 

 2.1.1.Vücut Kitle İndeksi (VKİ)    

Vücut kitle indeksi değeri vücut yağının dolaylı  ölçümünü verir. Kişinin vücut 

ağırlığının kilogram cinsinden, boyunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle 

bulunur (IOM, 2005). Çocukların büyümelerinin yaşa göre değişmesi, aynı 



 5 

zamanda kızlarda ve erkeklerde farklı oranlarda gelişmesi  nedeniyle  çocuklarda  

VKİ’nin kullanılırken yaş ve cinsiyet göz önünde bulundurulmalıdır . Bu nedenle, 

çocuklar ve gençler için VKİ  değerleri yaşa ve cinsiyete göredir (Barlo ve Dietz, 

1998). Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Amerikan Pediatri Akademisi, 2 

yaşından sonra şişmanlığın çocuklarda taranması için VKİ’nin kullanımını 

önermektedir. VKİ etkili bir tarama aracıdır,  tanı koyma amaçlı değildir (CDC, 

2008).  

 Vücut kitle indeksi eğrileri bir ülkeden diğerine değişiklik gösterebilir. Bu 

nedenle değerlendirmede kullanılan VKİ eğrileri, ülkeye ait, çocukların cinsiyetine 

ve yaşına uygun olmalıdır. Fransız, İngiliz, İsveçli, Alman, Amerikalı ve Çinli 

çocuklar için VKİ eğrileri bulunmaktadır. Ülkemizde yaşa ve cinsiyete uygun VKİ 

referans eğrileri, Bundak ve arkadaşları tarafından 2006 yılında geliştirilmiştir 

(Bundak ve ark., 2006).  

2.1.2. Çevre Ölçümleri 

 Çocuklarda şişmanlığın değerlendirilmesinde kullanılan çevre ölçümleri, 

vücut kompozisyonunun belirlenmesinde kullanılan antropometrik ölçümlerdir. 

Vücut kompozisyonu ile ilgili ölçümler, vücut yağının ve yağsız doku kütlesinin 

belirlenmesinde kullanılırlar. En çok kullanılan çevre ölçümleri ise, çocuğun göğüs 

çevresi, bel çevresi, karın çevresi, kalça çevresi, ayak bileği çevresi, üst kol 

çevresi, alt kol çevresi ve el bileği çevresidir. Bel-kalça çevresi oranı yağ dokusu 

dağılımını verdiğinden, değerlendirmede en sık bel-kalça çevresi oranı 

kullanılmaktadır. Elde edilen değerler,  çocukların yaşı ve cinsiyetine göre 

belirlenen referans değerleri ile karşılaştırılır. Referans değerlerde 97. persantil 

üzeri şişmanlık olarak değerlendirilmektedir  (Carolli ve ark., 2007; Pekcan, 2000).   

2.1.3. Deri Kıvrım Kalınlığı Ölçümleri 

Deri kıvrım kalınlığı (DKK) şişmanlık ve subkutan adipoz doku dağılımının 

saptanmasında kullanılan ve kaliper ile ölçüm yapılan bir yöntemdir. Sık kullanılan 

deri kıvrım ölçümleri; triseps, biseps, subskapular, suprailiak ve abdominal deri 

kıvrım kalınlıklarıdır. Elde edilen değerler, çocukların yaşı ve cinsiyetine göre 
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belirlenen referans değerleri ile karşılaştırılır. Referans değerlerde 97.persantil 

üzeri şişmanlık olarak değerlendirilmektedir (Carolli ve ark., 2007; Pekcan, 2000). 

 

2.2. Çocukluk Çağı Şişmanlığının Prevalansı ve Epidemiyolojisi 

Çocuklarda şişmanlık prevalansı gittikçe artmaktadır. ABD’de çocuk ve 

adolesanlarda şişmanlık prevalansı %24’dür. Amerika Birleşik Devletleri’nde 

1970’den bu yana, 6-11 yaş arası şişman olan çocukların oranı ikiye, 12-19 yaş 

arası çocukların  oranı ise üçe katlanmıştır (Henry, 2005).  Kanada’da şişman 

çocukların son yüzyılda iki katından fazlaya katlandığı ve en son tahminlere göre 

çocukların yaklaşık % 30’unun şişman olduğu tahmin edilmektedir (Veugelers ve 

Fitzgerald, 2005).  

Türkiye’de çocukluk çağı şişmanlığına ilişkin bölgesel araştırmalar 

mevcuttur. Muğla’da, 6-15 yaş grubunda şişmanlık prevalansı kız öğrencilerde  

%7,6, erkek öğrencilerde %9,1 (Süzek ve ark., 2005), Sivas’da 11-14 yaş grubu 

çocuklarla yapılan araştırmada şişmanlık prevalansı % 3,1, hafif şişmanlık 

prevalansı ise %7,5 (Kocoğlu ve ark., 2003). Konya’da 9-11 yaş grubu çocuklarda 

şişmanlık prevalansı, kız öğrencilerde %19,5, erkek öğrencilerde %14,7 olarak 

saptanmıştır (Yücesan-Aktaş, 2001). 

Çocukluk çağı şişmanlığının oluşumuna biyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve 

çevresel faktörler etki etmektedir (AAP, 2003). Bu faktörlerin şişmanlığın gelişimi 

üzerine etkisi tam olarak açık değildir. Ancak, sosyal faktörler, doğum ağırlığı, 

gestasyon yaşı, fiziksel aktivite, diyet gibi etkenlerin  şişmanlık yönünden risk 

oluşturduğu bildirilmektedir (Klesges ve ark., 1995; Parsons ve ark., 1999).  

Klesges ve ark. (1995), çocuklarda kilo alımına etki eden faktörleri 

incelemek için yaptıkları 3 yıllık araştırmalarında, beslenme ve fiziksel aktivite 

örüntüleri gibi modifiye edilebilir faktörlerle, ailede şişmanlık öyküsü, daha önceki 

şişmanlık durumu, cinsiyet ve sosyoekonomik durum gibi modifiye edilemeyen 

faktörleri karşılaştırmışlar, tüm faktörlerin VKİ’ndeki artışla ilişkili olduğunu, ancak 
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modifiye edilebilir faktörlerin biraz daha fazla oranda anlamlı olduğunu (p<0.0022) 

bulmuşlardır.      

Şişmanlığın epidemiyolojisi başlığı altında, şişmanlık üzerine  etkili olan; 

biyolojik, çevresel, sosyodemografik, psikolojik ve gelişimsel risk faktörleri ele 

alınmıştır.   

2.2.1.Biyolojik ya da Genetik Risk Faktörleri, Aile Öyküsü 

Amerikan Pediatri Akademisi’ne (AAP) (2003) göre, çocukluk çağı 

şişmanlığının genetik komponenti vardır. İkizlerle yapılan araştırmalara göre 

şişmanlığın yaklaşık %50’sinin kalıtımsal olduğu tahmin edilmektedir. Bazı 

endokrin hastalıkların (hipotriodizm ve cushing sendromu) ve genetik sendromların 

da çocukluk çağı şişmanlığı yönünden risk oluşturabileceği belirtilmektedir (Kiess 

ve ark., 2001).  

Aile öyküsünde şişmanlık olması da çocukluk çağı şişmanlığına yatkınlık 

yönünden risk oluşturmaktadır. Eğer bir çocuğun anne-babasının her ikisi  

şişmansa çocuğun şişman olma oranı %80, tek biri şişmansa şişman olma oranı 

%40, her ikiside şişman değilse, çocukta şişmanlık oluşma oranı %7’dir (Strauss, 

2002).  

2.2.2.Çevresel Risk Faktörleri 

Beslenme biçimi, sedanter yaşam biçimi, fiziksel aktivite azlığı ve 

psikososyal stresörler şişmanlığın artmasında etkilidir. Şişmanlıkta;  yağlı ve fazla 

kalorili besinlere kolay ulaşma, yüksek kalorili ayak üstü yenen hızlı-hazır besinler 

(fastfood), lifli besin tüketiminin az olması, yüksek karbonhidrat ya da kalorili 

yiyeceklerin tüketimi ve hızlı-hazır besin (fastfood) endüstrisindeki güçlü pazarlama 

teknikleri gibi diyet ile ilgili faktörlerin yanında fiziksel aktivitenin azalması, özellikle 

çocuklarda  yaşam biçimi nedeniyle aktivitelerinin azalması (barınma ve ulaşım 

eskiye göre daha az hareket gerektirmektedir) ve sedanter aktivitelerin artması da 

(özellikle televizyon izleme ve bilgisayar kullanma) etkilidir (Alison ve Hoppin, 

2005). 
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Değişen çevresel faktörler kişilerin yemek seçeneklerini ve yeme 

alışkanlıklarını da etkilemektedir. Paket yiyecekler, hızlı-hazır (fast-food) 

restorantlar ve karbonhitratlı içeceklere ulaşım günümüzde daha rahat olmaktadır 

(DHHS, 2001). Yemeklerin üçte birinin ev dışında yendiği özellikle hızlı-hazır 

besinlerin (fastfood)  tercih edildiği bu yerlerde de kalorilerin %45-55’inin yağlardan 

geldiği belirlenmiştir (Vessey ve MacKenzie, 2000). Şekerli içeceklerle şişmanlık 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Dennison ve arkadaşları (1997) ile Welsh ve 

arkadaşları (2005) yapmış oldukları araştırmalarda, şekerli içecek tüketimi ile 

şişmanlık arasında pozitif yönde ilişki olduğunu  belirlemişlerdir.  

Çocuklarda TV izleme, bilgisayar kullanımı ve video oyunları aktif olmayan 

yaşam biçimi oluşturarak şişmanlığa etki edebilmektedir (American Puplic Health 

Association, 2004). Vandewater ve arkadaşları (2004), normal VKİ’li, 1-12 yaş 

arasındaki 2831 çocukla yapmış oldukları araştırmada çocukluk çağı şişmanlığı ile 

TV ve video oyun kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemişler ve  sonuçta kilo ile video 

oyunları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Başka bir 

araştırmada, 548 okul çağı çocuk üzerinde TV izlemenin sebze ve meyve tüketimi 

üzerine olan etkileri incelenmiş ve televizyon izlerken çocukların daha az oranda 

sebze ve meyve yedikleri, yağ, şeker ve tuz yönünden zengin yiyecekleri  daha 

fazla tükettikleri belirlenmiştir (Boynton-Jarrett ve ark., 2003). 

Berkey ve arkadaşlarının (2000), 9-14 yaş grubu, 6149 kız ve 4620 erkek 

çocukla yapmış oldukları araştırma sonucuna göre; günde 100 kalori (kcal) fazla 

alımın  kızlarda 0.001 kg/ayda, erkeklerde 0.002 kg/ayda, bir saat televizyon 

izleyerek ya da video oyunu oynayarak geçirmenin kızlarda  0.111 kg/ayda, 

erkeklerde 0.115 kg/ayda kilo artışına neden olduğu belirlenmiştir. Bu verilere 

dayanarak VKİ’ini kontrol etmede bir faktör üzerinde major değişiklik yapmak 

yerine, bir çok faktör üzerinde küçük değişiklikler yapmanın daha etkili olacağı 

bildirilmiştir (Berkey ve ark., 2000).  

Çocuklarda ve adolesanlarda şişmanlığın artmasında sedanter yaşam biçimi 

de etkilidir. Çocuklarda sedanter yaşam biçimine etki eden faktörler arasında; 

apartman yaşamı, güvenli olmayan komşu çevresi, aile ile birlikte geçirilen eğlence 
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aktivite sürelerinin azalması, eğlence aktivitelerine katılıma yönelik ailenin finansal 

kaynaklarının sınırlı olması ve fiziksel aktivite yapmaya yönelik çevredeki 

olanakların sınırlılığı yer almaktadır (McWhorter ve ark., 2003).  

Şişmanlığın iki belirleyici davranışı olan sağlıksız beslenme alışkanlığı ve 

sedanter yaşam biçimi, ABD’de yılda yaklaşık 300.000 ölüme neden olmaktadır. 

Şişmanlığın sigaradan sonra önlenebilir ikinci ölüm nedeni olduğu tahmin 

edilmektedir (Flegal ve ark., 2004; Allison ve ark., 1999). 

2.2.3.Sosyodemografik Risk Faktörleri 

Sosyodemografik risk faktörleri; cinsiyet, ırk, sosyoekonomik durum ve anne 

eğitimi ile algısını içermektedir.  

Cinsiyet, Irk ve Sosyoekonomik Durum 

Araştırmalar, hafif şişmanlık ve şişmanlığın çocuklarda ve adolesanlarda 

cinsiyete göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Kız çocuklarda hafif 

şişmanlık ve şişmanlık, erkek çocuklara göre daha fazla oranda görülmektedir 

(Gordon-Larsen ve ark., 2004; Hill, 2006).  Bazı araştırmalarda, kızlarda ve 

erkeklerde hafif şişmanlık ve şişmanlığın etnik kökene göre de değiştiği 

belirtilmektedir (American Heart Association, 2004 ; Taylor ve ark., 2005). 

Cinsiyetler arasında hafif şişmanlık ve şişmanlığın görülme sıklığındaki 

farklılığın cinsel matürasyonla ilişkili olduğu belirtilmektedir (Wang, 2002;). Puberte, 

kızları ve erkekleri farklı şekilde etkilemektedir. Kızların fiziksel matürasyonu 

erkeklere göre daha hızlı olmaktadır. Erken puberteye giren kızlarda geç giren 

kızlara göre daha fazla yağlanma görülmektedir.  Diğer taraftan, erken cinsel 

matürasyonu olan erkekler geç matürasyona giren erkeklere göre daha incedirler 

(Wang, 2002). Vücut kitle indeksi boy ve kilodan etkilendiği için puberte 

dönemindeki kızlar ve erkeklerdeki boy ve kilo farklılıkları VKİ’yi etkilemektedir.     

Kızlar ve erkekler arasındaki farklı düzeydeki fiziksel aktivite de cinsiyetler 

arasındaki şişmanlık prevalansını etkilemektedir. Genellikle ebeveynler, 

öğretmenler ve çevredeki kişiler tarafından erkekler kızlara göre daha hareketli 

aktiviteler yapmaları konusunda cesaretlendirilirler (Adkins ve ark., 2004). Ancak, 
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yüksek  eğitimli ve sosyoekonomik durumu iyi olan aileler kız çocuklarını hareketli 

aktivitelere daha fazla yönlendirmektedirler (Kimm ve Glynn, 2006).   

Çocuklar ve adolesanlardaki yüksek şişmanlık prevalansı etnik köken ve 

kültürel etki ile de ilişkili bulunmaktadır (Sherwood ve ark., 2004). Özellikle düşük 

sosyoekonomik düzeydeki bazı etnik gruplarda hafif şişmanlık ve şişmanlık 

prevalansı artış göstermektedir (DHHS, 2001). Meksika kökenli olmayan beyaz 

çocuk ve adolesanlarda, hafif şişmanlık ve şişmanlık oranının, zenci ve Meksikalı 

olan çocuklara göre daha düşük olduğu  (Freedman ve Stern, 2004; American 

Heart Association, 2004), düşük olma nedeninin  ideal vücut ölçüsüne yönelik 

kültürel duyarlılık ve zayıf kalmaya yönelik sosyal baskı nedeniyle olabileceği 

bildirilmiştir (Sherwood ve ark., 2004).   

Şişmanlıkla ilgili araştırmalarda, fakirliğin sosyoekonomik durumla ilgili 

önemli bir gösterge oluşturduğu (Miech ve ark., 2006), vücut ölçülerinin genellikle 

sosyoekonomik durumla ilişkili olduğu bildirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde, 

sosyoekonomik durumla boy arasında erkeklerde pozitif bir ilişki, kilo ve VKİ 

arasında zayıf bir ilişki, kadınlarda, sosyoekonomik durumla kilo ve VKİ arasında 

kuvvetli bir ilişki olduğu saptanmıştır (Ogden ve ark., 2003). 

Wang (2001) yapmış olduğu araştırmada, şişmanlık ve sosyoekonomik 

durum arasında ülkeler arasında farklılık bulmuştur. Çin, ABD ve Rusya’da yaşları 

6 ile 18 olan çocuklarda, çocukluk çağı şişmanlığı ile sosyoekonomik durum 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yaptığı araştırmada Rusya ve Çin’de, 

sosyoekonomik düzey artıkça şişmanlık oranının artığını, ancak  ABD’deki 

adolesanlarda tam tersi olarak sosyoekonomik düzey azaldıkça, şişmanlığın 

artığını saptamıştır (Wang, 2001). 

Annenin Eğitim Düzeyi ve Çocuğunun Kilosunu Algılayışı 

Çocukların yemek yeme gibi davranışları çoğunlukla annenin bilgisi ve 

algısına göre  şekillendiğinden (Boardman ve ark., 2002), annenin eğitim 

durumunun çocukluk çağı şişmanlığında önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir 

(Fertig ve arkadaşları, 2005).   
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Huerta ve arkadaşları (2006) yapmış oldukları araştırmada, düşük eğitim 

düzeyine sahip ailelerin çocuklarında yüksek eğitim düzeyine sahip ailelerin 

çocuklarına göre daha fazla oranda hafif şişmanlık ve şişmanlık yönünden risk 

oluşturduğunu belirlemişler ve nedeninin eğitim düzeyi düşük olan annelerin 

çocuklarındaki hafif şişmanlığı ve şişmanlığı daha az fark ediyor olmalarına ya da 

sosyal-kültürel normlar arasındaki farklılıklardan kaynaklanabileceğine 

bağlamışlardır (Baughcum ve ark. 2000; Huerta ve ark., 2006).  

Fertig ve arkadaşları (2005), annedeki yüksek eğitim düzeyi ile çocukta 

şişmanlık riski arasında ilişki olduğunu belirlemiş ve nedenini yüksek eğitimli 

çalışan annelerin sağlıklı yemek hazırlamaya yeteri kadar zamanlarının olmaması 

ya da çocuklarının diğer davranışlarını gözlemleyememeleri nedeni ile çocuklarının 

yemek seçiminde daha özgür oldukları ve sağlıksız bir şekilde beslendikleri 

şeklinde açıklama getirmişlerdir.  

Annenin çocuğunun kilosunu algılayışı da çocukluk çağı şişmanlığını 

etkileyebilmektedir. Annelerin çocuklarının kilo durumlarını algılayışını ortaya 

koymak amacıyla 5500 çocukla (2-11 yaş) yapılan bir araştırmada; annelerin üçte 

biri hafif şişman olan çocuklarını “uygun kiloda” olarak hafif şişman olan erkek 

çocuklarının %14’ünü, kız çocuklarının %29’unu  şişman olarak nitelendirdikleri 

belirlenmiş ve annelerin çocuklarının kilo durumunu iyi bir şekilde 

değerlendiremedikleri sonucuna varılmıştır (Maynard ve ark., 2003).   

2.2.4.Psikososyal Risk Faktörleri 

Çocukluk çağı şişmanlığı ile depresyon arasındaki ilişkiye yönelik farklı 

araştırma sonuçları bulunmaktadır. 7.-12. sınıfa giden 9374 adolesanın prospektif 

olarak incelendiği bir araştırmada araştırmanın başında şişman olmayan ancak 

depresyon tanısı almış olan adolesanlarda zamanla şişmanlığın geliştiği saptanmış 

ve depresyon ile VKİ arasında anlamlı ilişki bulunduğu sonucuna varılmıştır  

(Goodman ve Whitaker, 2002). 

Richardson ve arkadaşları (2003), adolesan döneminde görülen 

depresyonun yetişkinlik dönemindeki şişmanlık üzerine etkisini incelemek amacıyla  
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Yeni Zellanda’da doğanları (n=1037), 3 yaşından itibaren her 2-3 senede bir 26 

yaşına kadar izlemişlerdir. Yalnız 18-21 yaşlarında depresyon tanısı olan kızlarda, 

tanı almayanlara göre, 26 yaşında şişmanlık gelişme oranının iki kat daha fazla  

olduğunu  ve kızlarda, geç adolesan dönemdeki depresyonun ileriki dönem görülen 

şişmanlıkla ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.   

Swallen ve arkadaşları (2005)’nın, sağlıkla ilgili yaşam kalitesininin dört 

boyutu olan genel sağlık, fiziksel sağlık, emosyonel sağlık ve okul/sosyal fonksiyon 

ile VKİ arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmalarında; 7.-12. sınıfa giden (12-17 

yaş) 4743 adolesana ait veri gözden geçirilmiş ve sonucunda VKİ ile genel ve 

fiziksel sağlık arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğunu, psikososyal fonksiyonlar 

arasında bir ilişki bulunmadığını,  yalnız genç adolesanlarda (12-14 yaş) 

şişmanlıkla depresyon, benlik algısı ya da okul/sosyal fonksiyon arasında anlamlı  

bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir.  

2.2.5.Gelişimsel Risk Faktörleri 

Düşük doğum ağırlığıyla doğan bebeklerin, yetişkin dönemde diyabet ve 

kalp hastalığı gelişme riskinin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Buna göre, gelişimin 

erken dönemlerindeki çevresel faktörlerin bireylerin metabolik yapısında kalıcı bir 

etkiye sahip olabileceği tahmin edilmektedir. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin 

büyüme döneminde hızlı kilo artışının,  diyabet yönünden büyük bir risk  

oluşturduğu,  maternal hiperglisemi ve sonradan gelişen metabolik sendrom 

arasında gözlenen ilişkilerin, gestasyon döneminde çeşitli anormal durumlardan 

kaynaklandığı tahmin edilmekte, düşük doğum ağırlıklı bebeklerde metabolik 

sendrom gelişme riskinin fazla olduğu üzerinde durulmaktadır (Alison ve Hoppin, 

2005).  

Ancak, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yetişkin dönemde şişmanlık 

prevalansında artışa neden olduğunu gösteren verilerin yeterli olmadığı 

bildirilmektedir. Düşük doğum ağırlığının yetişkinlik dönemi artan VKİ ile ilişkili 

olduğu varsayılsa bile, genel popülasyon içinde 2500 gr’dan düşük doğan 

bebeklerin oranı çok az bir yüzdeyi oluşturduğu için, düşük doğum ağırlığından 
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kaynaklanan yetişkin dönemi şişmanlığı düşük oranda olacaktır şeklinde bir 

açıklama getirilmiştir (Dietz ve Gortmaker, 2001).  

Adolesan dönem de şişmanlık gelişimi yönünden önemli bir dönem 

oluşturmaktadır ve yetişkinlik dönemi şişmanlığı ile ilişkilidir. Adolesan dönemdeki  

kızlarda şişman olma riski, erkeklere göre daha fazladır. Adolesan dönemindeki 

şişman çocukların % 80’inden fazlasının yetişkin döneminde şişman olacağı 

tahmin edilmektedir (Dietz ve Gortmaker, 2001). 

2.3.Şişmanlığın Sağlık Üzerine Etkileri 

Şişmanlığın mortaliteden daha çok morbidite üzerine etkisi vardır. Dünyada 

şişmanlığın artmasının kardiyovasküler hastalık, tip 2 diyabet, kanser, osteoartrit 

ve uyku apne insidansının artması üzerinde önemli etkisi olması yanında yaşam 

kalitesi, fiziksel, sosyal ve mental fonksiyonlar üzerine de olumsuz etkileri 

bulunmaktadır (Şekil 2.1) (Visscher ve Seidell, 2001). 

   

Şekil 2.1. Şişmanlığın Sağlık Üzerine Etkisi (Visscher ve Seidell, 2001). 
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Şişmanlığa 40’dan fazla tıbbi ve psikolojik sorunların eşlik ettiği ve eşlik 

eden hastalıkların: metabolik, anatomik, psikolojik, dejeneratif ve neoplastik olarak 

5 başlık altında toplandığı  bildirilmektedir (Tablo 2.1.). Bu sorunların  çoğunun 

primer olarak yetişkinlik döneminde görüldüğü ancak bir çoğunun şişman  çocuk ve 

adolesanlarda da görüldüğü belirlenmiştir (Allison ve Hoppin, 2005).  

Hafif şişman adolesanların, yetişkinlik döneminde %70 oranında hafif 

şişman ya da şişman olma riski olduğu, ebeveynlerinden biri  şişman olanlarda ise 

bu oranın  %80’e çıktığı (American Public Health Association, 2003), adolesan 

dönemindeki şişmanlığın morbidite riskini artırdığı saptanmıştır (Kiess ve ark., 

2001). 

Tablo 2.1. Şişmanlığa Bağlı Oluşan Sorunlar: 

Metabolik   • Metabolik Sendrom 

- Tip 2 Diyabetes Mellitus*  

- Hipertansiyon* 

- Yüksek kolestrol 

- Trombosit fonksiyon bozukluğu* 

• Yağlı karaciğer hastalığı (nonalkolik steatohepatitis)* 

• Safrataşı* 

• Üreme disfonksiyonu* 

• Beslenme yetersizliği 

• Tromboembolik hastalık 

• Pankreatit 

• Santral hipoventilasyon 

 

Anatomik   • Obstüktif uyku apnesi* 

    • Gastroözafajial reflü (GÖR)* 

    • GÖR’e bağlı astım* 

    • Psödotümör serebri* 

    • Ortopedik sorunlar* 

    • Venöz yetersizlik  
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    • Venöz trombozis 

    • Deri enfeksiyonları ve ülserleri*  

    • Stres inkontinansı* 

    • Yaralanmalar* 

 

Psikolojik   • Depresyon* 

    • Anksiyete ve panik bozukluk* 

    • Yeme bozuklukları* 

    • Reaktif bulimia* 

 

Dejenaratif   • Aksial artrit* 

    • Vertebral disk bozukluğu*  

    • Sol ventriküler hipertrofi* 

    • Aterosklerotik kardivasküler bozukluk 

    • Diyabet komplikasyonları 

    • Sağ kalp yetmezliği 

 

Neoplastik • Üreme 

 • Endometrial 

 • Göğüs 

 • Overler 

 • Prostat 

 • Gastrointestinal 

 • Kolerektal 

 • Özafajial adenokarsinoma 

 • Safrakesesi 

 • Pankreas 

 • Diğerleri 

 • Renal hücreler 

 • Non hodgkin lenfoma 

*Çocuklarda ve adolesanlarda da olabilir (Alison ve Hoppin, 2005).  
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Şişmanlığa bağlı fatal olmayan ancak önemli sağlık sorunları arasında yer 

alan kronik solunum, kas-iskelet ve deri sorunları ve infertilite sayılabilir (WHO, 

2005). Çocukluk çağı şişmanlığında sık karşılaşılan tıbbi sorunlar arasında 

kardiyovasküler risk faktörleri, erken matürasyon, uyku apnesi ve ortopedik 

komplikasyonlar yer almaktadır (Dietz, 1998b).  

Çocuk ve adolesanlarda şişmanlık prevalansının artması şişmanlığa bağlı 

kronik hastalıkları da artırmaktadır. Hafif şişmanlık ve şişmanlık kan basıncı, 

kolestrol ve insulin direnci üzerine negatif etki eder. Örneğin, hiperlipidemi, yüksek 

kan basıncı ya da hiper insülinemi gibi kardiyovasküler hastalığı risk faktörleri, 5-10 

yaş arası hafif şişman olan çocukların %60’ında bir, %20’sinde ise iki ya da daha 

fazla sayıda bulunmaktadır (Dietz ve Gortmaker, 2001). Şişman çocuk ve 

adolesanların yaklaşık %25’inde insülin direnci ve %4’ünde sessiz tip 2 diyabet 

vardır (Sinha ve ark., 2002). 

Şişman çocuk ve adolesanlarda kandaki lipid düzeyi de artar. Kanda 

kolestrol, trigliserit ya da düşük dansite lipoprotein (LDL) düzeyleri yükselmekte , 

yüksek dansite lipoprotein (HDL) düzeyleri düşmektedir (Dietz, 1998b). Bolalusa 

Kalp Araştırması, yüksek trigliserit düzeyi olan çocukların %90’ının aynı zamanda 

kilolu olduğunu göstermiştir (Freedman ve ark., 1999). Hepatik steatoz da şişman 

adolesanlarda görülmektedir (Polhamus ve ark., 2005). Çocukluk çağında 

şişmanlığın diğer tıbbi komplikasyonları arasında; uyku apnesi, kolilithiyasis, 

psedotümör serebri, gastroözafajial reflü hastalığı, polikistik over hastalığı ve 

ortopedik sorunlar yer almaktadır (Alison ve Hoppin, 2005; Polhamus ve ark., 

2005).  

Şişmanlığın fiziksel risk faktörlerinin yanı sıra psikolojik ve sosyal etkileri de 

bulunmaktadır. Depresyon, ayrımcılık ve kiloya bağlı ikilemler şimanlıkla ilişkili 

olarak ortaya çıkan sorunlar arasında yer almaktadır (Katz ve ark., 2005). Çocukluk 

çağındaki şişmanlığın en yaygın görülen sorunu psikososyal sorunlardır. Özellikle 

şişmanlıkla ilgili olarak çocuklarda ayrımcılığa sık rastlanmaktadır. Şişman çocuklar 

ayrımcılık ve alay edilmede hedef haline gelmektedirler (IOM, 2004).  
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Depresif semptomlar, anksiyete, yeme bozuklukları, düşük benlik algısı ve 

sosyal etkileşim sorunları da, akran gruplarına göre, şişman çocuk ve 

adolesanlarda genel olarak daha sıklıkla bulunmaktadır (Erickson ve ark.,2000; 

Morgan  ve ark., 2002; Berkowitz ve ark., 1993; French ve ark., 1995; Epstein ve 

ark., 1994). Aynı zamanda, düşük eğitim düzeyi, düşük gelir ve düşük evlilik 

oranlarının şişmanlar üzerindeki negatif psikososyal etkileri erken yetişkinlik 

döneminde de devam etmektedir (Gortmaker ve ark.,1993).  

Şişmanlığın, sık görülen ve önlenebilir hastalık ve ölümlere neden 

olabileceği bildirildiğinden son yıllarda gelişmiş ülkelerde kalp hastalıkları, diyabet, 

çeşitli kanserler ve diğer kronik sağlık sorunlarında belirlenen sağlık hedeflerine 

ulaşılmıştır. Ancak hafif şişmanlık ve şişmanlıkta görülen bu hızlı artış 

düzeltilmezse, bu durumun sağlık hedeflerinde elde edilen başarıları  olumsuz 

etkilemesi kaçınılmazdır (DHHS, 2001) ve bunun sonucu olarak günümüz  

çocuklarının ebeveynlerinden daha uzun yaşayamayacağı bildirilmektedir (NIHCM, 

2004).   

2.4.Şişmanlığın Tedavisi 

2.4.1.Diyet Tedavisi 

Çocuk büyümeye devam ederken kilo verdirmek yerine, vücut ağırlığının 

korunması önerilmekte, aşırı kalori kısıtlaması önerilmemektedir (Eliakim ve ark., 

2002; WHO, 2004). Sadece ağır şişman ya da komplikasyonlu çocuklara tedavi 

önerilmektedir.  Amaç kilo vermek ise, diyet uygulanmadan önce çocuğun tıbbi bir 

incelemeden geçirilmesi önemlidir. (Hockenberry,  2005).       

Çocuklarda ve yetişkinlerde şişmanlığa yönelik diyet tedavisi için, Amerikan 

Pediatri Akademisi (AAP), yağ ve kalori alımını azaltmayı, dengeli ve az kalorili 

diyet tedavisini önermektedir. Spesifik öneriler, yüksek kalorili, besin değeri düşük 

olan yiyecek ve içeceklerin sınırlandırılmasını (şeker ve şekerli içecekler, yağlı 

yiyecekler dahil olmak üzere) ve tahıl, sebze ve meyvelerin alımının artırılmasını 

içermektedir (AAP, 1998).  
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Epstein ve arkadaşları(1990) “traffic light” olarak adlandırdıkları araştırma ile 

başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Araştırmada, 6-12 yaş arası şişman çocuklarda 

aile bazlı davranışsal tedavinin etkileri incelenmiştir. Araştırmada, sedanter yaşam 

biçimini azaltıcı, fiziksel aktiviteyi artırıcı hareketler ve  günlük kalori içeriği 900 ile 

1300 arasında olan diyet uygulanmıştır. Yiyecekleri katagorize etmek için basit bir 

renk kodlama şeması kullanılmıştır. Katagorilendirme; serbest tüketim (düşük 

kalorili yiyecekler “yeşil”), orta tüketim (orta kalorili ve protein içeren yiyecekler 

“sarı”), son derece sınırlı tüketim (yüksek kalorili yiyecekler “kırmızı”) olacak şekilde 

yapılandırılmıştır. Sonuçta, kilo vermenin uzun süreli başarısında en az bir 

ebeveynin aktif katılımının önemli olduğu belirtilmiştir (Ebstein ve ark, 1990).   

Düşük karbonhidratlı diyetler kilo vermede başarı sağlasalar da, bu 

diyetlerin kısa sürede vücut yağına göre vücut sıvısında büyük bir kayba yol açtığı 

belirtilmektedir. Düşük karbonhidrat diyetlerinin tam etkinliğine yönelik uzun 

dönemli veri çok azdır (5 yıl veya daha uzun süreli izlem). Atkins diyetİ gibi yüksek 

yağlı, düşük karbonhidratlı diyetlerin beslenme değeri olarak yetersiz olduğu ve 

kalsiyum ile suda çözünen vitaminlere gereksinim olduğu bildirilmektedir 

(Freedman ve ark., 2001).  

Şişmanlığın kronik bir sorun olduğunun tanınmasının önemli olduğu ve kısa 

süreli kilo verme girişimlerinin sorunu çözmeyeceği, çocuklarda ciddi kalori 

kısıtlamasının uygun olmadığı, yeterli enerji deposu olsa bile beslenme sendromu 

dahil olmak üzere bazı metabolik sorunlara neden olabileceği belirtilmiştir (Alison 

ve  Hoppin, 2005). Başarılı diyet programları; sağlıklı beslenme, eğitim ve sosyal 

destek ile sağlanmaktadır (Hockenberry,  2005). 

2.4.2.Fiziksel Aktivite 

Kiloyu korumak veya kilo vermek için fiziksel aktivite gerekmektedir. Düzenli 

fiziksel aktivite, çocukların günlük aktivitelerini artırarak kilo yönetim programlarının 

bir parçası olmaktadır (Hockenberry,  2005). Uygun diyet programı ile birlikte 

yapılan fiziksel aktivite uzun dönemde kilo vermede en iyi sonucu vermektedir 
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(Roberts, 2000). Çocuklar için günlük 60 dakika orta düzey fiziksel aktivite 

önerilmektedir (DHHS, 2001).   

Datar ve Sturm (2004)’un, anasınıfı çocukları ile longitudinal olarak 

gerçekleştirdikleri araştırmada  1000 okuldan 9751 öğrencinin verileri 5. sınıfa 

kadar incelenmiştir. Araştırmada, her anasınıfında  beden eğitimi derslerinin 

haftada en az 5 saat artırılmasının kızlardaki şişmanlık prevalansını %4,2, hafif 

şişmanlığı ise %0,2 azalttığı belirtilmiştir (Datar ve Sturm, 2004). Roberts’a gore 

(2000), şişman kişiler için yürüyüş en basit aktivitedir. Bunun yanında yüzme, su 

egzersizleri ve bisiklete binme de   önerilmektedir (Roberts, 2000). 

2.4.3.Davranış Tedavisi 

Şişmanlığın tedavisinde en başarılı method, diyet ve fiziksel aktivite ile 

birlikte davranış tedavisidir. Davranış tedavisi ile çocukların uygun olmayan yeme 

alışkanlıkları ve yaşam biçimleri değiştirilerek problem çözme becerileri geliştirilir 

(Hockenberry,  2005). Çocuklar, davranış tedavisi ile, kilo yönetiminde aynı ailedeki 

yetişkinlere göre kalıcı sonuçlar elde etmektedirler (Epstein ve ark., 1995). 

Özellikle aile bazlı girişimlerde, şişman çocuklarda davranış terapisinin tedaviye 

dahil edilmesinin önemi gösterilmiştir (Epstein ve ark., 2000).  

Davranış tedavisinde sık kullanılan teknikler: yiyecek alımı ve kilonun kendi 

kendine izlemi, model olma, pozitif güdülenme (ödül) ve uyaran kontrolü (fazla 

yemeye neden olan durumlardan kaçınmayı öğrenmek) dür (Alison ve Hoppin, 

2005).  

Uyaran kontrolü, kilo yapıcı yiyeceklerin ev ortamında sınırlandırılmasını, 

bütün yemeklerin yemek masasında ve zamanında yenmesini içerir. Yeme 

davranışlarının değiştirilmesine yönelik örneklere; ağza küçük parçalar halinde 

yemek götürme, yemeği uzun sure çiğneme, lokmalar arasında çatalı masanın 

üzerine koyma ve tabakta biraz yemek bırakma verilebilir  (Williams ve ark., 1997).  

Davranış tedavisinde, çocuklar yiyecek ve aktivite çizelgesi tutmaları 

konusunda cesaretlendirilirler. Böylece çocukta kendi beslenme ve egzersiz 

örüntüsü hakkında farkındalık oluşturulur. Bunun yanı sıra, ebeveynler de 
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televizyon önünde yemek yenmesinin önlenmesi, çok sık hızlı-hazır (fast-food) 

restorantlarına gidilmemesi ve ödül olarak yiyecek verilmemesi  gerektiği 

konularında bilgilendirilirler (Hockenberry,  2005).  Aileye dayalı davranış kilo 

yönetim programlarının aha etkili olduğu belirtilmektedir (Garipağaoğlu ve ark., 

2008). 

2.4.4.Tıbbi Tedavi 

Amerika Birleşik Devletleri’nde  Yiyecek ve İlaç Yönetimi (Food and Drug 

Administration=FDA) çocuklarda kilo vermeye yönelik hiç bir ilacı 

onaylamamaktadır. İştahı baskılayıcı ilaçlar, kiloyu korumak için diyet ve fiziksel 

aktiviteden  daha etkili bulunmamaktadır. Ayrıca bu ilaçların kullanımı alışkanlık da 

oluşturabilmektedir. Çocuklarda gastric bypass gibi cerrahi işlemlerin yapılmasını 

öneren yeterli araştırma bulunmamaktadır (Moran, 2003; Hockenberry,  2005).     

 

2.5. Çocukluk Çağı Şişmanlığın Önlenmesi  

 Çocukluk çağı şişmanlığının önlenmesinde okula dayalı yaklaşımlar ve 

hemşirelik girişimleri ele alınmıştır. 

2.5.1.Okula Dayalı  Yaklaşımlar 

Okullar, çocuklar için formal eğitimin sağlandığı ana kurumlardır. Çocuklar 

okulda sunulan bilgilere açıktırlar ve planlı aktivitelere katılıma akran grubu ile 

birlikte daha istekli olabilmektedirler (Ng ve ark., 2005). Okullar sağlık için 

oluşturulan programların sunulması, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesi için 

uygundur. Bu nedenle, çocukluk çağı şişmanlığını önlemek ve azaltmak için 

davranış değişikliği oluşturmada okullardan yararlanılabileceği bildirilmektedir 

(CDC, 1997; Carter, 2002; Garipağaoğlu, 2007). Okula dayalı yaklaşımlar 

çocuklarda sağlıklı beslenme ve egzersiz örüntüsü oluşturmada kolaylık sağlar. 

Okulda temelleri atılan sağlık davranışlarının yetişkinlik döneminde de devamının  

sağlanması ile kronik hastalık riski azaltılabilir (Lytle ve ark., 2000). Okula dayalı 

yaklaşımların aynı zamanda diğer yöntemlere göre daha ekonomik olduğu da 

gösterilmiştir (Wang ve ark., 2003).  
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Okula dayalı sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite programlarının 

değerlendirilmesi ile kanıta dayalı sağlık politikası oluşturulması ve başarılı 

programların uygulanması sağlanabilir. Ancak, konuya ilişkin sınırlı sayıda 

araştırma olması nedeni ile bu programların etkinliği tam olarak belirlenememiştir 

(IOM, 2005). 

Literatürde bulunan okula dayalı programların çoğu çocukların beslenme 

davranışlarını değiştirmeye yöneliktir. Buna ek olarak fiziksel aktivite, televizyon 

seyretme gibi davranışlar da ele alınmıştır (IOM, 2005).   

Yurtdışında çocukluk çağı şişmanlığın önlenmesine yönelik, okula dayalı 

çeşitli programlar bulunmaktadır. 1990 yılı sonrasında yapılan bazı araştırmaların 

özeti Tablo 2.2’de verilmiştir. Ülkemizde ise bu konuda yapılan bir araştırmaya 

rastlanmamıştır.  
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Tablo 2.2. Okula Dayalı Program Girişimleri 
Kaynak/Yıl/ Örneklem  Teori Girişim Süre Önemli Bulgular 

James ve ark., 2004 

2.-5. sınıf 

7-11 yaş 

S=644 (çalışma=325, 

kontrol=319) 

Teori 

kullanılmamış 

Karbonhidratlı 

içecek tüketiminin 

azaltılması amacı 

ile karbonhidratlı 

içecek tüketimi 

konusunda eğitim 

1 yıl içinde her 

dönemde her sınıf 

için 1’er ders saati 

-Karbonhidratlı 

içeceklerin tüketiminde 

azalma 

-Hafif şişmanlık ve 

şişmanlıkta azalma 

Warren ve ark., 2003* 

1.-2. sınıf 

5-7 yaş 

S=213 

(çalışma 1=56, Ç2=54, 

Ç3=54, kontrol=54) 

Sosyal Bilişsel 

Teori 

-Sağlıklı beslenme 

-Fiziksel aktivitenin 

geliştirilmesi 

14 aylık sürede 20 

hafta uygulama 

Çalışma grubu üçe 

ayrılmış: 1. gruba 

beslenme eğitimi, 

2. gruba fiziksel 

aktivite eğitimi, 3. 

gruba her iki eğitim 

birden verilmiş.  

-Beslenme bilgisinde, 

sebze ve meyve alımında 

artış (1. ve 3. grupta) 

-Hafif şişmanlık ya da 

şişmanlıkta anlamlı bir 

değişim yok 

Neumark-Sztainer ve 

ark., 2003** 

9.-12. sınıf 

14-17 yaş  

(sadece kızlar)  

S=201 

(çalışma=89, 

kontrol=112) 

 

Sosyal Bilişsel 

Teori 

-Fiziksel aktivite 

-Televizyon 

izlemenin 

azaltılması  

-Sebze  meyve 

tüketiminin 

artırılması 

-Kilo kontrol 

davranışları 

16 hafta boyunca: 

-Haftada 4 kez 

beden eğitimi dersi 

-2 haftada bir 

sosyal destek ve 

beslenme 

rehberliği   

-Çoğu değişken arasında 

anlamlı bir fark yok 

-Çalışma grubundaki 

kızların fiziksel aktivite 

davranış düzeylerinde 

artma 

Frenn ve ark., 2003 

6.-8. sınıf 

12-17 yaş 

n=117 

(çalışma=60, 

kontrol=57) 

Pender’in 

Sağlığı 

Geliştirici 

Modeli 

Transteorik 

Model 

Beslenmede yağ 

oranın azaltılması 

Fiziksel aktivitenin 

artırılması 

4 ders saati eğitim Çalışma grubunda:  

-Eğitim öncesi teste  göre 

yağ tüketiminde azalma 

-Egzersiz süresinde 

artma  

Caballero ve ark., 

2003; Steckler ve ark., 

2003 

3.-5. sınıf, 8-11 yaş 

S=1704 (41 okuldan) 

(çalışma= 879,  

kontrol= 825) 

Sosyal Bilişsel 

Teori 

-Sınıfta ders 

verilmesi 

-Yiyeceklerin 

değişimi 

-Fiziksel aktivite 

-Aile katılımı 

12 hafta boyunca 

haftada 2 ders 

(dersler 45 dakika) 

-Vücut yağ oranında ve 

fiziksel aktivitede 

değişiklik yok 

-Bilgi, davranışta artma 
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Tablo 2.2. Devamı 

Kaynak/Yıl/ Örneklem  Teori Girişim Süre Önemli Bulgular 

Sahota ve ark., 2001a; 

2001b*** 

2.-4. sınıf 

7-11 yaş 

S=636 

(çalışma= 314,  

kontrol= 322) 

 

Teori 

kullanılmamış 

-Öğretmenlerin 

eğitimi 

-Okul yiyeceklerinin 

değiştirilmesi  

-Dersteki konu 

planlarını hedef 

alan okul eylemi 

geliştirilmesi 

-Beden eğitimi  

-Kantinlerin 

düzenlenmesi   

-Oyun aktiviteleri 

1 eğitim yılı -VKİ’nde ve fiziksel 

aktivite davranışlarında 

bir değişim yok 

-Sebze tüketiminde artma 

Muller ve ark., 2001 

Anaokulu-2. sınıf 

5-7 yaş 

S=1640 

(triseps karşılaştırması 

için çalışma= 136, 

kontrol= 161) 

Teori 

kullanılmamış 

Okul-aile bazlı çoklu 

girişim: 

-Sebze ve meyve 

alımının artırılması 

-Yağ tüketiminin 

azaltılması 

-Televizyon 

izlemenin 

azaltılması 

-Fiziksel aktivitenin 

artırılması 

-Ailelere ve 

öğretmenlere 

beslenme eğitimi 

-3-5 kez ailelere 

danışmanlık 

1 yıl içinde: 

-18 saatlik 

 beslenme dersi 

-Okulda, beslenme 

konusunda 

ailelerle bir toplantı 

 

-Beslenme bilgilerinde 

artma 

-Fiziksel aktivitede artma 

-Sebze ve meyve 

tüketiminde artma 

-Televizyon seyretme 

süresinde azalma 

-Çalışma grubundaki 

çocuklarda anlamlı 

oranda az triseps deri 

kıvrım kalınlığında ve yağ 

kitlesinde artışta  azalma  

Gortmaker ve ark., 

1999**** 

6.-8. sınıf  

12-14 yaş 

S=1295 (10 okuldan) 

(çalışma= 641,  

kontrol= 654) 

 

Sosyal Bilişsel 

Teori 

4 sağlık hedefi: 

-Fiziksel aktivitenin 

artırılması 

-Televizyon 

izlemenin 

azaltılması 

-Sebze ve meyve 

oranlarını artırarak 

beslenmenin 

32 saatlik ders  -Kızlarda şişmanlıkta 

azalma 

-Meyve ve sebze 

tüketiminde artma 

-Kızlarda ve erkeklerde 

televizyon seyretmede 

azalma 

-Konu hakkında bilgi 

düzeyinde artma 
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Tablo 2.2. Devamı 

Kaynak/Yıl/ Örneklem  Teori Girişim Süre Önemli Bulgular 

  düzenlenmesi 

-Yağ alımının 

düzenlenmesi 

  

Robinson, 1999 

3. ve 4. sınıf 

8-10 yaş  

S=198  

(çalışma= 95,  

kontrol= 103) 

Sosyal Bilişsel 

Teori 

-Televizyon, 

videotyp ve video 

oyunlarının 

azaltılması 

6 aylık sürede 18 

ders saati 

-VKİ, triceps deri kıvrım 

kalınlığı, bel çevresi 

ölçüsünde azalma 

-Televizyon seyretme ve 

televizyon önünde yemek 

yemede azalma 

Luepker, 1996***** 

3.-5. sınıf 

S=5106 (96 okuldan) 

(çalışma 1= 28 okul, 

çalışma 2: 28 okul,  

kontrol= 40 okul) 

Teori 

belirtilmemiş 

Çalışma grubunun 

yarısına: 

-Okul yiyeceklerinin 

değiştirilmesi 

-Beden eğitimi 

derslerinin 

artırılması 

-Sınıfta sağlık 

eğitimi 

Diğer yarısına: 

-Yukarıdakilere ek 

olarak aile eğitimi 

3 yıl -Okullarda öğlen 

yemeklerinde yağ 

oranında azalma 

-Çalışma gruplarındaki 

çocukların kendi 

ifadelerine göre yağ 

alımlarında azalma 

-Fiziksel aktivitenin 

çalışma gruplarında 

artması 

-Kan basıncı, VKİ ve 

kolesterol düzeylerinde 

üç grup arasında fark yok 

Sallis ve ark., 

1993****** 

4. ve 5. sınıf 

9-11 yaş 

S=955 

(çalışma= 595,  

kontrol= 360) 

 

Kendini 

Yönetme 

-Okulda ve okul 

dışında fiziksel 

aktivitenin 

artırılması 

-Kendini yönetme 

programı 

-Beden eğitimi 

dersi 36 hafta 

boyunca haftada 3 

gün 

-Kendini yönetme 

programı her 

sınıfta 32 

bölümden 30 

dakikalık ders 

-Okuldaki fiziksel aktivite 

artma 

-Okul dışında fiziksel 

aktivitede değişiklik yok 

* Araştırma “Be Smart” (Akıllı olmak) olarak adlandırılmış. 

** Araştırma “New Moves” olarak adlandırılmıştır, adolesan kızlara yöneliktir. 

*** Araştırma “APPLES”  (Active Programme Promoting Lifestyles Education in School=Okulda 

Yaşam Biçimi Eğitimi Geliştirme Aktif Programı) olarak adlandırılmıştır.  

**** Araştırma “Planet Health” olarak adlandırılmıştır, müfredat programı araştırmasıdır. 
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***** Araştırma “CATCH” (Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health=Kardiyovasküler 

Sağlık için Çocuk ve Adolesanlarda Deneme) olarak adlandırılmıştır. 

****** Araştırma “SPARK” (Sports, Play, and Active Recreation for Kids=Çocuklar için Spor, Oyun ve 

Aktif Eğlence) olarak adlandırılmıştır. 

Elde edilen araştırmalar incelendiğinde çoğunun beslenme ve fiziksel 

aktivite üzerine odaklandığı görülmektedir. Ancak televizyon seyretmenin ya da 

karbonhidratlı içeceklerin sınırlandırılması gibi tek yönlü araştırmalar da yapılmıştır. 

Araştırmaların çoğu programlarını davranış teorisine temellendirilmiştir. En sık 

kullanılanı, Sosyal Bilişsel Teoridir.  

2.5.2. Hemşirelik Girişimleri 

Hemşirelik yönetiminde hedef; hafif şişmanlığın önlenmesi, hafif şişman olan 

çocukların erken dönemde belirlenmesi, yaşa ve cinsiyete göre önerilen ağırlığın 

korunması ya da şişman ve hafif şişman çocukların uygun bir şekilde kilo 

vermelerinin sağlanması, çocuklar ve ailelerinde sağlıklı yaşam biçimi 

oluşturulmasıdır. Her incelemede çocukların boyları, kiloları ve beden kitle 

indeksleri değerlendirilmelidir. Her çocuğun değerlendirme sonucu dosyasında yer 

alan büyüme ile VKİ eğrileri üzerine işaretlenmelidir. VKİ, 85. persantil ve üzerinde 

olanlarla, eğri üzerindeki gelişimde çok fazla dalgalanma olan çocukların detaylı 

beslenme analizlerinin yapılması gerekir (Ball ve Bindler, 2006). Yaşa ve cinsiyete 

göre VKİ 95. persantil ve üzerinde olan çocukların detaylı tıbbi değerlendirmelerinin 

yapılmasının yararlı olacağı önerilmektedir. VKİ 85. ve 95. persantil aralığında olan 

çocukların hipertansiyon, hiperlipidemi gibi sekonder komplikasyonlar yönünden 

değerlendirilmeleri gerekir.  Çocukların kan basınçları da kaydedilmelidir 

(Hockenberry, 2005). 

Hemşireler, çocuğun ailesinde ve kardeşlerinde; hafif şişmanlık , yüksek kan 

basıncı varlığında, fiziksel aktiviteyi az yapmaları durumunda, deri kıvrım 

kalınlığının, kilolu olma durumunda ve VKİ eğrilerinde 85. persantilin üzerinde 

değer elde edilmesi durumunda verileri dikkatli  bir şekilde değerlendirmelidirler 

(Ball ve Bindler, 2006; Hockenberry, 2005). Öykü alırken çocuğu yargılayıcı bir 

tavır sergilemeden, sigara kullanıp kullanmadığı ya da sigara içilen bir ortama 
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maruz kalıp kalmadığı, günlük televizyon ve bilgisayar karşısında geçirilen süre, 

fiziksel aktivite durumu hakkında bilgi alınmalı, hızlı yemek yeme, fazla hızlı-hazır 

besinlerin (fast-food) tüketimi, televizyon karşısında yemek yeme durumu 

incelenmelidir (Ball ve Bindler, 2006). 

Alınan öyküye göre, hafif şişman çocuklar belirlenmeli, veriler doğrultusunda 

hemşirelik tanıları konmalıdır. Aşağıda olası bazı hemşirelik tanıları verilmiştir. 

Hemşirelik girişimlerinde çocukta sağlıklı yaşam biçimi geliştirmek, hafif şişmanlığa 

bağlı gelişebilecek riskleri azaltmak ve var olan kronik hastalıklar üzerinde özellikle 

durulmalıdır. Hemşireler, çocuklarda ve ailelerinde yaşam boyu devam edecek 

sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılmasına yardım 

etmelidirler. Aşağıda şişmanlığı önlemede primer, sekonder ve tersiyer  koruma 

adına yapılabilecekler verilmiştir. Bunların gerçekleşmesi halinde  şişmanlık 

insidansı ve buna bağlı gelişen riskler azalacaktır (Ball ve Bindler, 2006).  

Primer korumada  sağlıklı yaşam biçiminin geliştirilmesine yönelik olarak, 

özellikle çocukların televizyon ve bilgisayar karşısında geçirdikleri sürenin günde 

en fazla 2 saat olması gerektiği konusunda aileye ve çocuğa bilgi verilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca çocuğun odasında televizyon ve video oyunlarının 

bulunmaması gerektiği vurgulanmalıdır. Günlük fiziksel aktivitenin, mümkünse aile 

ile hep birlikte, 30 dakika ile başlanıp 60 dakikaya çıkarılması konusunda aileler 

cesaretlendirilmelidirler.  Fiziksel aktivitenin  okuldan eve yürüme, okulda spor 

aktivitelerine katılım, bisiklete binme, yüzme vb. alanlarda olabileceği konusunda 

aileler bilgilendirilmelidir (Ball ve Bindler, 2006). Okul hemşireleri, beden eğitimi 

öğretmenleri ile birlikte çalışarak, çocuğun boş vakitlerinde yapabileceği orta düzey 

fiziksel aktiviteleri belirleyebilirler  (Brandes, 2007) . Bunların yanı sıra, sağlıklı ve 

dengeli besin grupları ve bunun yaşama entegrasyonu konusunda ailelere ve 

çocuklara eğitim vermelidirler. Sağlıklı öğünler için sebze-meyve, süt, tahıl ve et, 

yumurta, kurubaklagil besin gruplarının dengeli bir şekilde tercih edilmesinin önemi 

vurgulanmalıdır. Hızlı-hazır besinlerde (fast-food) büyük boy mönülerden ve sık 

olarak ev dışında yemek yenmesinden kaçınılması konusunda bilgi verilmelidir  

(Ball ve Bindler, 2006).  Aile  çocuğun yaşamında doğrudan  bir rol modeli 
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oluşturduğundan aileler eğitilmeli ve çocuklarının sağlıklı beslenme ve fiziksel 

aktivite konusunda alışkanlık geliştirilmesinde önemli etkileri olduğu vurgulanmalı 

(AAP,2003), eğitimde uygun eğitim teknikleri, uygun araçlar ve yazılı materyalleri 

kullanmalıdırlar. Ayrıca sağlıklı kiloyu korumak ve uygun bir yaşam biçimi 

geliştirmek için çocuk ve aile ile birlikte etkili stratejiler geliştirilmelidir (Passehl ve 

ark., 2006).  

Sekonder korumada, özellikle hafif şişman ve şişman çocuklarda kilo 

yönetiminin yapılması ve risklerin en aza indirilmesi yer almaktadır (Ball ve Bindler, 

2006). Kilo vermede başarının anahtarı motivasyondur. Çocuklar kilo verme 

konusunda yeteri kadar motive olmazlarsa,  beslenme düzenleri ile egzersiz 

programlarına yönelik  sorumluluk almazlarsa başarı nadiren gerçekleşebilir  

Ailelerin çocuklarına baskı yapması motivasyonu azaltacağından  dengeli 

beslenme alışkanlığı yaklaşımları ve bütün aile üyeleri ile birlikte yapılan eğlenceli 

egzersiz programlarının daha başarılı olacağı bildirilmektedir (Hockenberry, 2005).  

Hemşire,  kilo yönetimi konusunda   aile ve çocuğa danışmanlık yapabilir ve 

benzer sorunu olan aileleri bir araya getirerek duygularını ve deneyimlerini 

paylaşmalarını sağlayabilir. Aşağıda hafif şişman ve şişman çocukların ailelerine 

ve öğretmenlerine yapılacak  öneriler verilmiştir. 

- İdeal vücut ağırlığına yönelik plan sağlık çalışanları ile birlikte yapılması. 

- Değişikliklerin yavaş bir şekilde yapılması (her seferinde bir ya da iki tane). 

- Çocuğun kendi kilo yönetimine yönelik hedef belirlenmesinin sağlanması. 

- Her zaman kahvaltı yapılması. 

- Her beslenme öğününde sebze yenmesi. 

- Evde taze meyve, sebze ve tahılların bulundurulması. 

- Karbonhidratlı içeceklerin, kurabiyelerin, cipslerin ve diğer tatlı ve yağlı 

yiyeceklerin sınırlandırılması. 

- Yemek planının önceden yapılması ve ailece bir arada yemek yenmesi. 
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- Günlük yaşama fiziksel aktivitenin entegre edilmesi ve mümkünse fiziksel 

aktivitenin ailece bir arada yapılması. 

- Çocukta sedanter yaşam biçiminin önlenmesi. 

- Çocuğun sağlıklı davranışlarının  takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi. 

- Öz yeterliliğin geliştirebilmesi için alaycı olmayan olumlu yaklaşımlar 

sergilenmesi.  

- Sağlık çalışanlarından alınan danışmanlık hizmetinin düzenli olması (Ball ve 

Bindler, 2006; Small, Anderson ve Melnyk, 2007). 

Hafif şişman ve şişman olan çocuklar  için boş zaman aktivite programları 

yapılırken özellikle dikkatli olmalıdır. Çünkü çocuklar için kilo verinceye kadar 

fiziksel aktivite yapmak zor gelebilir. Bütün çocuklar günlük aktivitelerine ve besin 

alımlarına yönelik günlük tutmaları konusunda cesaretlendirilmeli ve günlüklerin 

okulda sağlıkla ilgili derslerde paylaşılması yararlı olabilir (Brandes, 2007).   

Çocuklarda  beklenilen sonuçlar; kilo verme, günde en az beş öğün beslenme  ve 

her öğünde sebze ve meyve tüketme , kardiyovasküler hastalıklar ya da tip 2 

diyabet gibi risk faktörlerinin olmaması ve günde 60 dakika fiziksel aktivite yapma 

şeklinde özetlenebilir (Ball ve Bindler, 2006).  

Tersiyer koruma; oluşan risk faktörlerinin çocuktaki ve ailedeki fiziksel, 

sosyal ve psikolojik olarak  olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, mevcut  

potansiyelin en üst düzeyde kullanımının sağlanması ve kaliteli bir yaşam 

sürdürülmesine yardımcı olunması yer alır. Ayrıca hemşireler çocuklarda 

şişmanlığın önlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası araştırmalarda yer 

almalıdırlar. 

 

Hafif şişman ve şişman  bir çocuğa yönelik, olası bazı hemşirelik tanıları 

kullanılarak  aşağıda bir hemşirelik bakım planı sunulmuştur. 



HAFİF ŞİŞMAN VE ŞİŞMAN ÇOCUĞA YÖNELİK HEMŞİRELİK BAKIM PLANI 

Tablo 2.3. Hafif Şişman ve Şişman Çocuğa Yönelik Hemşirelik Bakım Planı 
AMAÇ GİRİŞİM BEKLENEN SONUÇ 

1) Beslenmede Dengesizlik: Vücut Gereksiniminden Fazla Besin Alma (Metabolik ihtiyaca göre yiyeceklerin fazla 

tüketilmesi ile ilişkili olarak) 

 NIC* Öncelikli Girişim - Kilo Vermenin Desteklenmesi: Kilo 

vermeyi ve/veya vücut yağ oranını azaltmayı kolaylaştırma 
 

 

NOC** Önerilen Sonuç – Kilo 

Kontrolü: Sağlığa yönelik 

optimum vücut ağırlığını 

sağlamak ve sürdürmek için 

kişisel eylemler 

Çocuğun aşırı kalori 

alımı olmadan bütün 

besinlerden yeterli 

miktarda almasının 

sağlanması 

 

- Çocuğun beslenmeye yönelik değerlendirmesi yapılır 

- Kilo, boy ve vücut kitle indeksi değerlendirme sonuçları aile 

ve çocukla paylaşılır 

- Kilo yönetimine başlamak için çocuk ve ailesi ile 2-3 hedef 

alan belirlenir. Buna örnek olarak: 

o Haftada sadece bir kere hızlı-hazır besinler (fast-food) yeme 

o Kalorisi ve yağı azaltılmış besinleri tercih etme 

o Günlük olarak tüketilen 2 abur cubur yerine 2 taze meyve ya 

da sebze yeme 

- Çocuk ve aile her ziyarette beslenme konusunda 

bilgilendirilir. Buna örnek olarak: 

- Çocuğun ağırlık ve vücut kitle 

indeksinde amacına ulaşırken 

bütün besin gereksinimlerini 

karşılaması 
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o Yaş gruplarına göre besin gereksinimleri 

o Basit şeker ve yağ tüketiminin kilo üzerine etkisi 

o Sebze, meyve, tahıl ve süt grubunun yararlı etkileri 

o Tüketilen besinlerdeki yağ ve kalori miktarını kontrol etmek 

için, yiyeceklerin satın alınması sırasında etiketlerin nasıl 

okunacağı 

- Çocuğun kilo/ vücut yağ oranını azaltmadaki motivasyonu ve 

isteği belirlenir 

- Kilo kaybı için haftalık amaçlar saptanır 

- Kilo kaybında belirlenen haftalık amaçlarla ilgili bir çizelge 

oluşturulur ve dikkati çeken bir noktaya asılır. 

- Çocuk düzenli olarak tartılır  

- Günlük olarak neyi/ ne kadar/ ne zaman /nerede ve ne 

yediğini içeren bir günlük oluşturması yoluyla çocuğun var olan 

yeme örüntüsü belirlenir 

- Yaşam biçimi ve egzersiz diyetle birlikte düzenlenmeye 

çalışılır 

- Haftada üç kez, en az bir enerji tüketici fiziksel aktiviteye 

katılması için çocuğa olanaklar sunulur. 

- Özel aktiviteler sırasında harcanan kalori miktarı hakkında 

bilgi verilir. 
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2) Aktivite İntoleransı (Sedanter yaşam biçimi ile ilişkili olarak) 

 

 

NIC Öncelikli Girişim – Egzersiz Geliştirme: Dayanıklılığı ve 

enerji kullanımını artırmak ve sürdürmek için düzenli egzersizi 

kolaylaştırma 

NOC Önerilen Sonuç – 

Dayanıklılık: Çocuğa aktiviteyi 

destekleyecek enerjinin 

sağlanması 

Çocuğun çabasız 

solunum eforu 

göstermesi, yeterli 

oksijen alması, 

yürürken ve bisiklete 

binerken ya da diğer 

aktiviteler sırasında 

konuşabilmesi gibi 

aktivite toleransı 

göstermesinin 

sağlanması 

-  Günde 15-30 dakikalık yürüme ile başlayarak günlük egzersiz 

rutuni oluşturulur 

- Günlük 60 dakikalık egzersiz süresine ulaşana kadar 1-2 ayda 

aktivite düzeyi aşamalı olarak artırılır 

- Çocuklar için eğlenceli aktiviteler kullanılır ve gerek görülürse 

seçenekler sunulur, yüzme havuzları, okuldaki spor etkinlikleri 

gibi aileye toplumda var olan kaynaklar gösterilir 

-   Haftada en az 1-2 defa ailece bir arada yapabilecekleri 

aktivite planı, aile ile birlikte hazırlanır 

-  Çocuğun ekran karşısında geçirdiği süre günde maksimum 2 

saat ile sınırlandırılır 

-  Çocuğun televizyon, video oyunları, bilgisayar ve benzeri 

aktiviteler karşısında geçirdiği süreye yönelik çizelge 

oluşturması istenir 

-  Çocuğa ekran karşısında yemek yememesi vurgulanır 

- 5. sınıf ve üstü çocuklara sigara kullanıp kullanmadıkları 

- Çocuğun minimal solunum 

eforu harcayarak, 60 dakikalık 

orta düzey bir aktivite yapması  
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sorulur 

- Çocuklarda fiziksel aktivitenin önemine yönelik yazılı rehber 

hazırlanır 

-  Aylık olarak çocuğun aktivite düzeyi tekrar değerlendirilir 

3) Kronik Düşük Benlik Saygısı (Kilo ile ilişkili olarak) 

 NIC Öncelikli Girişim – Benlik Saygısını Güçlendirme: Çocuğa 

düşüncesinde kendi değerine artırmaya yönelik  yardımcı olma 

NOC Önerilen Sonuç – 

Yaşam Kalitesi ve Benlik 

Saygısı: Yaşamında doyum 

sağladığını ifade etmesi ve 

kendi değerine yönelik olumlu 

düşünmesi 

Çocuğun kendine 

verdiği değeri pozitif 

algılaması ve kiloya 

bağlı konularda 

başetme yeterliliği 

göstermesi 

- Çocuk kilo yönetiminde başarılı olmuş diğer çocuklarla 

tanıştırılarak olumlu görüş geliştirmesi kolaylaştırılır 

- Çocuk kilo kaybı, kilonun korunması, fiziksel aktivitenin 

artırılması ve diğer başardıkları konusunda ödüllendirilir 

- Aileye çocuğun başardığı olumlu yönler vurgulanır ve olumsuz 

eleştirilerden korumalarının önemi vurgulanır  

- Çocuğun kendine yönelik ifadeleri izlenir 

- Çocuğun benlik saygısını yükseltmeyi başarmak için gerçekçi 

amaçlar koymasına yardım edilir 

- Çocuğun kendine yönelik sorumluluğunu artırması için uygun 

- Çocuğun kilo kontrol 

yönetimindeki başarıları 

hakkında olumlu konuşması  
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şekilde cesaretlendirilir  

- Kendine değer verme duygusu üzerine akran gruplarının 

etkisini belirlemede çocuğa yardımcı olunur 

- Ailelere,  çocukları ile ilgili sınırları tanımaları ve açık  

beklentiler  koymaları öğretilir  

4) Aile Başetmesi Güçlendirmeye Hazıroluşluluk (Aile üyelerinin sağlıklı yaşam ihtiyaçları ile ilişkili olarak) 

 NIC Öncelikli Girişim – Sağlık Sistem Rehberi: Kilo kontrolü 

için uygun beslenme ve sağlıklı yaşam becerisinde çocuğa 

yardımcı olma 

NOC Önerilen Sonuç – 

Sağlığı Geliştirici Davranış: 

Sağlığı koruma, sürdürme ve 

giliştirmeye yönelik eylemler  

Ailenin, çocuğun 

stresörler ile 

başetmesinde ve kilo 

kontrol amaçlarını 

desteklemek için yeni 

stratejiler 

geliştirmesinde 

yardımcı olması 

- Hafif şişman çocukla birlikte ailedeki anahtar kişilerin de bazı 

danışmanlık görüşmelerine dahil edilmesi 

- Mümkünse günde en az bir kere ailenin bir arada yemek 

yemesi konusunda cesaretlendirilmesi ya da haftalık olarak aile 

ile birlikte yenilen yemek sayısının artırılması 

- Okul hemşiresi, diyetisyen ya da diğer sağlık personeli 

tarafından çocuğun ayda iki kere izlenmesinin öneminin aileye 

açıklanması 

 

 *   NIC: Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (Nursing Interventions Classification) 1 

 ** NOC: Hemşirelik Çıktıları Sınıflaması (Nursing Outcomes Classification)    

Kaynak: Ball ve Bindler, 2006;  NIC, 2000; NOC, 2000; Erdemir, 2005. 

                                                 
1 Hemşirelik bakım planında NANDA’nın hemşirelik tanıları belirtilmiş, hemşirelik girişimleri için NIC, beklenen sonuçlar için NOC kullanılmıştır.   
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2.6.Çocukluk Çağı Şişmanlığını Önlemede Sosyal Bilişsel Teorinin 
Önemi 

Araştırmanın teorik çerçevesini Sosyal Bilişsel Teori oluşturmuştur. Sosyal 

Bilişsel Teori (SBT) Sosyal Öğrenme Teorisi araştırmalarından ortaya çıkmıştır. 

Kişilerin sadece deneyimlerinden değil aynı zamanda eylemlerinden ve bu 

eylemlerin yararlarını gözlemlemelerinden öğrendiklerini savunmaktadır. SBT, 

davranış tahmin etme teorisidir ve sağlıklı davranış değişikliklerine yönelik klinik 

yaklaşımı gösterir (Rimer ve Glanz, 2005). SBT; sağlıklı davranışların korunması, 

geliştirilmesi ve sağlıksız yaşamı oluşturan çeşitli risk faktörlerinin modifikasyonu 

için yaygın olarak kullanılmaktadır (Redding et al., 2000). 

Sosyal Bilişsel Teori insan davranışlarını: kişisel faktörler, davranış ve 

çevrenin üçlü etkileşimi olarak tanımlar (Şekil 2.2). Kişisel faktörler ve davranış 

arasındaki etkileşim; bireyin etkili düşünceleri ile eylemlerini, kişisel faktörler ve 

çevre arasındaki etkileşim; sosyal etkiler ve çevresel föktörlerle gelişen ve modifiye 

olan bireyin inanışlarını ve bilişsel yeterliliğini,  çevre ve davranış arasındaki 

etkileşimde;  kişinin davranışları çevresinin oluşmasına yön verir ve tersi olarak, 

çevre tarafından davranışlar modifiye edilir (Bandura, 1986) şeklinde açıklanabilir.               

 

Şekil 2.2: Sosyal Bilişsel Teori Şeması 

“D” davranışı; “K” kişisel faktörleri ve “Ç” çevreyi temsil etmektedir.  

(Kaynak: Bandura, 1986).  

K

D Ç
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Sosyal Bilişsel Teori, kazanılan bilgiyi etkili sağlık uygulamalarına en üst 

düzeyde aktarmaya yönelik bir grup faktör tanımlar. Sosyal Bilişsel Teoriye göre 

ana faktörler kişinin sağlık davranışını değiştirebilir. Bunlar: 1) öz-yeterlilik 2) 

hedefler 3) beklenen sonuçlar 4) sosyokültürel faktörler; kolaylaştıran faktörler ve 

engellerdir (Şekil 2.3). Kişinin öz yeterliliği, sağlık davranışlarını doğrudan etkiler. 

Öte yandan hedeflerin, beklenen sonuçlar ve sosyokültürel faktörleri algılayış 

üzerinde etkisi vardır (Bandura, 2004). Eğer kişilerin öz yeterliliği varsa, engellerle 

karşılaşsalar bile davranışlarını değiştirebilirler. Kişilerin kendi sağlık davranışlarını 

kontrol edebilme yetenekleri yoksa, harakete geçmede motivasyonsuz ya da 

değişimlere karşı dirençli olmaktadırlar. Eğer bir kişi yeni davranışlara rahatlıkla 

adapte oluyorsa bu durumun  hem kişideki hem de çevredeki değişikliklerden 

kaynaklandığı belirtilmiştir (Rimer ve Glanz, 2005). 

 

 

Şekil 2.3. Sosyal Bilişsel Teoriye Göre Sağlık Davranışlarını Etkileyen Ana 

Faktörler   

(Kaynak: Bandura, 2004). 

Öz Yeterlilik 

Beklenen Sonuçlar 
Fiziksel 
Sosyal 
Kendini Değerlendirme

Sosyokültürel Faktörler 
Kolaylaştırıcı Faktörler 
Engeller  

Hedefler  Davranış 
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Sosyal Bilişsel Teori sağlık eğitimi uygulamalarında en fazla kabul gören 

teorilerden olup yaygın olarak kullanılmaktadır  (Whitehead, 2001). SBT aynı 

zamanda bireysel ve grup davranışlarını anlamada, davranışların 

değiştirilebilirliğine ilişkin metodları belirlemede yararlıdır (Bandura, 1986). Sosyal 

Bilişsel Model, sağlık davranışlarını geliştirmede ve sürdürmede büyük bir etkiye 

sahiptir (Whitehead, 2001). Çocukluk çağında sağlıklı yaşam biçimi, beslenme 

alışkanlıkları ve fiziksel aktivite şişmanlığı etkileyen, modifiye edilebilir 

(değiştirilebilir) sağlık davranışlarıdır (Cole ve ark., 2006). Şişmanlığın önlenmesi 

ve yönetiminde değiştirilebilir  değişkenlere yönelik  seçilen teori bazlı yapılar   

uygulandığında , bireylerin  beslenme ve fiziksel aktivite amaçlarına yönelik daha 

motive bir şekilde davranmalarına yardım ettiği gösterilmiştir (Cullen ve ark., 2001). 

Diyet değişimi, alkol kullanımı ve ağrı kontrolü gibi çeşitli alanlardaki sağlık 

sorunlarında davranışı değiştirmek için Sosyal Bilişsel Model başarı ile 

kullanılmıştır. Sosyal Bilişsel Teoride model olma, beceri geliştirme, kendi kendine 

izlem gibi teknikler kullanılmaktadır (Rimer ve Glanz, 2005).  

Teorinin temel kısıtlılıkları ise, teorinin uygulanabililiğinin zor ve karmaşık 

olmasıdır (Rimer ve Glanz, 2005). 

Sosyal Bilişsel Teori, davranış bazlı okul programlarında bireylerde davranış 

değiştirmede en yaygın kullanılan teori olması  (IOM, 2005) nedeni ile bu 

araştırmada kullanılması uygun bulunmuştur. Araştırma  SBT baz alınarak  

tasarlanmıştır.       

Bu araştırmada SBT’nin davranış ve çevre bileşeni kullanılmıştır; 

Araştırmada, davranış bileşeni açısından çocuklara sağlıklı yaşam biçimi 

kazandırmada katkı sağlayan; sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi, 

beslenme bilgisinin ve egzersiz düzeyinin artırılmasını  içeren okula dayalı kilo 

yönetim programı uygulanmış ve konu hakkında bilgi edinmeleri için fırsat 

sağlanmıştır. Çevresel faktörlerde en önemli etkenlerden birisi çocuğun ailesidir. 

Aileler çocuğun yapacağı fiziksel aktiviteyi artırarak, beslenmelerini düzenleyerek 
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ve sağlıklı yaşam konusunda rol modeli olarak tedavide önemli rol oynarlar (DHHS, 

2001).  

Sonuç olarak, uygun girişimlerin ve çevre koşullarının sağlanması halinde, 

çocuklar sağlıklı yemek yeme alışkanlığı ve fiziksel aktivite düzeyinin artırılması 

gibi  olumlu davranış değişiklikleri geliştirebilirler.    



 38

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Tipi 

Hafif şişman ya da şişman olan 4. sınıf öğrencilerine yönelik kilo yönetim 

programının etkililiğini değerlendirmek amacıyla, öntest-sontest kontrol gruplu yarı 

deneysel araştırmadır. 

 3.2.Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 

 Araştırma, Ankara Etimesgut Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu ile Etimesgut 

İlköğretim Okulu’nda yapılmıştır.  

Etimesgut Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda çocuklara verilen eğitimler 

için sunu odası ve çok amaçlı toplantı salonu kullanılmıştır. Çok amaçlı toplantı 

salonu anfi şeklindedir ve 200 kişi kapasitelidir. Sunu odası ise 60 kişi kapasitelidir. 

Her iki yerde projektör ve bilgisayar bulunmaktadır. Ebeveynlere verilen eğitim de 

sunu odasında gerçekleştirilmiştir.  

Etimesgut İlköğretim Okulunda çocuklar ve ebeveynlere verilen eğitimlerde 

çok amaçlı salon kullanılmıştır. Okuldaki çok amaçlı salon yaklaşık 100 kişi 

kapasitelidir. Salonda projektör ve bilgisayar bulunmadığından, bu malzemeler 

araştırmacı tarafından sağlanmıştır.   

3.3.Araştırmanın Evreni 

Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ilköğretim 

okullarının sosyoekonomik düzeylerine göre bir ayrımı Devlet İstatistik Enstirüsü’ne 

göre yapılamamaktadır.  Bu nedenle olasılıksız örnekleme yöntemi ile Ankara İli 

içinde yer alan resmi okullardan gelişigüzel iki okul seçilmiş ve seçilen okullar 

araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Belirlenen okullar; Etimesgut İlköğretim Okulu 

ve Ankara Etimesgut Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’dur.  

2004-2005 yılı verilerine göre Etimesgut Hasan Ali Yücel İlköğretim 

Okulu’nda 56 şubede 2163 öğrenci,  Etimesgut İlköğretim Okulu’nda 68 şubede 

2800 öğrenci olmak üzere  toplam öğrenci sayısı 4963’dür.  
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Etimesgut Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda 4. sınıflarda, 6 şubede, 

toplam 238 öğrenci bulunmaktadır. Her şubedeki öğrenci sayısı 38-41 kişi 

arasındadır. Etimesgut İlköğretim Okulunda 4. sınıflarda, 8 şubede, toplam 266 

öğrenci bulunmaktadır. Etimesgut İlköğretim Okulunda, her şubedeki öğrenci sayısı 

29-36 kişi arasındadır. 

 

3.4.Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmada, çalışma grubu; Etimesgut Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu 

öğrencilerinden, kontrol grubu; Etimesgut İlköğretim Okulu öğrencilerinden 

oluşturulmuştur. Çalışma ve kontrol grubunda yer alan okullar rastgele seçilmiştir. 

Çalışmada, örneklem büyüklüğünün yeterliliğini belirlemek için power analizi  

yapılmıştır. Buna göre, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınıp, duyarlılığın 0,5 olarak 

alınması ve teorik power değerinin minimum 0,7 olması için, çalışma grubunda en 

az 41, kontrol grubunda en az 40 öğrenci olmak üzere en az toplam 81 öğrenci ile 

araştırma yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini, Etimesgut Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulundan 

41 öğrenci (17 öğrenci şişman, 24 öğrenci hafif şişman),  Etimesgut İlköğretim 

Okulundan 40 öğrenci (19 öğrenci şişman, 21 öğrenci hafif şişman) olmak  üzere 

toplam 81 öğrenci oluşturmuştur (Tablo 3.1). 

Sadece şişman olan çocukların seçilmesi, çocukların psikolojisini olumsuz 

yönde etkileyebileceği ve şişman olmayan akran grubu tarafından dikkat 

çekebileceği düşünülerek, grubun içine VKİ‘si normal olan öğrencilerden de her 

okuldan 20’şer kişi seçilmiştir. Ancak, bunların sonuçları değerlendirmeye 

alınmamıştır.  

Çalışma grubunda toplam 64 (şişman ve  hafif şişman olarak belirlenen 44 ve 

rastagele belirlenen normal kilolu 20) öğrencinin ebeveynlerine izin yazısı 

gönderilmiştir (izin yazısı Ek – 1’de sunulmuştur). Şişman 3 öğrencinin , normal kilolu 

2 öğrencinin ebeveyni, çocuğunun araştırmaya katılmasını kabul etmemiştir. 
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Çalışma grubunda eğitimler, şişman ve hafif şişman 41 ve 18 normal kilolu olmak 

üzere toplam 59 öğrenci ile yürütülmüştür. 

 Kontrol grubuna, etik açıdan çalışma gurubuna benzer uygulamalar 

yapılmıştır. Ölçümler tamamlandıktan sonra, yapılan eğitim öncesi  ebeveynlerine 

izin yazısı gönderilmiş ve 39 öğrencinin (19 öğrenci şişman, 20 öğrenci hafif şişman) 

ebeveyni çocuğunun araştırmaya katılmasını kabul etmiştir. Kontrol grubunun içine 

de, VKİ‘si normal olan çocuklardan 20’şer kişi seçilmiştir. Ancak, 14 öğrencinin 

ebeveyni çocuğunun araştırmaya katılmasını kabul etmiştir. Kontrol grubunda 

eğitimler, 39 şişman ve hafif şişman, 14 normal kilolu olmak üzere toplam 53 öğrenci 

ile yürütülmüştür.     

Tablo 3.1. Çalışma ve Kontrol Grubunda Yer Alan Hafif Şişman ve Şişman 

Öğrencilerin Dağılımı (n=81). 

GRUPLAR  Sayı % 

Çalışma Grubu (n=41) 

Hafif Şişman 

Şişman 

Kontrol Grubu (n=40) 

Hafif Şişman 

Şişman 

 

24 

17 

 

21 

19 

 

29,7 

21 

 

25,9 

23,4 

Toplam 81 100.0 

Araştırma sonrasında, çocukların 1. ölçümdeki VKİ değeri baz alınarak 

gerçekleşen power hesaplanmıştır. Bu hesaplama sonucunda power 0,76 olarak 

hesaplanmıştır. Gerçekleşen Power hesaplanırken, çalışma grubunun 1. ölçümdeki 

ortalama VKİ değeri 23,14 kg/m2, kontrol grubunda ise 23,22 kg/m2 olarak 

hesaplanmıştır. Power ve örnek çapı hesaplamalarında GPOWER paket programı 
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kullanılmıştır (Power değerinin minimum 0,7 olması araştırmalar için yeterli olduğu 

varsayımı ile araştırma yürütülmüştür) (Özdamar, 1999). 

Şişman olan 4. sınıf öğrencilerine yönelik kilo yönetim programının etkililiğini 

değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya  ilköğretim 4. sınıf 

öğrencilerinin alınma nedenleri: 1) Olumsuz beden imajı ve sağlıksız beslenme 

alışkanlıklarının daha büyük yaşlarda (adolesanlarda) değişiminin zor olması, buna 

karşın çocuklarda  beden imajına yönelik tutumların bu yaşlarda yeni gelişmeye 

başlaması nedeniyle önleyici girişimlerin daha  az  dirençle uygulanabilmesi  

(Kater, Rohwer ve Levine, 2000).  2) Yaklaşık 10-11 yaşındaki çocukların sağlıkla 

ilgili kendini yönetim davranışlarındaki otonomilerinin küçük yaştaki çocuklara göre 

daha fazla olması (Cohen, Brownel ve Felix, 1990).  3) Bilişsel gelişim kuramcısı 

Jean Piaget’ye göre 7-11 yaş arası somut işlemsel dönemdeki çocukların sonuç 

ilişkisini daha iyi anladıkları (Selçuk, 2000), dönemin sonuna doğru bilgilendirme ya 

da deneyimleme yolu ile nedenselleştirmeyi daha iyi yapabildikleri bu nedenle bu  

dönemdeki çocuklara verilen sağlık davranışının olası olumlu ve olumsuz yönlerini 

öğrenebilmeleridir.    

3.5.Araştırmanın Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri 

 Araştırmanın bağımsız değişkenleri; öğrencilerin ve ebeveynlerin 

sosyodemografik özellikleri, verilen eğitim programı, bağımlı değişkenleri;  

çocukların ve ebeveynlerin eğitim öncesi ve sonrası aldıkları bilgi puanları ile 

çocukların VKİ değerleridir.  

  3.6. Veri Toplama Formları/Araçları 

Araştırma verileri dört farklı form ile toplanmıştır. Formlar araştırmacı 

tarafından oluşturulmuş ve tez izleme komitesinin onayından geçmiştir. Formlar 

sırası ile:  

• Çocukların sosyodemografik özelliklerini belirlemeye yönelik form:  

Şişmanlığa etki ettiği düşünülen değişkenleri incelemek üzere 23 sorudan 

oluşmaktadır (Ek III).  
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• Çocukların bilgi düzeyini belirlemeye yönelik öntest ve sontest: Çalışma ve 

kontrol grubunu oluşturan çocukların,  sağlıklı yaşam, beslenme ve fiziksel 

aktiviteye yönelik bilgi düzeylerini değerlendirmek için 13 sorudan oluşan testtir (Ek 

IV). Soruların değerlendirilmesinde; doğru cevap verilen her maddeye 1 puan, 

yanlış cevap verilen her maddeye 0 puan verilmiştir. İlk iki soru açık uçlu soru 

olduğundan; doğru cevaba “1” puan, kısmen doğru cevaba “0,5” puan, yanlış 

cevaba “0” puan verilmiştir. Testten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 

23’tür.  

• Ebeveynlerin sosyodemografik özelliklerini belirlemeye yönelik form: Veri 

formu, ebeveynlerin yaşı, eğitim durumu, mesleği, ekonomik durumu, boyu-kilosu, 

ailede kronik hastalık varlığı ve çocuklarının kilo durumlarını algılayışlarına yönelik 

12 sorudan oluşmaktadır (Ek V)  

• Ebeveynlerin bilgi düzeyini belirlemeye yönelik öntest ve sontest: 

Ebeveynlerin şişmanlık, şişmanlığın komplikasyonları, beslenme ve fiziksel 

aktiviteye ilişkin bilgi düzeylerini değerlendirmek için oluşturulmuştur. Toplam 9 

sorudan oluşmaktadır (Ek VI). Soruların değerlendirilmesinde; doğru cevap verilen 

her maddeye 1 puan, yanlış cevap verilen her maddeye 0 puan verilmiştir. İlk iki 

soru açık uçlu soru olduğundan; doğru cevaba “1” puan, kısmen doğru cevaba 

“0,5” puan, yanlış cevaba “0” puan verilmiştir. Testten alınabilecek en düşük puan 

0, en yüksek puan 23’tür. 

• Çocukların ağırlık ölçümleri için hassas elektronik tartı aleti, boy ölçümleri 

için de stadyometre kullanılmıştır. 

3.7.Ön Uygulama 

Öğrencilere yönelik sosyodemografik veri formunda ve bilgi değerlendirme 

formunda yer alan soruların anlaşılabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla formlar 

Etimesgut Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu 4. sınıfında öğrenim gören çalışma 

grubunda yer almayan 5 öğrenciye uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Öğrencilerin 

formları yanıtlama süreleri yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür. Ön uygulama yapılan 

5 öğrencinin ebeveynlerine de, zarfla ebeveyn anket formu ve bilgi değerlendirme 
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formu gönderilerek değerlendirmeleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 

anlaşılmayan sorular yeniden düzenlenerek araştırmada kullanılan son şekilleri 

verilmiştir.  

3.8.Verilerin Toplanması 

Araştırmaya katılan öğrencilerden sözlü, velilerinden yazılı ve okullar için 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yazılı izin  (Milli Eğitim Bakanlığı izin yazısı Ek - II 

sunulmuştur) alındıktan sonra  araştırmaya başlandı. Araştırma 2007-2008 eğitim-

öğretim yılında gerçekleştirildi. Tablo 3.2.’de araştırmanın yürütülüş  şeması 

sunulmuştur. 

 

Ölçüm  

Araştırmaya alınan okullardaki öğrencilerin boy ve kilo ölçümleri sınıflarında 

yapıldı. Çocukların ağırlık ölçümleri için ± 100 g hassas elektronik tartı aleti, boy 

ölçümleri için de taşınabilir stadyometre kullanıldı.  

Ağırlık ölçümü: Ölçüm sırasında öğrencilerin ayakkabıları ve üst giysileri 

çıkartıldı. Çocukların vücut ağırlıkları ölçülürken bulunan değer en yakın 0.1 kg’lık 

değere yuvarlandı.    

Boy ölçümü: Öğrencilerin sırtı stadyometreye gelecek şekilde, ayakkabıları 

çıkartılarak, topukları bir birine bitişik ve dik durmaları sağlanarak  gerçekleştirildi. 

Çocukların boyları ölçülürken bulunan değer en yakın 0.1 cm’lik değere yuvarlandı. 

Öğrencilerin boy ve kiloları araştırmacı ve araştırma hakkında bilgilendirilen ve 

boy-kilo ölçümlerinin nasıl yapılacağına ilişkin kontrol listesi verilen bir Hemşirelik 

Yüksekokulu  4. sınıf hemşirelik öğrencisi yardımıyla yapıldı.  

Ölçümler sonrası öğrencilerin VKİ’leri belirlendi. Öğrencilerin, yaşa ve 

cinsiyete göre VKİ’leri,  Bundak ve arkadaşlarının ülkemiz için geliştirdiği persentil 

eğrilerine göre değerlendirildi (Bundak ve ark., 2006). Vücut kitle indeksi persentil 

eğrisinde 97. persantil üzeri olanlar öğrenciler şişman, 90. ve 97. persantil arasında 

olanlar hafif şişman olarak alındı.   
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Eğitim Programının Uygulanması 

Çalışma grubuna; anket formları ve öntest, okulun sunu odasında, ilk verilen 

eğitim öncesinde uygulandı. Kontrol grubu için anket formları ve öntest 

öğretmenlere verilerek (öğretmenlere formun nasıl doldurulacağına ilişkin bilgi 

verildi) sınıflarda uygulanması sağlandı. Kontrol grubuna öntest uygulamalarından 

sonra herhangi bir girişimde bulunulmadı. Çalışma grubuna ise 2.5 aylık dönemde 

7 eğitim seansı uygulandı. İlk 4 eğitim bir hafta ara ile daha sonraki eğitimler ikişer 

hafta ara ile verildi. Her eğitim seansı 1-2 ders saati (ortalama 40-70 dakika 

arasında) sürdü. Sağlıklı yaşam, beslenme ve fiziksel egzersize yönelik eğitimler, 

oyun yöntemi kullanılarak ve eğitimlerde konu ile ilgili kısa mesajlar verme şeklinde 

yürütüldü.  Çocuklara uygulanan  eğitim içeriği Tablo 3.3.‘de, etkinlik içeriği  Tablo 

3.4.’de verilmiştir. Eğitimler sırasında kullanılan malzemeler araştırmacı tarafından 

temin edildi.  

Çalışma grubunun eğitim programına Şubat 2008’de başlandı. Özellikle son 

üç eğitimde aktif oyunlara yer verildiğinden gruplar, kendi aralarında ikiye bölündü. 

Verilen eğitimler, çocukların okul faaliyetlerinde herhangi bir aksamaya neden 

olmayacak şekilde, okul yönetimi ile birlikte belirlenen saatlerde yapıldı.  

Çalışma grubundaki çocukların ebeveynlerine 4 eğitim seansı planlandı. 

Ebeveynlere eğitim verilmeden önce, eğitim tarihi ve önerilerine yönelik mektup 

gönderildi. Ebeveynlerin önerileri doğrultusunda konular birleştirilerek, eğitim 2 

seansta gerçekleştirildi. Ancak 41 öğrencinin sadece 18'inin ebeveyni eğitimlere 

katıldı.   

Eğitime katılan ebeveynlere eğitim öncesi veri toplama formu dağıtıldı ve 

konu ile ilgili öntest uygulandı. Eğitim sonrası ise sontest uygulandı.     Eğitimlerde 

şişmanlığa neden olan föktörler, şişmanlığın sağlık üzerine etkileri, şişmanlığı 

önlemede etkili eylem planlarının oluşturulması üzerinde duruldu. Ebeveynlerin 

eğitimi çocukların eğitimi ile paralel olacak şekilde 4.-8. haftalar arasında yapıldı. 

Ebeveynlere verilen eğitim sonrasında, 13 ebeveyne okulda danışmanlık hizmeti 

verildi. Ebeveynler için planlanan eğitim içeriği Tablo 3.5.’de sunulmuştur.  
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Çalışma grubundaki çocukların eğitimi bittikten sonra çalışma ve kontrol 

grubunda bulunan çocukların bilgi düzeyleri (sontest) ve VKİ tekrar değerlendirildi.  

Ayrıca VKİ’ne yönelik değişimi gözlemlemek için ölçümler her iki grupta eğitimden 

hemen sonra (3. ayda - 2. ölçüm) ve ilk ölçümden 1 yıl sonra tekrarlandı (3. ölçüm). 

Veri toplama  işlemi tamamlandıktan  sonra kontrol grubunda yer alan ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 53 çocuğa (19 öğrenci şişman, 20 öğrenci hafif 

şişman ve 14 öğrenci normal) eğitimler toplam 7 seansta ve 16 ebeveyne eğitimler 

2 seansta verildi.  
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Tablo 3.2. Araştırma Akış Şeması 

1. İzinlerin Alınması 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden İzinlerin Alınması 

Ebeveynlerden Yazılı İzinlerin Alınması 
Öğrencilere Açıklama Yapılarak Gönüllülerin Araştırmaya Alınması 

 
 

2. Çalışma Grubundan Verilerin Toplanması 2. Kontrol Grubundan Verilerin Toplanması 
Boy ve kilo değerlendirmelerinin yapılması (1. ölçüm -
başlangıç) 
 
Hafif şişmanlık ve şişmanlık yönünden risk altında 
olan grubun belirlenmesi 
 
Hafif şişman, şişman ve normal kilolu olan öğrencilere 

- Sosyodemografik veri toplama formu 
- Sağlıklı yaşam, beslenme, fiziksel aktivite 

bilgi düzeyleri konusunda öntest 

Boy ve kilo değerlendirmelerinin yapılması 
 
Hafif şişmanlık ve şişmanlık yönünden risk altında 
olan grubun belirlenmesi 
 
Hafif şişman, şişman ve normal kilolu olan öğrencilere  

- Sosyodemografik veri toplama formu 
- Sağlıklı yaşam, beslenme, fiziksel aktivite 

bilgi düzeyleri konusunda öntest 

 
 
 
3. Çalışma Grubundaki Öğrencilere ve Ebeveynlere 

Eğitim Programının Uygulanması 
Öğrenciler İçin: 

1. Hafta: Kendini Tanıma ve İfade Edebilme 
2. Hafta: Sağlık Yaşam İlkeleri-1 (Beslenme) 
3. Hafta: Sağlıklı Yaşam İlkeleri-2 (Beslenme) 
4. Hafta: Sağlıklı Yaşam İlkeleri-3 (Egzersiz) 
6. Hafta: Sağlıklı Yaşam İlkeleri-3 (Egzersiz) 
8. Hafta: Hedef Belirleme 
10. Hafta: Kapanış 

Ebeveynler İçin: 
4.-5. Hafta: Tanışma, Programın Amacının 
Açıklanması, Öntest Uygulanması, Şişmanlık 
Hakında Bilgi, Hedef Belirleme 
6.-7. Hafta: Sağlık Yaşam İlkeleri, Beslenme,  
Fiziksel Aktivite, Sontest Uygulanması 

+ 
Ebeveynlere eğitim sonrası danışmanlık hizmeti 

 
 
  
 
 
 

4. Eğitimler Tamamlandıktan Sonra - 3. Ayda (2. 
ölçüm) ve 1. Yılda (3. ölçüm) Verilerin İki Kez 

Toplanması 

3. Çalışma Grubuyla Eş Zamanlı Olarak (3. ayda 
ve 1. yılda) Kontrol Grubundan Verilerin 

Toplanması 
- Boy kilo ölçümleri, VKİ  
- Sağlıklı yaşam ilkeleri, beslenme, fiziksel 

aktivite bilgi düzeyleri konusunda sontest 

- Boy kilo ölçümleri, VKİ  
- Sağlıklı yaşam ilkeleri, beslenme, fiziksel 

aktivite bilgi düzeyleri konusunda sontest 
 
 
            

4. Kontrol Grubu Öğrencilerine ve Ebeveynlerine 
Çalışma Grubuna Verilen Aynı Eğitim 

Programının Uygulanması 
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Tablo 3.3. Çocuklar İçin Planlanan Eğitim İçeriği 

Çocuklara verilen eğitim içeriği aşağıdaki konulardan oluşmuştur: 
Eğitim No Konu Yapılan Etkinlik 
1. Eğitim 
Seansı 

Kendini Tanıma ve İfade 
Edebilme 

- Tanışma, ısınma egzersizi 
-  Sınıf kurallarının açıklanması 
- Üçüncü şahıs üzerinden kendi 
 özelliklerini açıklama 
- Açıklanan özelliklerin sınıf 
 ortamında tartışılması ve olumlu 
 yönlerin ortaya çıkarılması 

2. Eğitim 
Seansı 

Sağlık Yaşam İlkeleri-1 
(Beslenme) 

- Isınma egzersizi 
- Oyun yöntemi ile  
 * 5 temel yiyecek grubunun  
 tanınması ve yiyeceklerin 
 gruplarına göre sınıflandırılması 
 * Sağlıklı ve dengeli beslenmenin 
 öneminin tartışılması 
- Sağlığı olumlu ve olumsuz  yönde 
 etkileyen faktörlerin belirtilmesi 
- Eksik kalan konular hakkında 
 araştırmacı tarafından öğrencilere bilgi 
 verilmesi  
- Besin gruplarına yönelik çalışma 

kağıtları olan besin renk rehberinin (Ek - 
VII) verilerek, bir hafta sonraki derse 
getirmelerinin istenmesi 

- Öğrenciler tarafından konunun 
 özetinin çıkarılması 

3. Eğitim 
Seansı 

Sağlıklı Yaşam İlkeleri-2 
(Beslenme) 

- Isınma egzersizi 
- Öğrencilerin 4-5 kişilik gruplar 
 oluşturması ve çalışma kağıtlarını 
 incelemelerinin istenmesi 
- Grup üyelerinin 1 hafta içinde neler 
 yediklerinin karton üzerinde besin 
 gruplarına göre göstermeleri ve 
 grupların birbirine sonuçları göstererek 
 anlatmalarının sağlanması 
- Sonuçların sınıf içinde yorumlanması ve 

 örnek bir beslenme programının 
 gösterilmesi 

-  İyi sağlık alışkanlıklarını gösteren bir 
 liste yapılması 
- Listedeki alışkanlıkların kendilerini nasıl 

 etkilediğinin sınıf ortamında tartışılması 
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4. Eğitim 
Seansı 

Sağlıklı Yaşam İlkeleri-3 
(Egzersiz)* 

-  Isınma egzersizi  
- Öğrencilerin oyun yöntemi kullanarak: 
 *  Sınıf içinde fiziksel aktivite 
 yapılmaları  
 * Egzersizle ilgili yapıştırma projesi 
 yapmaları 
- Egzersiz ve yararları konusunda 
 öğrencilerle beraber tartışma ve 
 eksik olan konularda  bilgi verilmesi 
- Öğrenciler tarafından konunun 

 özetinin  çıkarılması 
5. Eğitim 
Seansı  

Sağlıklı Yaşam İlkeleri-4 
(Egzersiz)* 

-  Isınma egzersizi  
- Öğrencilerin dramatizasyon yöntemi 
 kullanarak: 

* Fiziksel aktivitenin önemini ve farklı 
fiziksel aktiviteler konusunda 
dramatizasyon yöntemini kullanmaları 

- Konunun  özetinin çıkarılması  
6. Eğitim 
Seansı 

Hedef Belirleme  -  Isınma egzersizi  
- Öğrencilerin oyun yöntemi 
 kullanarak: 
 * Oyuna yönelik hedef ve strateji 

belirlemelerinin sağlanması  
- Oyundan sonra bir araya gelerek 

 kendilerine yaşamlarına, 
beslenmelerine ve fiziksel aktivitelerine 
yönelik hedef oluşturmalarının 
sağlanması 

7. Eğitim 
Seansı 

Kapanış -  Isınma egzersizi  
- Öğrencilerin oyun yöntemi 
 kullanarak: 

* Kendisi ile ilgili konularda 
konuşabilmesi, tartışabilmesi, soru 
sorabilmesi, 

- Eksik kalan konularda araştırmacı 
 tarafından öğrencilere bilgi verilmesi 
- Öğrenciler tarafından konunun 
 özetinin çıkarılması 

   
 
* Öğrencilere yönelik spor aktiviteleri Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri 
Bölümü tarafından oluşturulmuştur.  
** Konu içeriklerinin belirlenmesinde literatürden (Beckman ve ark., 2006; Gortmaker ve ark., 1999; 
Harrison ve ark., 2006; James ve ark., 2004; Sahota ve ark., 2001) yararlanılmıştır. 
***Eğitim programı Demirel (2000)’in eğitim kitabı referans alınarak oluşturulmuştur.  
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Tablo 3.4. Çocuklar İçin Planlanan Etkinlik İçeriği 

  
Etkinlik 1: Kendini Tanıma ve İfade Edebilme 
 

ISINMA AKTİVİTESİ: İsimler kağıt üzerine yazılarak birbirleriyle tanışma aktivitesi, 

arkadaşına güzel bir iltifatta bulunmasını isteme ve arkadaşının adını söyleme. 

 

Süre: 10 Dakika. 

 

Etkinlik Amacı 

Çocukların kendilerine yönelik düşünce ve duygularını ifade etmelerini sağlama. 

 

Hedefler: 

- Kızların ve erkeklerin fiziksel ve kişilik farklılıklarını farkedebilmelerini 

sağlama. 

- Çocukların üçüncü şahıs tekniğini kullanarak kendilerine yönelik duygularını 

ifade etmelerini sağlama.  

 

Öğretim Yöntemi: Eğitsel oyun, grup çalışması, aktif katılım, soru-cevap, anlatım, 

tartışma. 

 

Süre: 2 ders saati. 

 

Materyal: 

- 2 adet büyük boy kağıt 

- Keçeli kalem 

- Boyalar 

- Kumaş parçaları, yün parçaları, düğme gibi artık materyaller 

- Kağıt parçaları  

- Yapıştırıcı, bant 
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Uygulama: 

* 2 ayrı büyük boy kağıt ayrı ayrı yere konularak, birinin üzerine erkek, diğerinin 

üzerine kız çocuklardan biri sırt üstü olacak şekilde yatırılır. Gruptan şeçilen iki 

çocuk sırt üstü yatan arkadaşlarının kalıbını kağıt üzerine çıkartırlar. Kız ve erkek 

çocuğun kalıbı çıkarıldıktan sonra, çocuklar kız-erkek olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Gruplardan biri kız, diğeri erkek kalıbını boyar, kumaşlar ve diğer artık 

materyallerle süsler. Süsleme işlemi bittikten sonra her iki kalıp yan yana asılır ve 

çocuklar herbir çalışmayı görebilecek pozisyonda oturtulur. 

 

* Kız ve erkek kalıplar için isim kararlaştırılır.  

* Daha sonra çocuklara aşağıdaki sorular verilerek bu konular tartışılır: 

- ...............(belirlenen isimlerin) iyi yönleri 

- ...............(belirlenen isimlerin) kötü yönleri 

- ...............(belirlenen isimlerin) hayalleri 

-………..…(belirlenen isimlerin) gurur duyduğu yönleri 

- ...............(belirlenen isimlerin) korkuları 

- ...............(belirlenen isimlerin) üzüntüleri 

- ...............(belirlenen isimlerin) sevinçleri 

- ...............(belirlenen isimlerin) en çok yapmayı sevdiği şeyler 

- ...............(belirlenen isimlerin) ilerideki mesleği 

- ...............(belirlenen isimlerin) mutlu mu, mutsuz mu? Neden? 

- ...............(belirlenen isimlerin) arkadaşları ile ilişkisi? 

- ...............(belirlenen isimlerin) şu anda yaptığı işler 

- ...............(belirlenen isimlerin) gelecekle ilgili kaygısı 

- ...............(belirlenen isimlerin) sağlıklı bir şekilde yaşıyor mu? Neden? 

- ...............(belirlenen isimlerin) sağlıklı yaşamak için neler yapıyor? 

 

Çocukların belirttikleri olumlu yönler dersin sonunda pekiştirilir.  
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Etkinlik 2: Sağlıklı Yaşam İlkeleri-1  
ISINMA AKTİVİTESİ: Öğrencilerin bir çember oluşturması söylenerek bir kişinin bir 

meyve ya da sebze adı söylemesi istenir. Yanında duran arkadaşının kullanılan 

kelimenin  son harfiyle başlayan başka bir meyve ya da sebze adı söylemesi ve 

kullanılan meyve ve sebze adlarını tekrar etmemesi vurgulanır. Çemberdeki herkes 

bir meyve ya da sebze adı söyler.  

 

Süre: 10 Dakika. 

 

Etkinlik Amacı 

Çocukların sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmenin önemini kavrayabilmelerini 

sağlama. 

 

Hedefler: 

- Kişilerin yaşamında sağlıklarını etkileyebilecek faktörleri söyleyebilme. 

- Kişilerin sağlıklı yaşam için dengeli beslenmenin önemini kavrayabilme. 

- Dengeli beslenme içerisinde sağlıklı besin gruplarını sıralayabilme. 

- 5 temel besin grubunu ifade edebilme. 

- Sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek besinler hakkında tartışabilme. 

 

Öğretim Yöntemi: Eğitsel oyun, grup çalışması, aktif katılım, soru-cevap, anlatım, 

tartışma. 

 

Süre: 2 ders saati. 

 

Materyal: 

- Grup sayısına göre farklı renkte fon kartonu 

- Oyun hamuru 

- Boyalar 

- Amaç yazmak için renkli 2 adet karton 

- Tepegöz, projektör 
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- Sağlıklı yaşam ve besin gruplarını gösteren yazılı materyaller (broşür, eğitim 

kitapçığı, asetatlar vb.). 

 

Uygulama: 

Çocuklar 4-5 kişilik gruplara ayrılır. Daha sonra her gruba yeterli miktarda oyun 

hamuru ve farklı renkte fon kağıdı verilir. Her gruptan sağlıklı besinlerden 2 tane 

yapmaları istenir. Her grup, hamurdan besin öğesini yaptıktan sonra boyayarak 

tamamlar. Grupların çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm gruplar sıra ile ne 

yaptıklarını anlatır ve kısaca bu konu hakkında bilgi verirler. Bu aşamadan sonra 

bütün hamurlar yan yana dizilir ve çocuklar bunları görebilecekleri pozisyonda 

oturtulur.  

 

Daha sonra şunlar tartışılır: 

- Sağlıklı bir yaşam için nelere dikkat etmek gerekir? 

- Evde ve okulda neler yersiniz? 

- Büyüme ve gelişmeniz için gerekli olan besinler nelerdir? Bunları ne kadar 

yemeniz gerekir? 

- Her sevdiğiniz besin sizin için yararlı mıdır? 

- Hangi yiyeceklerin içinde neler var? bunlar sizin için neden önemli? 

- Beslenme alışkanlıklarınız sağlığınızı ve başarılı, güçlü ve mutlu olmanızı 

etkiler mi? 

- Kendinizin ve ailenizin nasıl beslendiğini düşünüyorsunuz?  

- Sağlıklı bir beslenmede olması gereken besinler nelerdir? 

- Sağlıklı beslenmenin önemi nedir? 

- Kötü besinlere örnekler nelerdir? 

- Kötü bir beslenme alışkanlığı yaşamımızı nasıl etkiler? 

5 temel besin grubu hakkında bilgi verildikten sonra: 

 - Her bir grubun bir besin grubunu seçerek hamurları buna göre 

gruplandırmaları istenir.  

 - Tükettikleri besinlerin ağırlıklı hangi besin grubuna ait olduğunu göstermeleri 

istenir. 
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Dersin sonunda öğrencilerin öğrendikleri konuları özetlemeleri istenir ve beslenme 

konusundaki çalışma kağıtları olan besin renk rehberi (Ek - VII) dağıtılarak, 1 hafta 

sonra yapılacak olan derse getirmeleri istenir.   

 

Etkinlik 3: Sağlıklı Yaşam İlkeleri- 2 (Beslenme) 
ISINMA AKTİVİTESİ: Çocuklar 5 gruba bölünür ve gruplara temel besin gruplarının 

isimleri verilir (meyve, sebze, ekmek, tahıl vb.) Her grubun üyesi kendi besin 

grubundan üç besin adı seçer ve bu besinlerin adını kartona yazar. Daha sonra her 

grup 2 cümleyle bu besinlerin yararını söyler.   

 

Süre: 10 Dakika. 

 

Etkinlik Amacı 

Çocukların dengeli beslenmenin önemini kavrayabilmelerini sağlama. 

 

Hedefler: 

- 5 temel besin grubunu ifade edebilme. 

- 1 hafta içerisinde yedikleri besinleri temel besin gruplarına uygun bir biçimde 

sınıflandırabilme. 

- Sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek besinler hakkında tartışabilme. 

- Sağlıklı ve dengeli bir beslenmede olması gereken besinleri söyleyebilme. 

 

Öğretim Yöntemi: Grup çalışması, aktif katılım, soru-cevap, anlatım, tartışma. 

 

Süre: 2 ders saati. 

 

Materyal: 

- Grup sayısına göre farklı renkte karton 

- Keçeli kalemler 

- Tepegöz, projektör 
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- Kağıt ve kalem (öğrenci sayısına uygun) 

- Örnek bir beslenme menüsü (broşür, asetat v.b). 

 

Uygulama: 

Öğrenciler 4-5 kişilik gruplara ayrılır. Her grubun kendine bir takma ad bulması 

istenir. Grupta yer alan çocukların bir araya gelerek haftalık çalışma kağıtlarını 

incelemeleri istenir. Grup üyelerinin 1 hafta içinde neler yediklerini karton üzerinde 

besin  gruplarına göre ayırarak göstermeleri istenir, besin gruplarını çizdikleri 

resimlerle süslemeleri konusunda danışmanlık verilir. Hazırlanan kartonlar yan 

yana asılarak, bütün öğrencilerin bu kartonları görebilecekleri bir biçimde 

oturmaları sağlanır. Grup üyelerinin yapılanları diğer gruptaki kişilere anlatmaları 

istenir. Her grubun kendi yaptıklarını anlatması, tamamlandıktan sonra sonuçların 

sınıf içinde yorumlanmasına yönelik şu sorular yöneltilir: 

- Sizce bu hafta sağlıklı ve dengeli beslenen grup hangisi?  

- Hangi gruptaki besinleri tüketince sağlıklı ve dengeli bir beslenme 

sağlamışlar? 

- Sizce beslenme içeriğini sağlıklı bir biçimde değiştirmeye ihtiyacı olan grup 

hangisi? Bunun hangi nedenlerden kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Bu 

grup için önerileriniz neler olur?  vb. 

Bu sorulardan sonra, araştırmacı tarafından, örnek bir beslenme programı 

çocuklara dağıtılır. Arkasından, öğrencilerin her birinden, iyi sağlık alışkanlıklarını 

gösteren bir liste yapmaları istenir ve listedeki alışkanlıkların kendilerini nasıl 

etkilediği sınıf ortamında tartışılır.  

 
Etkinlik 4: Sağlıklı Yaşam İlkeleri-3 (Aktivite) 
ISINMA AKTİVİTESİ: Çocuklardan bir çember oluşturmaları istenir. Araştırmacı 

çemberin ortasına geçerek derin solunum ve izometrik hareketlerin nasıl 

yapılacağını öğrencilere gösterir. 

 

Süre: 10 Dakika. 
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Etkinlik Amacı 

Fiziksel aktivite ve sedanter yaşam biçiminin insan sağlığı üzerindeki etkilerini 

kavrayabilme.  

 

Hedefler: 

- Kişilerin fiziksel aktivite konusunda düşüncelerini paylaşabilme.  

- Kişilerin sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemini fark edebilme. 

- Sedanter yaşam biçiminin insan sağlığı üzerindeki olumsuz yönlerini 

sıralayabilme. 

 

Öğretim Yöntemi: Eğitsel oyun, grup çalışması, aktif katılım, soru-cevap, anlatım, 

tartışma. 

 

Süre: 2 ders saati. 

 

Materyal: 

- Teyp 

- 4 masa 

- 4 farklı renkte kartondan hazırlanmış etiketler 

- Etiketlerin üzerine grup adlarını yazacak kalem 

- Gruplarla aynı renkte kartonlar 

- 4 uhu 

- Dergi ve magazinlerden kesilmiş sporla ilgili resimler 

- Tepegöz, projektör 

- Fiziksel yaşam ve sedanter yaşam biçimine yönelik broşür, eğitim kitapçığı, 

asetat v.b. 

 

Etkinlik: 

Çocuklar 4 gruba ayrılır. Her grup 4 renkten kendine bir renk seçer ve her grup 

üyesine aynı renkteki isimlikler verilir. 4 grubun üyelerinin karışık bir şekilde 

çember oluşturmaları istenir. Müzik çalmaya başladığında çember etrafında 
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dönülmeye başlanır. Müzik durduğunda aynı renkte grup üyelerinin bir araya 

gelerek karton üzerinde önceden kesilmiş, sporla ilgili resimleri bir hikaye 

oluşturacak şekilde karton üzerine yapıştırmaları istenir. Her defasında müzik  5 

dakika durdurulur. Müzik çalmaya başladığında çocukların yine dağınık bir biçimde 

çember oluşturmaları ve dönmeleri istenir. Toplam 4 ara verilir. Süre bittiğinde 

çocukların karton üzerine yaptıkları yapıştırmalar bir araya getirilir ve asılır. 

Çocuklar bu resimleri görebilecek şekilde oturtulur. Her grup kendi hikayesini 

anlatır.  

 

Daha sonra şunlar tartışılır: 

- Bir birey günlük olarak hangi fiziksel aktiviteleri yapabilir? 

- Fiziksel aktivite yapmanın sizce yararları nelerdir? 

- Siz fiziksel aktivite yapıyor musunuz? 

- Fiziksel aktivite yapmak sizi nasıl etkiliyor? 

- Televizyon karşısında yemek yemenin etkisi nedir? 

- En fazla ne kadar süre televizyon ve bilgisayarın karşısında olmalıyız? 

 

Bu sorular tartışıldıktan sonra araştırmacı eksik kalan konular hakkında öğrencilere 

bilgi verir ve öğrencilerin konuyu özetlemelerini ister.  

 

 
Etkinlik 5: Sağlıklı Yaşam İlkeleri-4 (Aktivite) 
ISINMA AKTİVİTESİ: Çocuklardan bir çember oluşturmaları istenir. Araştırmacı 

çemberin  ortasına  geçerek  derin  solunum  ve izometrik hareketlerin nasıl 

yapılacağını öğrencilere gösterir. 

 

Süre: 10 Dakika. 

 

Etkinlik Amacı 

Fiziksel aktivite ve sedanter yaşam biçimi insan sağlığı üzerindeki etkilerini 

gösterebilme.  
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Hedefler: 

-     İnsan vücudunun önemini açıklayabilme. 

-     Sağlıklı bir vücut için yapılması gerekenleri sıralayabilme.  

-     Sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemini yorumlayabilme. 

- Sedanter yaşam biçiminin insan sağlığı üzerindeki olumsuz yönlerini 

gösterebilme. 

 

Öğretim Yöntemi: Dramatizasyon, grup çalışması, aktif katılım, soru-cevap, 

anlatım, tartışma. 

 

Süre: 2 ders saati. 

 

Materyal: 

- Kağıt tabak, bardak 

- Plastik çatal, kaşık, tabak 

- Eşarp 

- Şapka 

- Doktor önlüğü gibi dramada kullanılabilecek çeşitli materyaller. 

 

Uygulama: 

Çocuklar iki gruba ayrılır. Çocuklara her gruba farklı konu verileceği, verilen konuya 

göre detayları kendilerinin kararlaştıracağı ve sınıfta oynayacakları açıklanır. Her 

gruba verilecek olan konu sınıfta kısaca tartışılır.  

1. grup: Dış görünüm ne demektir? Önemli midir? Neden önemlidir? Dış 

görünümümüz ile kişiliğimiz arasında nasıl bir ilişki vardır? Dış görünüm mü 

kişilik mi daha önemlidir? Ailemiz ve toplum tarafından neler yapmamız 

beklenir? 

2. grup: Vücudumuz bizim için önemli midir? Neden önemlidir? Fiziksel 

aktivitenin önemi nedir? Bunlar için ne yapmalıyız? 
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Tüm sınıf ile bu konular kısaca ve genel hatları ile tartışıldıktan sonra her bir 

gruptan kendilerine verilen konuyu drama şeklinde oynamaları istenir. Araştırmacı 

her bir gruba giderek fikirlerini sorar, onlara öneriler verir, gerekirse oyunda yer 

alabilecek karakterler hakkında bilgi verir. 

 

1. grup için öneriler: ergenlik dönemindeki çok şişman bir çocuğun başından 

geçenler (örneğin anne ve çocuk hemşirenin yanına giderek bu durum 

hakkında bilgi alabilirler; okulda bazı arkadaşları alay edebilir ve çocuk 

bunlarla nasıl başedeceğini bulmaya çalışabilir, değişik yaşlardaki çocuk ve 

insanların toplumdaki sorumluluklarını canlandırabilirler....) 

2. grup için öneriler: zayıflamak için sürekli diyet ve egzersiz yapan bir kişinin 

başından geçenler ya da tırnakları ve saçları her zaman kirli olan bir kişinin 

başından geçenler, kişilerin bunlara yönelik neler yapabileceği..... 

 

Her bir grubun oyunu bittikten sonra diğer gruba geçmeden önce bu oyun hakkında 

konuşulur, neler yanlıştı, neler doğruydu, neler yapılabilirdi, neden böyle 

yapmamalıyız/yapmalıyız, daha başka neler önerilebilir gibi konular tartışılır. Dersin 

sonunda öğrencilerden dersi özetlemeleri istenir.  

 

Etkinlik 6: Hedef Belirleme 
ISINMA AKTİVİTESİ: Kördüğüm aktivitesi: Öğrenciler 4 eşit gruba bölünür ve her 

grup bir çember oluşturur. Her grup üyesinin gözü bağlanarak farklı pozisyonlarda 

olacak şekilde grup içindeki diğer arkadaşının elini tutması belirtilir. Gözleri kapalı 

şekilde, ellerini ayırmadan tekrar düz çember halini almaları istenir. 

 

Süre: 10 Dakika. 

 

Etkinlik Amacı  

Çocukların sağlıklı yaşam, beslenme ve fiziksel aktivite konusunda kendi 

hedeflerini oluşturabilmesi. 
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Hedefler: 

- Çocukların geleceklerine yönelik hedef belirlemelerine yardım etme. 

- Her çocuğun sağlıklı yaşamla ilgili kendi amacını ifade edebilmesi. 

- Her çocuğun sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili kendi amacını ifade 

edebilmesi. 

- Fiziksel aktiviteye yönelik her çocuğun kendi amacını ifade edebilmesi. 

- Çocukların hedefleri konusunda ailelerin bilgilendirilmesi. 

 

Öğretim Yöntemi: Eğitsel oyun, grup çalışması, aktif katılım, soru-cevap, anlatım, 

tartışma. 

 

Süre: 2 ders saati. 

 

Materyal: 

- Çocuk sayısı kadar plastik kaşık 

- 4 masa tenisi topu 

- Beyaz bant 

- 5-6 tane çiçek resmi 

- Amaçları yazmak için her çocuğa 3 farklı renkte karton  

- Keçeli kalemler. 

 

Uygulama: 

Çocuklar 4 gruba ayrılır. Gruptaki çocukların arka arkaya sıra olmaları istenir. Daha 

sonra ağızlarına kaşık verilerek, kaşığın içine topun yerleştirilmesi istenir. Oyundaki 

amacın topu yere düşürmeden her grup üyesinin belirlenen alan üzerinde topu 

götürüp, getirmesi ve topu diğer arkadaşına iletmesi olduğu vurgulanır. Belirlenen 

süre içerisinde yere daha az top düşüren grubun oyunu kazanacağı belirtilir. Oyun 

başlamadan önce gruplara beşer dakikalık süre verilerek, oyuna yönelik hedef ve 

strateji geliştirmeleri istenir. Oyun bittiğinde kazanan grup alkışlanır ve kendilerine 

birer çiçek resmi verilir. Kazanan gruba oyunun başındaki hedefleri ve stratejileri 
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sorulur ve diğer gruplarla bu hedef tartışılır. Daha sonra çocuklar masaların 

etrafına oturtularak her birine 3 farklı renkte karton verilir. Her bir karton üzerine 

sağlıklı yaşam, beslenme ve aktiviteye yönelik amaçlarını yazmaları istenir. Yazılan 

amaçlar daha sonra sınıfta tek tek sunulur ve tartışılır. Tartışmalar sırasında şu 

sorular yöneltilir: 

  
- Sağlıklı yaşam için belirlediğin amaca yönelik neler yapmayı planlıyorsun? 

- Bu planında sana yardımcı olabileceğini düşündüğün kimler var? 

- Bu kişilerden nasıl yardım alabilirsin? 

- Sağlıklı beslenme konusunda belirlediğin amacına yönelik planların 

nelerdir? 

- Amacın  doğrultusunda planladığın fiziksel aktiviteler var mı? Bunlar 

nelerdir? 

- Bu amaçlarını ne kadar sürede gerçekleştirmeyi düşünüyorsun? vb. 

 
 

Etkinlik 7: Kapanış 
ISINMA AKTİVİTESİ: Öğrencilerin akıllarına ilk gelen 3 güzel ve olumlu sıfatı 

yazmaları istenir. Daha sonra bu sıfatlar gruba açıklanır ve en çok söylenen olumlu 

sıfat belirlenir.  

 

Süre: 10 Dakika. 

 

Etkinlik Amacı  

Çocukların sağlıklı yaşam ilkelerinin önemini ifade edebilmeleri. 

 

Hedefler: 

- Ailede, okulda ve toplumda sağlıklı bir yaşam için çocuğun rollerini 

öğrenebilme. 

- Kendisi ile ilgili konularda konuşabilme, tartışabilme, soru sorabilme. 
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Süre: 1 saat. 

 

Öğretim Yöntemi: Eğitsel oyun, grup çalışması, aktif katılım, soru-cevap, anlatım, 

tartışma. 

 

Materyal: 

- İki farklı renkte hazırlanmış şekilli kağıtlar (örneğin çiçek ve yıldız şekilli). 

Birinci renkteki kağıtların üzerine yarım bırakılmış cümleler yazılır. Kağıtların 

üzerinde çocukların cümleleri tamamlamalarına yetebilecek kadar boş alan 

bırakılır. İkinci renkte kağıtlar tamamen boş bırakılır.  

- İki ayrı sepet 

- Karton ağaç  

- Ağaç üzerine kağıtları asmak için raptiye. 

 

Uygulama: 

Çocuklara iki ayrı renkte hazırlanmış kağıtlar verilir. Kağıtların sayısı çocukların 

sayısına yeterli olacak şekilde hazırlanır. Birinci renkteki kağıtların üzerinde 

tamamlanmamış cümleler vardır. Bunlar: 

- Arkadaşlarımı severim, çünkü............. 

- Ailem, benim...................... 

- Evimizde.................. 

- Büyümekle ilgili en büyük korkum................. 

- Büyüdüğümü düşünüyorum çünkü ben........... 

- Benim en önemli görevim............ 

- Fiziksel aktivite......................... 

- Büyüdüğümde................. 

- Fiziksel görünümüm.............. 

- Yemek yemek................. 

- Televizyon seyretmek.......... 

- Oyun oynamak............... 

- Kendimi...............  
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- Bedenimi………………çünkü……………. 

- Evdeki rollerim………………. 

- Okuldaki rollerim…………….. 

 

Çocuklara bu kağıtlar rastgele dağıtılır ve boşlukları doldurmaları istenir. Daha 

sonra bu kağıtlar birinci sepet içerisinde toplanır. İkinci renkteki boş olan şekilli 

kağıtlara, tartışılmış olan konularla ilgili sorular yazmaları istenir. Çocuklara bu 

kağıtlar üzerine isim yazmamaları sadece erkek çocukların kağıdın başına “E” , kız 

çocukların kağıdın başına “K” yazmaları istenir. Bu kağıtlarda doldurulduktan sonra 

ikinci sepete konulması istenir.  

 

İlk sepette yer alan kağıtlar ağaç üzerine asılarak, bunlardaki cümleler yüksek 

sesle okunur ve ifade edilen şeyler hakkında tartışılır. Sınıftaki tüm çocukların 

fikirleri alınır, farklı görüşler toplanır. Bu aşama bittikten sonra ikinci sepette 

bulunan sorulara geçilir. Sorular tek tek cevaplandırılır.  
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Tablo 3.5. Ebeveynler İçin Planlanan Eğitim İçeriği 

Ebeveynlere verilen eğitim içeriği aşağıdaki konulardan oluşmuştur: 
 

Hafta Konu Eğitim İçeriği 
1. Hafta Çocuklarda Şişmanlık 

ve Komplikasyonları, 
Hedef Belirleme,  
Dengeli Beslenme 

- Tanışma 
- Programın Amacının Açıklanması  
-  Öntest Uygulanması 
-  Şişmanlığın Tanımı 
-  Çocukluk Döneminde Şişmanlığa Bağlı 
 Komplikasyonlar 
- Çocukluk Dönemindeki Şişmanlığın 
 Erişkinlikte Rol Oynadığı Tıbbi 
 Komplikasyonlar 
-  Şişmanlıkta Tedavi  
-  Hedef Belirleme Kağıtlarının 
 Ebeveynlere Verilmesi ve Hedeflerin 
 Sınıfta Tartışılması 
-  Dengeli Beslenmenin Sağlığa Faydaları 

2. Hafta Çocuklarda Dengeli 
Beslenme, Fiziksel 
Aktivite ve Egzersizin 
Özendirilmesi 

-  Besin Grupları  
-  Dengeli Besin Seçimi 
-  Besin Seçimi Konusunda Öneriler ve 
 Örnek Diyet Listesi Sunumu 
-    Fiziksel Aktivite Tanıtımı 
-  Fiziksel Aktivitenin Sağlığa Faydaları 
-  Önerilen Fiziksel Aktiviteler ve Süresi 
-  Sedanter Yaşam Biçiminin Sağlık 

Üzerine Etkisi  
-   Sağlıklı Yaşam İçin Davranışların  
 Belirlenmesi 
- Konu Özetinin Yapılması 
- Sontest Uygulanması 
-    Kapanış 

• Konu içeriklerinin belirlenmesinde literatürden (Graf ve ark., 2005; Kain ve ark., 2004; 
Muller ve ark., 2001) yararlanılmıştır.  
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3.9.Verilerin Analizi 

Bu araştırmada elde edilen veriler SPSS 12.0 paket programı ile 

değerlendirilmiştir. Verilere ilişkin frekans ve yüzdesel dağılımlar verilmiştir. 

Kategorik düzeyde ölçülmüş değişkenler arasında ilişkiye Ki-Kare testi ile 

bakılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda; iki grup olması durumunda Mann-

Whitney U testi, 3 ve daha fazla grup olması durumunda Kruskall-Wallis H testi 

kullanılmıştır. Bağımlı gruplarda öncesi-sonrası karşılaştırmalarda ise Wilcoxon 

işaret testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış olup, p<0,05 

olması durumunda anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 olması durumunda anlamlı 

farklılığın olmadığı belirtilmiştir.  

3.10.Araştırmanın Sınırlılıkları 
Araştırma, 2007-2008 öğretim yılında Etimesgut İlköğretim Okulu ve Ankara 

Etimesgut Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okuyan 4. sınıf öğrencileri ile 

sınırlıdır. Araştırmaya, yaşa ve cinsiyete göre VKİ’leri  97. persantil üzeri (şişman) 

ya da 90. ve 97. persantil ve arasında (hafif şişman) olan  öğrenciler alınmıştır. 

Şişmanlığa neden olabilecek tıbbi sorunu olan öğrenciler araştırmaya alınmamıştır. 

Ayrıca, araştırmaya katılmak istemeyen öğrenciler ve veli izni olmayan öğrenciler  

araştırma dışında bırakılmıştır. 
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4. BULGULAR 

Araştırmaya ait bulgularda; çalışma ve kontrol grubundaki çocuk ve 

ailelelere ilişkin tanıtıcı bilgiler, çocukların beslenme, fiziksel aktivite ve sedanter 

yaşam biçimlerine ilişkin özellikler, çalışma ve kontrol grubunda tanıtıcı verilerin 

karşılaştırılması, VKİ değerleri, VKİ’ne etki eden faktörler ve öntest-sontest puan 

ortalamalarının dağılımı verilmiştir. 

4.1. Çocuk ve Aileye İlişkin Tanıtıcı Bilgiler 
Bu bölümde çalışma ve kontrol grubundaki çocuk ve aileye ilişkin  yaş, 

cinsiyet, ailedeki çocuk sayısı, kaçıncı çocuk olduğu, anne ve baba yaşı gibi 

sosyodemografik özellikler ve çocukların beslenme, fiziksel aktivite ve sedanter 

yaşam biçimlerine ilişkin veriler yer almaktadır.  

 

Tablo 4.1. Çocuk ve Ailelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı 

Çalışma Grubu Kontrol Grubu Tanıtıcı Özellikler 
n % n % 

Cinsiyet     
Kız  
Erkek  

19 
22 

46,3 
53,7 

22 
18 

55 
45 

Ailedeki Çocuk Sayısı     
1-2 çocuk 
3 ve üstü 

32 
9 

78,1 
21,9 

24 
16 

60 
40 

Kaçıncı Çocuk     
1. çocuk 
2. ve üstü 

16 
25 

39 
61 

16 
24 

40 
60 

Anne Yaşı     
25-34 yaş 
35 ve üstü yaş 

8 
33 

19,5 
80,5 

18 
22 

45 
55 

Baba Yaşı     
35-44 yaş 
45 ve üstü yaş 

23 
18 

56.1 
43.9 

26 
14 

65 
35 
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Tablo 4.1. Devamı 

Çalışma Grubu Kontrol Grubu Tanıtıcı Özellikler 
n % n % 

Anne Eğitim Durumu     
Okur-yazar ve ilkokul 
Ortaokul ve lise 
Üniversite   

7 
25 
9 

17 
61 
22 

24 
16 
- 

60 
40 
- 

Baba Eğitim Durumu     
Okur-yazar ve ilkokul 
Ortaokul ve lise 
Üniversite   

4 
19 
18 

9,8 
46,3 
43,9 

19 
19 
2 

47,5 
47,5 

5 
Anne Mesleği     
İşçi 
Memur 
Serbest  
Evhanımı  

3 
7 
1 

30 

7,3 
17,1 
2,4 
73,2 

3 
- 
1 

36 

7,5 
- 

2,5 
90 

Baba Mesleği     
İşçi 
Memur 
Serbest 
Emekli  

7 
19 
9 
6 

17,1 
46,3 
22 

14,6 

17 
6 

15 
2 

42,5 
15 

37,5 
5 

Gelir Düzeyi*     
Kötü 
Orta 
İyi  

- 
15 
26 

- 
36,6 
63,4 

4 
17 
19 

10 
42,5 
47,5 

Toplam 41 100 40 100 
* Ailelerin ekonomik durumları ile ilgili değerlendirme çocukların kendi ifadeleridir.  

 

Tablo 4.1’de araştırma kapsamına alınan çocuk ve ailelerinin tanıtıcı 

özelliklerinin dağılımı yer almaktadır. Çalışma grubunda erkeklerin (%53,7), kontrol 

grubunda ise kızların (%55) oranının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Çocukların 

yaş ortalaması çalışma grubunda 9,34±0,34, kontrol grubunda 9,41±0,27’dir.  

Ailedeki çocuk sayısı incelendiğinde, 1-2 çocuğu olan ailelerin çalışma 

(%78,1)  ve kontrol (%60) grubunda daha fazla olduğu görülmektedir. Çocuk sırası 

2 ve üstü olanlar çalışma grubunda %61, kontrol grubunda %60’dır. Çalışma ve 

kontrol grubunda anne yaşı çoğunlukla 35 yaş ve üstündedir. Babaların yaş 

dağılımına bakıldığında ise her iki grupta da 35-44 yaş grubunun daha fazla olduğu 

belirlenmiştir.  
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 Çalışma grubunda annelerin eğitim durumu daha çok ortaokul ve lise (%61) 

düzeyinde, kontrol grubunda okur-yazar ve ilkokul (%60) düzeyindedir. Babaların 

çoğunun çalışma grubunda ortaokul ve lise mezunu olduğu (%46,3), kontrol 

grubunda ise okur-yazar ve ilkokul ile ortaokul ve lise mezunu oldukları (%47,5) 

belirlenmiştir. Çalışma (%73,2) ve kontrol (%90) grubundaki çocukların çoğunun 

annesinin evhanımı oldukları saptanmıştır. Çalışma grubunda çocukların babasının 

%46,3’ü memur, kontol grubunda çocukların babasının %42,5’i işçidir. Her iki 

grupta da ailelerinin gelir düzeyi iyi diyen çocuklar daha fazladır.  
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Tablo 4.2. Çocukların Beslenme Alışkanlıklarına Yönelik Tanıtıcı Özelliklerinin 

Dağılımı 

Çalışma Grubu Kontrol Grubu Tanıtıcı Özellikler 
n % n % 

Günlük Öğün Sayısı     
1-2 öğün 
3-5 öğün 
6 öğün ve üstü 

21 
19 
1 

51,2 
46,3 
2,4 

12 
27 
1 

30 
67,5 
2,5 

Kahvaltı Yapma Durumu     
Yapıyor 
Yapmıyor  

33 
8 

80,5 
19,5 

37 
3 

92,5 
7,5 

Kahvaltıda Yenilen Besin Grupları (n=33)*  (n=37)*  
Süt-yumurta-ekmek 
Süt-ekmek 
Süt-bisküvi,gevrek,patates 
Süt-yumurta-sebze-ekmek 
Ekmek-yumurta 

12 
7 
6 
6 
2 

36,3 
21,2 
18,2 
18,2 
6,1 

26 
5 
4 
2 
- 

70,3 
13,5 
10,8 
5,4 
- 

Beslenme Saatinde Yemek Yeme 
Durumu 

    

Yiyor 
Yemiyor 

39 
2 

95,1 
4,9 

34 
6 

85 
15 

Beslenme Saatinde Yenilen Besin 
Grupları 

(n=39)**  (n=34)**  

Süt  
Ekmek  
Meyve 
Ekmek-yumurta 
Süt-ekmek 
Süt-ekmek-meyve 
Süt-ekmek-meyve-aburcubur 
Ekmek-meyve-aburcubur 
Aburcubur-ekmek 
Aburcuburlar 

- 
8 
1 
- 
4 
8 
1 
3 
5 
9 

- 
20,6 
2,5 
- 

10,2 
20,6 
2,5 
7,5 

12,8 
23,3 

1 
6 
- 
3 
7 
4 
- 
2 
6 
5 

2,9 
17,6 

- 
8,8 

20,5 
11,7 

- 
5,8 

17,6 
14,7 

Toplam 41 100 40 100 
* Kahvaltı yapan öğrenciler üzerinden belirtilmiştir.  

** Beslenme saatinde yemek yiyen öğrenciler üzerinden alınmıştır. 
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  Tablo 4.2’de çalışma ve kontrol grubundaki çocukların beslenme 

alışkanlıklarına yönelik tanıtıcı özelliklerinin dağılımı yer almaktadır. Çalışma 

grubundaki çocukların %51,2’si günde 1-2 öğün, kontrol grubundaki çocukların 

%67,5’i günde 3-5 öğün yediklerini belirtmişlerdir. Çalışma (%80,5) ve kontrol 

(%92,5) grubunda  çocukların sabahları kahvaltı yapma durumlarının fazla olduğu 

saptanmıştır.  

Çocukların kahvaltı ve beslenme saatlerinde yedikleri yemekler ile en 

sevdikleri yiyecekler besin gruplarına göre sınıflandırılmıştır. Besin grupları 1) Et-

yumurta-kurubaklagil, 2) Süt ve süt ürünleri, 3) Meyve ve sebze, 4) Tahıl ve tahıl 

ürünleri 5) Aburcuburlar olarak ayrılmıştır. Buna göre, çalışma (%36,3) ve kontrol 

(%70,3) grubundaki çocukların sabah kahvaltıda en çok süt ve süt ürünleri, et-

yumurta-kurubaklagil ve tahıl grubundaki besinleri (ekmek) tükettikleri 

belirlenmiştir. 

Çalışma grubundaki çocukların %95,1’i, kontrol grubundakilerin %85’i 

beslenme saatlerinde yemek yediklerini ifade etmişlerdir. Beslenme saatinde 

yenilen yiyeceklerin en fazla çalışma grubunda aburcubur (%23,3), kontrol 

grubunda süt ve tahıl grubundaki (ekmek) besinlerin olduğu bulunmuştur. Çalışma 

grubundaki çocukların %22,1’i en sevdikleri yiyecekleri tahıl ve tahıl ürünleri 

(ekmek), kontrol grubundaki çocukların %15’i ise meyve-sebze grubundaki 

besinleri belirtmişlerdir.  
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Tablo 4.3. Çocukların Fiziksel Aktivite ve Sedanter Yaşam Biçimlerine Yönelik 

Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı 

Çalışma Grubu Kontrol Grubu Tanıtıcı Özellikler 
n % n % 

Ekran Karşısında 
Geçen Süre 

    

0-2 saat 
2 saat üstü 

32 
8 

80,5 
19,5 

35 
5 

87,5 
12,5 

Ekran Karşısında 
Yemek Yeme Durumu 

    

Yiyor 
Yemiyor 

26 
15 

63.4 
36.6 

18 
22 

45 
55 

Haftalık Spor Yapma 
Süresi 

    

Hiç 
1 saatten az 
1-2 saat 
2 saat üstü 

3 
13 
10 
15 

7,3 
31,7 
24,4 
36,6 

4 
7 

13 
16 

10 
17,5 
32,5 
40 

Toplam 41 100 40 100 
 

Tablo 4.3’de çocukların spor ve sedanter yaşam biçimlerine yönelik tanıtıcı 

özelliklerinin dağılımı yer almaktadır. Günlük televizyon ve bilgisayar karşısında 

geçirelen sürenin her iki grupta da çoğunlukla 0-2 saat arasında olduğu 

belirlenmiştir.  

 Televizyon ya da bilgisayar karşısında yemek yeme durumuna bakıldığında, 

çalışma grubundaki çocukların %63,4’ü yemek yediğini, kontrol grubundaki 

çocukların %55’i ise yemediğini belirtmişlerdir. Her iki grupta da çocukların 

çoğunlukla haftada iki saatten fazla spor yaptığı saptanmıştır.   
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Tablo 4.4. Çocukların Kilolarını Algılamalarına Yönelik Tanıtıcı Özelliklerinin 

Dağılımı 

Çalışma Grubu Kontrol Grubu Tanıtıcı Özellikler 
n % n % 

Kendini Kilolu Bulma 
Durumu 

    

Kilolu Buluyor 
Kilolu Bulmuyor 

27 
14 

65,9 
34,1 

25 
15 

62,5 
37,5 

Kilosundan Memnun 
Olma Durumu 

    

Memnun 
Memnun Değil 

18 
23 

43,9 
56,1 

12 
28 

30 
70 

Toplam 41 100 40 100 
 

Tablo 4.4’de çocukların kilolarını algılamalarına yönelik tanıtıcı özelliklerinin 

dağılımı yer almaktadır. Çocukların kendilerini kilolu bulma oranları her iki grupta 

da fazladır. Çocukların kilolarında memnun olmama oranı çalışma grubunda 

%56,1, kontrol grubunda ise %70 olarak bulunmuştur.   
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Tablo 4.5. Ailelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı 

Çalışma Grubu Kontrol Grubu Tanıtıcı Özellikler 
n % n % 

Ekonomik Durum*     
Kötü 
Orta 
İyi  

5 
28 
8 

12,5 
68,3 
19,5 

8 
28 
3 

20,5 
71,8 
7,7 

Ailede Kronik Hastalık Varlığı     
Var  
Yok  

12 
29 

31,7 
68,3 

5 
34 

12,8 
87,2 

Kimlerde Kronik Hastalık Olduğu** (n=12)**  (n=5)**  
Kardeş 
Anne 
Baba 

1 
8 
3 

8,4 
66,6 
25 

1 
2 
2 

20 
40 
40 

Annenin VKİ Durumu***     
Normal 
Hafif Şişman 
1.Derece Şişman 
2.Derece Şişman 

18 
15 
7 
1 

43,9 
36,6 
17,1 
2,4 

13 
14 
9 
3 

33,3 
35,9 
23,1 
7,7 

Babanın VKİ Durumu***     
Normal 
Hafif Şişman 
1.Derece Şişman 
2.Derece Şişman 

4 
27 
9 
1 

9,8 
65,9 
22 
2,3 

9 
17 
12 
1 

23 
43,6 
30,8 
2,6 

Ailelerin Çocuklarının Kilosunu 
Değerlendirme Durumu 

    

Zayıf 
Normal  
Hafif Kilolu 
Kilolu  

1 
8 

21 
11 

2,4 
19,5 
51,3 
26,8 

- 
14 
15 
10 

- 
35,9 
38,5 
25,6 

Eğitim Sonrası Ailelerin 
Danışmanlık Hizmeti Alma 
Durumu 

    

Alan 
Almayan  

13 
28 

31,7 
68,3 

- 
- 

- 
- 

Toplam 41 100 39 100 
* Değerlendirme ebeveynlerin kendi ifadesidir. 

** Öğrenci sayısı kronik hastalığı olanlar üzerinden belirtilmiştir.  

*** Anne ve babanın VKİ durumları,  ebeveynlerin kendi ifaderine göre olan kilo ve boy 

değerlerinden elde edilmiştir. 



 73

Tablo 4.5’de ailelerin tanıtıcı özelliklerinin dağılımı yer almaktadır. Her iki 

grupta da ailelerinin ekonomik dururumunu orta olarak nitelendiren ebeveynlerin 

oranı fazladır. Çalışma grubundaki ailelerin %68,3’ü, kontrol grubundakilerin 

%87,2’si ailelerinde kronik bir hastalık olmadığını belirtmişlerdir. Ailelerinde kronik 

hastalık belirten çalışma grubundaki 12 ailede çoğunlukla diyabet (%33,2) ve 

tansiyon (%33,2) hastalığı, kontrol grubundaki 5 ailede ise çoğunlukla diyabet 

(%40) hastalığı olduğu belirlenmiştir.  

 Anne ve babanın VKİ durumları, VKİ sınıflamasına göre verilmiştir. Buna 

göre; annenin VKİ durumu çalışma grubunda çoğunlukla normalken (%43,9), 

kontrol grubunda çoğunlukla hafif şişmandır (%35,9). Babanın VKİ durumu ise her 

iki grupta da çoğunlukla hafif şişmandır.  

Aileler çocuklarının kilosunu, çalışma (%51,3) ve kontrol (%38,5) grubunda 

çoğunlukla hafif kilolu bulduklarını belirtmişlerdir. Çalışma grubunda 13 aile 

(%31,7) eğitimler sonrasında danışmanlık hizmeti almıştır. Kontrol grubunda 

bulunan ailelere danışmanlık hizmeti verilmememiştir.  
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4.2. Çalışma ve Kontrol Grubuna Ait Tanıtıcı Özelliklerin Karşılaştırılması 
Bu bölümde çalışma ve kontrol grubundaki çocuk ve ailelerinin tanıtıcı 

verilerinin karşılaştırılması yer almaktadır. 

Tablo 4.6.  Çalışma ve Kontrol Grubundaki Çocuk ve Ailelerin Tanıtıcı Özelliklerinin 

Karşılaştırılması 

Çalışma Kontrol Toplam 
Tanıtıcı Özellikler  n % n % N % 

Kız 19 46,3 22 55,0 41 50,6 
Erkek 22 53,7 18 45,0 40 49,4 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Cinsiyet 

Ki-Kare=0,607 , Sd=1 ; p=0,435 
1-2. Çocuk 32 78,0 24 60,0 56 69,1 
3. ve Üstü Çocuk 9 22,0 16 40,0 25 30,9 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Ailedeki Çocuk 
Sayısı 

Ki-Kare=3,09 , Sd=1 ; p=0,078 
1.Çocuk 16 39,0 16 40,0 32 39,5 
2. ve Üstü Çocuk 25 61,0 24 60,0 49 60,5 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Kaçıncı Çocuk 

Ki-Kare=0,008 , Sd=1 ; p=0,928 
25-34 Yaş 8 19,5 18 45,0 26 32,1 
35 ve Üstü Yaş 33 80,5 22 55,0 55 67,9 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Anne Yaşı 

Ki-Kare=6,034 , Sd=1 ; p=0,014 
35-44 Yaş 23 56.1 26 65 49 60,5 
45 ve Üstü Yaş 18 43.9 14 35 32 39.5 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Baba Yaşı 

Ki-Kare=3,20 , Sd=1 ; p=0,824 
Lise ve Altı 32 78,0 40 100,0 72 88,9 
Üniversite ve Üstü 9 22,0 0 0,0 9 11,1 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Anne Eğitim 
Durumu 

Fisher's Exact , p=0,001 
Lise ve Altı 23 56,1 38 95,0 61 75,3 
Üniversite ve Üstü 18 43,9 2 5,0 20 24,7 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Baba Eğitim 
Durumu 

Ki-Kare=16,47 , Sd=1 ; p=0,000 
Çalışıyor 11 26,8 4 10,0 15 18,5 
Çalışmıyor 30 73,2 36 90,0 66 81,5 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Anne Çalışma 
Durumu 

Ki-Kare=3,80 , Sd=1 ; p=0,051 
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Tablo 4.6. Devamı 

Çalışma Kontrol Toplam 
Tanıtıcı Özellikler  n % n % n % 

Var 12 29,3 5 12,8 17 21,3 
Yok 29 70,7 34 87,2 63 78,8 
Toplam 41 100,0 39 100,0 80 100,0 

Ailede Kronik 
Hastalık Varlığı 

Ki-Kare=3,231 , Sd=1 ; p=0,072 
Kötü ve Orta 33 80,5 36 92,3 69 86,3 
İyi 8 19,5 3 7,7 11 13,8 
Toplam 41 100,0 39 100,0 80 100,0 

Ailelerin Ekonomik 
Durumları 
Hakkındaki 
Düşünceleri Ki-Kare=2,354 , Sd=1 ; p=0,124 

 

Tablo 4.6’da çalışma ve kontrol grubundaki çocuk ve ailelerin tanıtıcı 

özelliklerinin karşılaştırılması yer almaktadır. Anne yaşı, çalışma grubunda 35 yaş 

ve üstü olanların oranı kontrol grubuna göre fazla belirlenmiştir (x2=6,034, 

p=0,014). Anne ve baba eğitim durumuna bakıldığında, kontrol grubunda lise ve 

altı düzeyinde eğitime sahip anne (p=0,001) ve babaların (x2=16,47, p=0,000) oranı 

çalışma grubuna göre fazla bulunmuştur.  Diğer değişkenler yönünden, çalışma ve 

kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmemiştir.  
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Tablo 4.7.  Çalışma ve Kontrol Grubundaki Çocukların Beslenme, Fiziksel Aktivite 

ve Sedanter Yaşam Biçimi Özelliklerinin Karşılaştırılması 

Çalışma Kontrol Toplam 
Tanıtıcı Özellikler  n % n % N % 

1-2 Ögun 21 51,2 12 30,0 33 40,7 
3 Öğün ve Üstü 20 48,8 28 70,0 48 59,3 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Günlük Öğün 
Sayısı 

Ki-Kare=3,776 , Sd=1 ; p=0,051 
Yapıyor 33 80,5 37 92,5 70 86,4 
Yapmıyor 8 19,5 3 7,5 11 13,6 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Kahvaltı Yapma 
Durumu 

Ki-Kare=2,489 , Sd=1 ; p=0,114 
0-2 Saat 33 80,5 35 87,5 68 84,0 
2 Saat Üstü 8 19,5 5 12,5 13 16,0 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Ekran 
Karşısında 
Geçen Süre 

Ki-Kare=0,738 , Sd=1 ; p=0,390 
Yiyor 26 63,4 18 45,0 44 54,3 
Yemiyor 15 36,6 22 55,0 37 45,7 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Ekran 
Karşısında 
Yemek Yeme 
Durumu Ki-Kare=2,766 , Sd=1 ; p=0,096 

1 Saatten Az 
veya Hiç 16 39,0 11 27,5 27 33,3 
1 Saat Üstü 25 61,0 29 72,5 54 66,7 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Haftalık Spor 
Yapma Süresi 

Ki-Kare=1,210 , Sd=1 ; p=0,271 
 

Tablo 4.7’de çalışma ve kontrol grubundaki çocukların beslenme, fiziksel 

aktivite ve sedanter yaşam biçimi özelliklerinin karşılaştırılması yer almaktadır. 

Çocukların kahvaltı yapma durumu, ekran karşısında geçirdikleri süre, ekran 

karşısında yemek yeme durumu ve haftalık spor yapma süreleri yönünden, çalışma 

ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.  
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Tablo 4.8.  Çalışma ve Kontrol Grubundaki Çocuk ve Ailelerin Kilo Algılamalarının 

Karşılaştırılması 

Çalışma Kontrol Toplam 
Tanıtıcı Özellikler  n % n % N % 

Kilolu Buluyor 27 65,9 25 62,5 52 64,2 
Kilolu Bulmuyor 14 34,1 15 37,5 29 35,8 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Çocuğun Kendini 
Kilolu Bulma 
Durumu 

Ki-Kare=0,099 , Sd=1 ; p=0,752 
Memnun 18 43,9 12 30,0 30 37,0 
Memnun Değil 23 56,1 28 70,0 51 63,0 
Toplam 41 100,0 40 100,0 81 100,0 

Çocuğun Kilosundan 
Memnun Olma 
Durumu 

Ki-Kare=1,678 , Sd=1 ; p=0,195 
Zayıf-Normal 9 22,0 14 35,9 23 28,8 
Hafif Kilolu 21 51,2 15 38,5 36 45,0 
Kilolu 11 26,8 10 25,6 21 26,3 
Toplam 41 100,0 39 100,0 80 100,0 

Ailelerin 
Çocuklarının 
Kilosunu 
Değerlendirme 
Durumu Ki-Kare=2,08 , Sd=1 ; p=0,352 
 

Tablo 4.8’de  çalışma ve kontrol grubundaki çocuk ve ailelerin kilo 

algılamalarının karşılaştırılması gösterilmiştir. Çocukların kendilerini kilolu bulma ve 

kilolarından memnun olma durumu ile ailelerin çocuklarının kilosunu değerlendirme 

durumları yönünden çalışma ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamıştır.  
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Tablo 4.9. Çalışma ve Kontrol Grubundaki Çocukların Anne ve Babalarının VKİ 

Değerlerinin Karşılaştırılması 

Sosyodemografik Veriler  n X ±SS Ortanca
Min. ve Max. 

Puanlar 
Mann- 

Whitne U p 
Çalışma 41 26,5±4,0 25,6 19,8-37,7

Annenin VKİ Kontrol 40 27,5±4,7 26,6 19,5-39,5 695 0,314 
Çalışma 41 28,3±2,7 28,1 24,2-35,3

Babanın VKİ Kontrol 40 27,9±3,3 27,1 22,9-35,6 735 0,535 
 
 

Tablo 4.9’da çalışma ve kontrol grubundaki çocukların anne ve babalarının 

kilo, boy ve VKİ’lerinin karşılaştırılması yer almaktadır. Veriler incelendiğinde, 

çalışma ve kontrol grubunda yer alan anne ve babaların VKİ değerleri arasında 

anlamlı bir faklılık belirlenmemiştir  (p>0,05).   
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4.3. Vücut Kitle İndeksi Değerleri ve Etkileyen Faktörler 
Bu bölümde çalışma ve kontrol grubundaki çocukların 3 ölçüme göre VKİ 

değerleri ve bu değerleri etkileyen faktörlere ilişkin veriler yer almaktadır.  

 

Tablo 4.10. Çocukların Ölçümlere Göre VKİ Durumlarının Dağılımı  

Çocukların Ölçümlere 
ve Cinsiyetlere Göre 
VKİ Durumları 

Çalışma Grubu Kontrol Grubu 

 n % n  % 
1. Ölçüm (Başlangıç)     
Normal 
Hafif Şişman 
Şişman 

- 
24 
17 

- 
58,5 
41,5 

- 
21 
19 

- 
52,5 
47,5 

2. Ölçüm (3. Ayda)     
Normal 
Hafif Şişman 
Şişman 

7 
19 
15 

17,1 
46,3 
36,6 

2 
22 
16 

5 
55 
40 

3. Ölçüm (1. Yılda) (n=40)*  (n=39)*  
Normal 
Hafif Şişman 
Şişman 

18 
15 
7 

45 
37,5 
17,5 

2 
23 
14 

5,2 
58,9 
35,9 

Toplam 41 100 40 100 
* Öğrenci sayısı, VKİ’yi belirlemeye yönelik yapılan 3. ölçümdeki öğrenci sayısı üzerinden 

belirtilmiştir.  
 

Tablo 4.10’da çocukların ölçümlere göre VKİ durumlarının dağılımı yer 

almaktadır. Çalışma ve kontrol grubunda, 1. ve 2. ölçümde hafif şişman çocukların 

oranı fazladır. 3. ölçümde çocukların çoğu çalışma grubunda normal değerlerde 

iken (%45), kontrol grubunda hafif şişmandır (%58,9).  
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Tablo 4.11. Çalışma ve Kontrol Grubundaki Çocukların Ölçümler Arası VKİ 

Değerlerinin İncelenmesi  

Çalışma ve Kontrol 
Gruplarına Göre VKİ 
Ölçümleri  n X ±SS Ortanca

Min. Ve 
Max. 

Puanlar 

Mann- 
Whitne 

U p 
Çalışma 41 23,1±2,0 22,6 20,5-29,0 1. Ölçüm 

(Başlangıç) Kontrol 40 23,2±2,5 22,7 20,6-31,9 796,5 0,824 
Çalışma 41 22,8±2,0 22,0 19,8-27,8 2. Ölçüm 

(3. Ayda) Kontrol 40 23,2±2,5 23,0 20,3-31,9 735,5 0,425 
Çalışma 40 22,5±1,8 21,8 20,4-27,0 3. Ölçüm  

(1. Yılda) Kontrol 39 23,5±2,4 22,7 20,6-31,4 524 0,012 
 

Tablo 4.11’de çalışma ve kontrol grubundaki çocukların ölçümler arası VKİ 

değerlerinin incelenmesi yer almaktadır. Çalışma ve kontrol grubunda 1. ve 2. 

ölçüm VKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Kontrol grubunun çalışma grubuna göre 3. ölçüm VKİ değeri  anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (p<0,05).  

 

Tablo 4.12. Çalışma Grubundaki Çocukların Ölçümlere Göre VKİ Değerlerinin 

İncelenmesi 

Çalışma Grubu 

VKİ  Ölçümleri Sayı (N) X ±SS 
Min. ve Max. 

Puanlar Wilcoxon Z p 
1. Ölçüm 
(Başlangıç) 41 23,1±2,0 20,5-29,0 

2. Ölçüm  
(3. Ayda) 41 22,8±2,0 19,8-27,8 

-4,15 0,000* 

3. Ölçüm 
(1. Yılda) 40 22,5±1,8 20,4-27,0 -4,89 0,000** 

 
* İstatistiksel analiz 1. ve 2. ölçüm arasındaki VKİ değerlerindeki değişikliği 

değerlendirmek üzere yapılmıştır.  

** İstatistiksel analiz 1. ve 3. ölçüm arasındaki VKİ değerlerindeki değişikliği 

değerlendirmek üzere yapılmıştır. 

Tablo 4.12’de çalışma grubundaki çocukların ölçümlere göre VKİ 

değerlerinin incelenmesi yer almaktadır. 3. ölçümde bir çocuğun okuldan nakil 

olması nedeniyle toplam sayı 41 üzerinden 40’a düşmüştür. Çalışma grubundaki 
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çocukların VKİ değerlerinin ortalamasının 1. ölçümde 23,1±2,0 kg/m2, 2. ölçümde 

22,8±2,0 kg/m2 ve 3. ölçümde 22,5±1,8 kg/m2 olduğu görülmektedir.  

Çalışma grubunda; 2. ölçüm ve 3. ölçüm VKİ değerleri 1. ölçüm VKİ değerinden 

anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,05).  
 
 

Tablo 4.13. Kontrol Grubundaki Çocukların Ölçümlere Göre VKİ Değerlerinin 

İncelenmesi 

Kontrol Grubu 

VKİ  Ölçümleri Sayı (N) X ±SS 
Min. ve Max. 

Puanlar Wilcoxon Z p 
1. Ölçüm 
(Başlangıç) 40 23,2±2,5 20,6-31,9 

2. Ölçüm  
(3. Ayda) 40 23,2±2,5 20,3-31,9 

-0,55 0,582* 

3. Ölçüm 
(1. Yılda) 39 23,5±2,4 20,6-31,4 -2,71 0,007** 

* İstatistiksel analiz 1. ve 2. ölçüm arasındaki VKİ değerlerindeki değişikliği 

değerlendirmek üzere yapılmıştır.  

** İstatistiksel analiz 1. ve 3. ölçüm arasındaki VKİ değerlerindeki değişikliği 

değerlendirmek üzere yapılmıştır. 
 

Tablo 4.13’de kontrol grubundaki çocukların ölçümlere göre VKİ değerlerinin 

incelenmesi yer almaktadır. 3. ölçümde bir çocuğun okuldan nakil olması nedeniyle 

toplam sayı 40 üzerinden 39’a düşmüştür. Kontrol grubundaki çocukların VKİ 

değerlerinin ortalamasının 1. ölçümde 23,2±2,5 kg/m2, 2. ölçümde  23,2±2,5 kg/m2 

ve 3. ölçümde 23,5±2,4 kg/m2 olduğu görülmektedir. 

Kontrol grubunda; 3. ölçüm VKİ değerleri 1. ölçüm VKİ değerinden anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubunda yer alan çocukların 1. 

ölçümdeki VKİ’leri ile 2. ölçümdeki VKİ’leri arasında anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiştir. 
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Tablo 4.14. Çalışma ve Kontrol Grubundaki Çocukların Cinsiyetlere Göre 

Ölçümlerdeki VKİ Değerlerinin Karşılaştırılması 

Çalışma Grubu Kontrol Grubu Çalışma ve Kontrol 
Grubunda 
Cinsiyetlere Göre VKİ 
Ölçümleri  n X ±SS 

Min. Ve Max. 
Puanlar n X ±SS 

Min. Ve Max. 
Puanlar 

Mann- 
WhitneY 

U p 
Kız 19 22,5±1,5 20,6-25,5 22 23,8±2,8 20,7-31,9 125 0,06 
Erkek  22 23,7±2,3 20,5-29,0 18 22,5±1,7 20,6-26,3 132 0,07 1. Ölçüm 

(Başlangıç) TOPLAM 41 23,1±2,0 20,5-29,0 40 23,2±2,5 20,6-31,9   
Kız 19 22,1±1,6 19,8-25,5 22 23,9±2,8 21,2-31,9 114 0,01 
Erkek  22 23,3±2,2 20,2-27,8 18 22,4±1,7 20,3-26,7 145 0,155 2. Ölçüm 

(3. Ayda) TOPLAM 41 22,8±2,0 19,8-27,8 40 23,2±2,5 20,3-31,9   
Kız  19 21,9±1,4 20,5-25,2 22 24,1±2,6 21,4-31,4 77 0,0005 
Erkek  21 23,0±1,9 20,4-27,0 17 22,7±1,8 20,6-27,2 171 0,839 3. Ölçüm 

(1. Yılda) TOPLAM 40 22,5±1,8 20,4-27,0 39 23,5±2,4 20,6-31,4   
 

Tablo 4.14’de çalışma ve kontrol grubundaki çocukların cinsiyetlere göre 

ölçümlerdeki VKİ değerlerinin karşılaştırılması yer almaktadır. Çalışma grubundaki 

kızların, 2. ve 3. ölçümlerdeki VKİ değerleri kontrol grubundaki kızlardan anlamlı 

derecede düşük görülmektedir (p<0,05). Çalışma ve kontrol grubunda yer alan 

erkeklerin VKİ değerleri karşılaştırıldığında ölçümler arası anlamlı bir fark 

belirlenmemiştir (p>0,05). 

  

Tablo 4.15. Çalışma Grubundaki Çocukların Cinsiyetlere Göre Ölçümlerdeki VKİ 

Değerlerinin İncelenmesi 

Çalışma Grubunda Cinsiyetlere 
Göre VKİ Ölçümleri  n X ±SS Ortanca 

Min. Ve Max. 
Puanlar 

Mann- 
Whitney U p 

Kız 19 22,5±1,5 22,5 20,6-25,5 
Erkek 22 23,7±2,3 23,7 20,5-29,0 

1. Ölçüm 
(Başlangıç) 
 TOPLAM 41 23,1±2,0 22,6 20,5-29,0 140 0,071 

Kız 19 22,1±1,6 21,5 19,8-25,5 
Erkek  22 23,3±2,2 23,2 20,2-27,8 

2. Ölçüm  
(3. Ayda) 

TOPLAM 41 22,8±2,0 22,0 19,8-27,8 
 

142 
 

0,080 
Kız  19 21,9±1,4 21,3 20,5-25,2 
Erkek  21 23,0±1,9 23,2 20,4-27,0 

3. Ölçüm  
(1. Yılda) 

TOPLAM 40 22,5±1,8 21,8 20,4-27,0 133,5 0,074 
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Tablo 4.15’de çalışma grubundaki çocukların cinsiyetlere göre ölçümlerdeki 

VKİ değerleri incelenmiştir. Çalışma grubunda cinsiyetlere göre ölçülen VKİ 

değerleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). 
 

Tablo 4.16. Kontrol Grubundaki Çocukların Cinsiyetlere Göre Ölçümlerdeki VKİ 

Değerlerinin İncelenmesi 

Kontrol Grubunda Cinsiyetlere 
Göre VKİ Ölçümleri  n X ±SS Ortanca 

Min. Ve Max. 
Puanlar 

Mann- 
Whitney U p 

Kız 22 23,8±2,8 23,1 20,7-31,9 
Erkek 18 22,5±1,7 21,7 20,6-26,3 

1. Ölçüm 
(Başlangıç) 
 TOPLAM 40 23,2±2,5 22,7 20,6-31,9 134,5 0,084 

Kız 22 23,9±2,8 23,2 21,2-31,9 
Erkek  18 22,4±1,7 21,8 20,3-26,7 

2. Ölçüm  
(3. Ayda) 

TOPLAM 40 23,2±2,5 23,0 20,3-31,9 123 0,041 
Kız  22 24,1±2,6 23,9 21,4-31,4 
Erkek  17 22,7±1,8 22,5 20,6-27,2 

3. Ölçüm  
(1. Yılda) 

TOPLAM 39 23,5±2,4 22,7 20,6-31,4 115 0,041 
 

Tablo 4.16’da kontrol grubundaki çocukların cinsiyetlere göre ölçümlerdeki 

VKİ değerleri incelenmiştir. Kontrol grubunda cinsiyetler arasında ölçümlere göre 

VKİ değerlerine bakıldığında, 2. ölçümdeki (U=123, p=0,041) ve 3. ölçümdeki 

(U=115, p=0,041) erkeklerin VKİ değeri kızlara göre anlamlı derecede düşük 

görülmektedir (p<0,05). 
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Tablo 4.17. Çalışma ve Kontrol Gruplarında Ailedeki  Çocuk Sayısına Göre  

Çocukların  VKİ Değerlerinin İncelenmesi 

1. Ölçümde Çocuğun VKİ 

1-2 Çocuk 3 ve Üstü Çocuk 
Gruplar 

X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar X ±SS Ortanca 

Min ve 
Max 

Puanlar 

Mann- 
Whitney 

U p 

Çalışma 
(n=41) 23,5±2,1 23,3 20,6-29,0 21,9±1,1 22,1 20,5-24,2 72,5 0,020 

Kontrol 
(n=40) 23,1±2,6 22,5 20,6-31,9 23,5±2,4 23,3 20,6-29,7 160,5 0,384 

 Mann-Whitney U=306,5 ; p=0,199 Mann-Whitney U=87,0 ; p=0,089  

 
 

Tablo 4.17’de ailedeki  çocuk sayısına göre  çalışma ve kontrol gruplarında 

çocukların  VKİ değerlerinin incelenmesi yer almaktadır. Çalışma grubunda; 

ailedeki çocuk sayısı 1-2 olanların 1. ölçümdeki VKİ değerleri, ailedeki çocuk sayısı 

3 ve üstü olanlara göre anlamlı derecede yüksek görülmektedir (U=72,5, p=0,020).  

Kontrol grubunda; ailedeki çocuk sayısı 1-2 olanların VKİ değerleri ile ailedeki 

çocuk sayısı 3 ve üstü olanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(U=160,5, p=0,384). 

 Çalışma ve kontrol grupları arasında; ailedeki çocuk sayısı 1-2 olanların 

(U=306,5, p=0,199) VKİ değerleri ile ile ailedeki çocuk sayısı 3 ve üstü olanlar 

(U=87, p=0,089) arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p>0,05). 
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Tablo 4.18. Çalışma ve Kontrol Gruplarında Anne VKİ Durumuna Göre Çocukların  

VKİ Değerlerinin İncelenmesi 

1. Ölçümde Çocuğun VKİ 

Çalışma (n=41) Kontrol (n=40) Anne VKİ 
Durumu 

X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar 

Mann- 
Whitney 

U p 

Normal 23,1±2,0 22,5 20,5-28,1 22,6±1,7 21,9 20,6-26,3 99,5 0,483 

Hafif Şişman 23,6±2,3 24,0 20,9-29,0 23,1±2,1 22,8 20,7-26,9 85,5 0,394 

Şişman 22,3±1,2 22,5 20,8-24,2 24,0±3,5 22,9 20,6-31,9 34 0,279 

 Kruskall-Wallis H=1,7; p=0,424 Kruskall-Wallis H=0,7; p=0,719  

 

Tablo 4.18’de anne VKİ durumuna göre çocuklarda, çalışma ve kontrol 

grubu arasında  VKİ değerlerinin incelenmesi görülmektedir. Çalışma ve kontrol 

grupları içerisinde, anne VKİ durumu normal, hafif şişman ve şişman (1. ve 2. 

derece) olan çocukların VKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

Anne VKİ durumu normal olanlar için, çalışma ve kontrol grupları arasında 

çocukların VKİ değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir (U=99,5, p=0,483). Anne VKİ durumu hafif şişman olanlar için, 

çalışma ve kontrol grupları arasında çocukların VKİ değeri açısından anlamlı bir 

farklılık  belirlenmemiştir (U=85,5, p=0,394). Anne VKİ durumu şişman (1. ve 2. 

derece) olanlar için de, çalışma ve kontrol grupları arasında çocukların VKİ 

değirleri açısından da anlamlı bir farklılık  saptanmıştır (U=34, p=0,279). 
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Tablo 4.19. Çalışma ve Kontrol Gruplarında Baba VKİ Durumuna Göre Çocukların 

VKİ Değerlerinin İncelenmesi    

1. Ölçümde Çocuğun VKİ 

Çalışma (n=41) Kontrol (n=40) Baba VKİ 
Durumu 

X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar 

Mann- 
Whitney 

U p 

Normal 22,4±2,0 21,7 20,9-25,4 22,7±2,1 21,9 20,6-26,7 15,5 0,699 

Hafif Şişman 23,0±1,6 22,6 20,5-25,6 23,7±3,2 22,3 20,7-31,9 218,5 0,791 

Şişman 23,9±2,9 22,9 20,8-29,0 23,0±1,5 23,1 20,6-25,2 58 0,664 

 Kruskall-Wallis H=1,1; p=0,575 Kruskall-Wallis H=0,4; p=0,827  

 

Tablo 4.19’da çalışma ve kontrol gruplarında baba VKİ durumuna göre 

çocukların VKİ değerlerinin incelenmesi yer almaktadır. Çalışma ve kontrol grupları 

içerisinde, baba VKİ durumu normal, hafif şişman ve şişman (1. ve 2. derece) olan 

çocukların VKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).  

Baba VKİ durumu normal olanlar için, çalışma ve kontrol grupları arasında 

çocukların VKİ değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir (U=15,5, p=0,699). Baba VKİ durumu hafif şişman olanlar için, 

çalışma ve kontrol grupları arasında çocukların VKİ değeri açısından anlamlı bir 

farklılık  belirlenmemiştir (U=218,5, p=0,791). Baba VKİ durumu şişman (1. ve 2. 

derece) olanlar için ise, çalışma ve kontrol grupları arasında çocukların VKİ 

değirleri açısından da anlamlı bir farklılık  saptanmıştır (U=58; p=0,664). 
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Tablo 4.20. Çalışma ve Kontrol Gruplarında Çocukların Ekran Karşısında 

Geçirdikleri Süreye Göre  VKİ Değerlerinin İncelenmesi 

 
1. Ölçümde Çocuğun VKİ 

0-2 Saat 2 Saat Üstü 
Gruplar 

X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar 

Mann- 
Whitney 

U p 

Çalışma 
(n=41) 23,3±2,0 22,7 20,6-29,0 22,3±1,8 21,8 20,5-25,5 88,0 0,147 

Kontrol 
(n=40) 23,0±2,3 22,7 20,6-31,9 24,4±3,7 24,0 20,8-29,7 70,0 0,498 

 Mann-Whitney U=510 ; p=0,407 Mann-Whitney U=14 ; p=0,435  

 

Tablo 4.20’de çalışma ve kontrol gruplarında çocukların ekran karşısında 

geçirdikleri süreye göre VKİ değerlerinin incelenmesi yer almaktadır. Çalışma 

grubu içerisinde, çocukların 0-2 saat ile 2 saat üstü ekran karşısında geçirdikleri 

süreye göre, VKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiştir (U= 88, p=0,147). Kontrol grubu içerisinde de,  çocukların 0-2 saat 

ile 2 saat üstü ekran karşısında geçirdikleri süreye göre, VKİ değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (U=70, p=0,498). Çalışma ve 

kontrol grupları arasında da; çocukların 0-2 saat ile 2 saat üstü ekran karşısında 

geçirdikleri süreye göre VKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 

(p>0,05). 
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Tablo 4.21. Çalışma ve Kontrol Gruplarında Çocukların Ekran Karşısında Yemek 

Yeme Durumlarına Göre VKİ Değerlerinin İncelenmesi 

 
1. Ölçümde Çocuğun VKİ 

Yiyor Yemiyor 
Gruplar 

X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar 

Mann- 
Whitney 

U p 

Çalışma 
(n=41) 23,0±2,1 22,5 20,6-29,0 23,3±1,8 22,7 20,5-25,9 167,5 0,456 

Kontrol 
(n=40) 23,2±2,7 22,3 20,6-31,9 23,3±2,3 23,0 20,7-29,7 183,5 0,696 

 Mann-Whitney U=230 ; p=0,923 Mann-Whitney U=407; p=0,733  

 

 Tablo 4.21’de çalışma ve kontrol gruplarında çocukların ekran karşısında 

yemek yeme durumlarına göre VKİ değerlerinin incelenmesi görülmektedir. 

Çalışma ve kontrol grupları içerisinde, çocukların ekran karşısında yemek yeme ve 

yememe durumları ile VKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05).  

Çocukların ekran karşısında yemek yeme durumuna göre, çalışma ve 

kontrol grupları arasındaki VKİ değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmemektedir (U=230, p=0,923). Çocukların ekran karşısında yemek 

yememe durumuna göre de, çalışma ve kontrol grupları arasındaki VKİ değerleri 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık  saptanmamıştır (U=407, p=0,733). 
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Tablo 4.22. Çalışma ve Kontrol Gruplarında Çocukların Haftalık Spor Yapma 

Sürelerine Göre VKİ Değerlerinin İncelenmesi 

 
1. Ölçümde Çocuğun VKİ 

1 Saatten Az veya Hiç 1 Saat ve Üstü 
Gruplar 

X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar 

Mann- 
Whitney 

U p 

Çalışma 
(n=41) 24,0±2,2 23,7 20,8-29,0 22,6±1,7 22,1 20,5-25,9 119,5 0,031 

Kontrol 
(n=40) 23,4±3,4 21,9 20,6-31,9 23,1±2,1 22,8 20,6-29,7 144,5 0,649 

 Mann-Whitney U=61 ; p=0,182 Mann-Whitney U=296,5; p=0,252  

 
Tablo 4.22’de çalışma ve kontrol gruplarında çocukların haftalık spor yapma 

sürelerine göre VKİ değerlerinin incelenmesi yer almaktadır. Çalışma grubu 

içerisinde, haftalık spor yapma süresi 1 saat ve üstü olan çocukların, 1 saatten az 

spor yapanlara göre VKİ değerleri istatistiksel olarak anlamlı oranda daha düşük 

bulunmuştur (U=119,5, p=0,031).  

Kontrol grubu içerisinde ise, haftalık spor yapma süresi 1 saat ve üstü 

olanlarla, 1 saatten az spor yapanların VKİ değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (U=144,5, p=0,649). Çalışma ve kontrol grupları 

arasında da; haftalık spor yapma süresi 1 saat ve üstü olan çocuklarla, 1 saatten 

az spor yapanların VKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 

(p>0,05). 
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Tablo 4.23. Çalışma ve Kontrol Gruplarında Çocukların Kendilerini Kilolu Bulma 

Durumuna Göre VKİ Değerlerinin İncelenmesi 

 
1. Ölçümde Çocuğun VKİ 

Kilolu Buluyor Kilolu Bulmuyor 
Gruplar 

X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar X ±SS Ortanca 
Min ve Max 

Puanlar 

Mann- 
Whitney 

U p 

Çalışma 
(n=41) 22,4±1,3 22,1 20,5-24,6 23,7±2,3 23,4 20,8-29,0 119,5 0,047 

Kontrol 
(n=40) 22,7±2,1 21,5 20,6-26,7 23,4±2,6 23,0 20,7-31,9 125,5 0,209 

 Mann-Whitney U=103; p=0,832 Mann-Whitney U=279; p=0,415  

 
Tablo 4.23’de çalışma ve kontrol gruplarında çocukların kendilerini kilolu 

bulma durumlarına göre VKİ değerlerinin incelenmesi bulunmaktadır. Çalışma 

grubu içerisinde, kendini kilolu bulan çocukların VKİ değerleri, kilolu bulmayanlara 

göre anlamlı derecede düşük belirlenmiştir (U=119,5, p=0,047).  

Kontrol grubu içerisinde ise, kendini kilolu bulan çocuklarla, kilolu bulmayan 

çocukların VKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiştir (U=125,5, p=0,209). Çalışma ve kontrol grupları arasında da; 

kendini kilolu bulan çocuklarla, kilolu bulmayan çocukların VKİ değerleri arasında 

anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 
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4.4. Öntest ve Sontest Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması 
Bu bölümde, çalışma ve kontrol grubunda yer alan çocuk ve ebeveynlerin 

hem grup içinde hem de gruplar arasındaki öntest ve sontest bilgi düzeylerinin 

incelenmesi yer almaktadır. 

  

Tablo 4.24. Çalışma ve Kontrol Grubundaki Çocukların Öntest ve Sontest Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 
Çocuk Öntest Çocuk Sontest 

Gruplar 

X ±SS Ortanca 

Min.-
Max. 

Puanlar X ±SS Ortanca 
Min.-Max. 
Puanlar 

Wilcoxen 
Z p 

Çalışma (n=41) 15,8±3,0 16,5 7-21 20,5±1,5 20,5 17-23,5 -5,58 0,000 

Kontrol (n=40) 15,7±2,4 15,75 9,5-20 15,9±2,4 16 9-20 -1,35 0,174 

 Mann-Whitney U=746; p=0,483 Mann-Whitney U=46; p=0,000  

 

Grafik 4.1. Çalışma ve Kontrol Grubundaki Çocukların Öntest ve Sontest Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması 
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Tablo 4.24‘de çalışma ve kontrol grubundaki çocukların öntest ve sontest 

puan ortalamalarının karşılaştırılması yer almaktadır. Çalışma grubundaki 

çocukların öntest puanları ile son test puanları arasında anlamlı farklılık 

görülmektedir (p<0,05).  Çalışma grubundaki çocukların sontest puanları öntest 

puanlarına göre anlamlı derecede yüksek (p=0,000) bulunmuştur. Kontrol 

grubundaki çocukların öntest puanları ile son test puanları arasında anlamlı farklılık 

görülmemektedir (p>0,05). 

Çalışma ve kontrol grupları arasında çocukların öntest puanı arasında 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Çalışma ve kontrol grupları arasında 

çocukların sontest puan ortalamaları anlamlı farklılık  göstermektedir (p<0,05). 

Buna göre; çalışma grubunda kontrol grubuna göre çocukların sontest puan 

ortalamları anlamlı derecedere yüksek (U=46, p=0,000) görülmektedir. 

 

Tablo 4.25. Çalışma ve Kontrol Grubundaki Ebeveynlerin Öntest ve Sontest Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 
Ebeveyn Öntest Ebeveyn Sontest 

Gruplar 

X ±SS Ortanca 

Min.-
Max. 

Puanlar X ±SS Ortanca 
Min.-Max. 
Puanlar 

Wilcoxen 
Z p 

Çalışma 
(n=18) 17,2±2,7 18 9,5-22 21,7±1,0 21,75 18,5-23 -3,73 0,000 

Kontrol 
(n=16) 17,2±2,9 17,5 10,5-21 21,5±1,1 22 19-22,5 -3,52 0,000 

 Mann-Whitney U=132,5; p=0,689 Mann-Whitney U=133,5; p=0,712  

 
 

Tablo 4.25‘de çalışma ve kontrol grubundaki ebeveynlerin öntest ve sontest 

puan ortalamalarının karşılaştırılması yer almaktadır. Çalışma ve kontrol grupları 

arasında ebeveynlerin öntest puan ortalamaları yönünden anlamlı farklılık 

görülmemektedir (p>0,05). Çalışma ve kontrol grupları arasında ebeveynlerin 

sontest puan ortalamaları yönünden de anlamlı farklılık  bulunmamıştır (p>0,05). 
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Çalışma grubunda ebeveynlerin öntest ile sontest puan ortalamları arasında 

anlamlı farklılık görülmektedir (p<0,05). Buna göre, çalışma grubundaki 

ebeveynlerin sontest puan ortalamları anlamlı derecede yüksek (p=0,000) 

belirlenmiştir. 

Kontrol  grubunda ebeveynlerin öntest ile sontest puan ortalamaları 

arasında anlamlı farklılık görülmektedir (p<0,05). Kontrol grubunda ebeveynlerin 

sontest puan ortalamları anlamlı derecede yüksek (p=0,000) bulunmuştur. 
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5. TARTIŞMA 

Bu bölümde, şişman okul çağı çocuklarına uygulanan kilo yönetim 

programına yönelik bulguların tartışması yer almaktadır. Bölüm; çocukların VKİ 

değerlerine ait bulguların ve öntest-sontest puan bulgularının tartışması şeklinde 2 

kısımdan oluşmaktadır.  

5.1.  Çocukların VKİ Değerlerine Ait Bulguların İncelenmesi 

Çocuklarda önemli bir sağlık sorunu olan şişmanlığın oranı gün geçtikçe 

artış göstermektedir. Çocuklarda şişmanlık prevalansının artması nedeniyle 

ülkemizde, okullarda çocukluk çağı şişmanlığını önleyici eylem planları  

oluşturulmaya başlanmıştır. Bu eylem planlarında, sağlıklı beslenme, fiziksel 

aktivite ve sedanter yaşam biçimine yönelik oluşturulan eğitimler ve eğitim 

materyalleri ders müfradatlarına yerleştirilmeye çalışılmaktadır (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2006).  

Okula dayalı programların amacı, çoğunlukla çocukların beslenme 

alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeylerine yönelik girişimlerin çocukların 

gelişimleri ve VKİ’leri üzerindeki etkilerini incelemeye yöneliktir. Bu tip programlar, 

çocukluk çağı şişmanlığını önlemeye yönelik girişimlerin etkinliğini 

değerlendirmede önemli olmaktadır (IOM, 2005).  

Ülkemizde ve dünyada çocukluk çağı şişmanlığını önlemeye yönelik 

araştırmalar incelendiğinde, yurtdışında çeşitli okula dayalı programların bulunduğu 

(Caballero ve ark., 2003; Fren ve ark., 2003; James ve ark., 2004; Muller ve ark., 

2001; Neumark-Sztainer ve ark., 2003; Warren ve ark., 2003), buna karşın 

ülkemizde bu konuda bir programın olmadığı görülmüştür.   

Ülkemizde çocuklarda şişmanlığın azaltılması ve/veya önlenmesine yönelik  

ilk olan okula dayalı kilo yönetim programı, sosyal bilişsel teori üzerine 

temellendirilmiştir. Sosyal-bilişsel teori, şişmanlık yönünden psikososyal ve 

davranışsal risk faktörlerini etkileyen sosyal ve çevresel faktörlerin önemi üzerinde 

durmaktadır. Beslenme, fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazandırılması ve sedanter 

yaşam süresinin azaltılmasına yönelik girişimler ile çocuklardaki şişmanlığın 
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önlenebileceği ve azaltılabileceği bu teori ile desteklenmektedir (Epstein ve ark., 

1995).  

Şişmanlığın önlenmesi ve yönetiminde değiştirilebilir  değişkenlere yönelik 

seçilen teori bazlı yapılar uygulandığında, bireylerin  beslenme ve fiziksel aktivite 

amaçlarına yönelik daha motive bir şekilde davranmalarına yardım ettiği 

gösterilmiştir (Caballero ve ark., 2003; Gortmaker ve ark., 1999; Harrison ve ark., 

2006; Neumark-Sztainer ve ark., 2003). 

Sebze ve meyve tüketiminin artırılması şişmanlık prevalansı ile ilişkili 

olmasada, yağ oranı yüksek yiyeceklerin azaltılıp daha az enerji veren meyve ve 

sebze tüketiminin artırılması şişmanlık riskini azaltabilir. Çocukların televizyon 

izleme süreleri azaltılırken alternatif aktiviteler sunulursa, çocukların kendi fiziksel 

aktivite düzeyleri üzerindeki kontrol duyguları artmaktadır ve bu da fiziksel aktivite 

düzeyini artırabilmektedir (Varal ve ark., 1993). Sonuç olarak, uygun girişimler ve 

uygun çevre sağlanması halinde, çocuklar sağlıklı yemek yeme ve fiziksel aktivite 

düzeyinin artırılmasına yönelik  becerilerine inanacaklar ve çocukların davranış 

değişiklikleri başarılı olacaktır.   

Yapılan bu araştırmada, çocuklarda sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve 

sedanter yaşam biçimi konularında bilişsel davranışsal becerileri geliştirilerek, 

davranış değişikliğinin kazandırılmasına yönelik okula dayalı kilo yönetim programı 

uygulanmıştır.  Çocukların yeni kazandıkları bilgi ve becerilerde, kendilerini etkili ve 

yeterli hissetmelerini artırmaya yönelik oyun yöntemi kullanılmış ve sağlıklı yaşam 

konusunda kısa mesajlar verilmiştir. Böylece, çocuklarda her derste yeni bilgiler ve 

beceriler pekiştirilmiştir. Ayrıca girişimlerin etkinliğini artırmaya yönelik çocukların 

ailelerine de eğitim programları düzenlenmiştir.  

Araştırmada, çalışma ve kontrol grubundaki çocuk ve ailelerin tanıtıcı 

özelliklerinin karşılaştırılması yapılmıştır.  Anne yaşı, çalışma grubunda 35 yaş ve 

üstü olanların oranı kontrol grubuna göre fazla belirlenmiştir (x2=6,034, p=0,014). 

Anne ve baba eğitim durumuna göre de, kontrol grubunda lise ve altı düzeyinde 

eğitime sahip anne (p=0,001) ve babaların (X2=16,47, p=0,000) oranı çalışma 

grubuna göre fazla bulunmuştur.  Diğer değişkenler yönünden (beslenme, fiziksel 
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aktivite ve sedanter yaşam biçimi özellikleri v.b) çalışma ve kontrol grubu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmemiştir.  

Araştırma kapsamında, çalışma ve kontrol grubundaki çocukların VKİ’leri 

aralıklı olarak toplam 3 kez ölçülmüş ve yürütülen kilo yönetim programının çalışma 

grubundaki çocukların VKİ düzeyleri üzerine olan etkisi incelenmiştir. Bu ölçümlere 

göre; çalışma ve kontrol grubunda, 1. ve 2. ölçümde şişmanlık yönünden risk 

oluşturan çocukların oranı fazladır. 3. ölçümde çocukların çoğu çalışma grubunda 

normal VKİ değerlerine inerken (%45), kontrol grubunun çoğu (%58,9) hafif 

şişmandır. Çalışma ve kontrol grubu arasında 1. ölçüm ve 2. ölçüm VKİ değerleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmazken, çalışma grubunun kontrol grubuna göre 3. 

ölçüm VKİ değerlerinin  anlamlı derecede azaldığı belirlenmiştir (U=524, p=0,012). 

Ayrıca, çalışma grubundaki çocukların VKİ değerlerinin ortalamasının 1. ölçümde 

23,1±2,0 kg/m2, 2. ölçümde  22,8±2,0 kg/m2, 3. ölçümde 22,5±1,8 kg/m2 olduğu 

belirlenmiştir. Çalışma grubunda; 2. ölçüm ve 3. ölçüm VKİ değerleri 1. ölçüm VKİ 

değerinden anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4.11 ve 4.12). 

Elde edilen bu sonuç “H1: Kilo yönetim programı çocukların VKİ’lerini etkiler” 

hipotezini doğrulamaktadır. 

  Muller ve arkadaşları (2001) şişmanlığın önlenmesine ilişkin yaptıkları 

araştırmada, çalışma grubundaki çocuklara, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, 

televizyon izleme konusunda, aileler ile öğretmenlere beslenme ve fiziksel aktivite 

konularında eğitim vermişler, ailelere danışmanlık vermişlerdir. Araştırma 

sonucunda, çalışma grubundaki triceps deri kıvrım kalınlığında artma (p<0,01) ve 

yağ kitlesi artışında azalma (p<0,05) belirlenmiştir (Muller ve ark., 2001). Bu 

araştırmada benzer sonuçların elde edilmesi, her iki araştırmanın da çocuklarda 

sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve sedanter yaşam biçimi konularına 

odaklanılması ve aynı zamanda ailelere de eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 

verilmesi nedeniyle olduğu düşünülebilir.  

 Gotmaker ve arkdaşlarının (1999), okul çağı çocuklarında şişmanlığı 

önlemeye ilişkin yapmış oldukları sosyal bilişsel teori üzerine temellendirilmiş okula 

dayalı araştırmada; beslenme, fiziksel aktivite ve sedanter yaşam biçimi 
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konularında çocuklara eğitimler verilmiştir. Araştırmanın sonunda, sadece kızlarda 

şişmanlıkta azalma (p=0,03) belirlenmiştir. Gortmaker ve ark. (1999) ile Muller ve 

ark. (2001) yapmış oldukları araştırmada, çocukların eğitimler sonrası VKİ 

ölçümleri sırasıyla 1 ve 2  yıl sonra yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada da, çalışma 

ve kontrol grubu arasında VKİ değerleri arasında fark 1 yıl sonra  bulunmuştur. Bu 

bulgular, çocuklarda sağlıklı yaşam konusunda davranış değişikliğinin kısa sürede 

değil uzun sürede geliştiğini desteklemektedir (Gortmaker ve ark., 1999; Muller ve 

ark., 2001).   

Konuya ilişkin araştırmalar incelendiğinde, okula dayalı şişmanlığı önleme 

programlarının çoğunda diyette yağ alımının azaltılması ve fiziksel aktivitenin 

artırılmasına yönelik girişimlerde bulunulmuştur (Caballero ve ark., 2003; Neumark-

Sztainer ve ark., 2003; Warren ve ark., 2003). Ancak televizyon seyretme ya da 

karbonhitratlı içeceklerin sınırlandırılması gibi tek yönlü araştırmalarda 

bulunmaktadır (James ve ark., 2004; Robinson, 1999). Araştırmaların sonuçları 

incelendiğinde; çocuklarda vücut yağ dokusu-VKİ’de azalma bulunan araştırma 

sayısı azdır. Bu araştırmalarda  çoğunlukla beslenme, fiziksel aktivite ve televizyon 

konusunda eğitim verilmesi ya da aileye eğitim verilmesi gibi çoklu girişimler 

uygulanmıştır (Gortmaker ve ark., 1999; Kain ve ark., 2004; Muller ve ark., 2001). 

Sonuçlara bakıldığında, çoklu girişimlerin tek yönlü girişimlere göre çocuklarda 

şişmanlığı azaltmada daha başarılı olduğu söylenebilir.  

Çocukluk çağı şişmanlık prevalansı cinsiyetler arasında farklılık 

göstermektedir.  Kızlar ve erkekler arasındaki farklı düzeydeki fiziksel aktivite bu 

durumu etkilemektedir. Genellikle ebeveynler, öğretmenler vb. kişiler tarafından 

erkekler kızlara göre daha hareketli aktiviteler yapmaları konusunda 

cesaretlendirilmektedirler (Adkins ve ark., 2004). Bu nedenle, kız çocuklarda, hafif 

şişmanlık ve şişmanlık, erkek çocuklara göre daha fazla oranda görülmektedir 

(Gordon-Larsen ve ark., 2004; Hill, 2006). Yapılan bu araştırmada, çalışma ve 

kontrol grubundaki çocukların cinsiyetlere göre VKİ değerleri incelenmiştir. 

Araştırma grubundaki kızların, 2. ve 3. ölçümlerdeki VKİ değerleri, kontrol 

grubundaki kızlardan anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,05). Çalışma ve 

kontrol grubunda yer alan erkeklerin VKİ değerleri karşılaştırıldığında ölçümler 
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arası anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Ayrıca, çalışma grubu içinde, cinsiyetlere 

göre ölçülen VKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  

Ancak, kontrol grubu içinde cinsiyetler arasında VKİ değerlerine bakıldığında, 2. 

ölçümdeki (U=123, p=0,041) ve 3. ölçümdeki (U=115, p=0,041) erkeklerin VKİ 

değerleri kızlara göre anlamlı derecede düşük olduğu belirlenmiştir (p<0,05) (Tablo 

4.14, 4.15 ve 4.16).  

Kain ve arkadaşlarının (2004), çocuklarda şişmanlığı önlemeye ilişkin 

yapmış oldukları okula dayalı araştırma sonucunda, çalışma grubundaki erkeklerde 

adipoz dokuda azalma görülürken (p<0,001), kontrol grubundaki erkeklerde bir 

değişim belirlenmemiştir  (Kain ve ark., 2004). Yapılan araştırmada, kilo yönetim 

programının sonucu olarak, çalışma grubundaki erkeklerin adipoz dokusunda 

azalma olabileceği belirtilmiştir. Kain ve arkadaşlarının (2004) yapmış olduğu 

araştırmadan farklı olarak, yapılan bu araştırmada kontrol grubunda yer alan 

erkeklerin VKİ’leri kızlara göre düşük bulunmuştur. Bu sonucun, çocuklarda 

cinsiyetler arasındaki cinsel matürasyonla ve fiziksel aktivite ile ilişkili olabileceği 

düşünülmüştür..  

Çocukluk çağı şişmanlığının oluşmasına ebeveynlerin tutumlarının etki 

edebileceği, ebeveynlerin, çocuklarının yeme davranışları üzerindeki aşırı 

kontrolünün, çocuklarda şişmanlığa yol açabileceği, ebeveyn tutumlarını etkileyen 

faktörlerden bir tanesininde ailedeki çocuk sayısı olduğu bildirilmektedir. (Agras, 

2005). Yapılan bu araştırmada, çalışma ve kontrol grubundaki çocukların ailedeki  

çocuk sayısına göre VKİ değerleri değerlendirilmiştir (Tablo 4.17). Çalışma grubu 

içerisinde, ailedeki çocuk sayısı 1-2 olanların VKİ değerleri, ailedeki çocuk sayısı 3 

ve üstü olanlara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (U=72,5, p=0,020).  

Kontrol grubunda ise; ailedeki çocuk sayısı 1-2 olanların VKİ değerleri ile ailedeki 

çocuk sayısı 3 ve üstü olanlar arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 

(U=160,5, p=0,384). Çalışma ve kontrol grupları arasında da; ailedeki çocuk sayısı 

1-2 olanların (U=306,5, p=0,199) VKİ değerleri ile ile ailedeki çocuk sayısı 3 ve 

üstü olanlar (U=87, p=0,089) arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 
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Gümüşler (2006) 1746 lise öğrencisinde şişmanlık sıklığını ve beslenme 

alışkanlıklarını incelediği araştırmasında, öğrencilerin kardeş sayısı ile VKİ 

değerleri arasında anlamlı bir farklılık belirlememiştir (p=0,777). Yapılan bu 

araştırmada ise, Gümüşler’in (2006) araştırmasından farklı olarak, çalışma grubu 

içerisinde kardeş sayısı az olanlarda VKİ değeri fazla bulunmuştur. Bu sonucun, 

ebeveynlerin ilk çocuklarına ilişkin beslenme tutumlarının daha koruyucu 

olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.   

Aile öyküsünde şişmanlık olması çocukluk çağı şişmanlığına yatkınlık 

yönünden risk oluşturmaktadır. Eğer bir çocuğun anne-babasının her ikisi  

şişmansa kendisinin şişman olma oranı %80, tek biri şişmansa şişman olma oranı 

%40, her ikiside şişman değilse, çocukta şişmanlık oluşma oranı %7’dir (Strauss, 

2002). Vural (2007) yapmış olduğu araştırmada, 11-16 yaş grubu çocuklarda 

şişmanlık, hipertansiyon, hiperlipidemi sıklığı ile etkileyen faktörleri incelemiştir. 

Araştırmada, çocuklarda şişmanlık oranının, anne babada şişmanlık olması 

durumunda daha fazla görüldüğünü ancak bunların istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığını belirlemiştir.  Yapılan bu araştırmada, çalışma ve kontrol grubundaki 

anne-baba VKİ’leri ile çocukların VKİ’leri karşılaştırılmış, çalışma ve kontrol grupları 

içerisinde ve arasında anne-baba VKİ ile çocuğun VKİ arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.18 ve 4.19). Anne-baba VKİ ile çocukların 

VKİ’lerine ilişkin elde edilen sonuçlar Vural’ın araştırma sonuçlarına benzerlik 

göstermektedir. Bu sonucun, araştırmadaki çocuk sayısının az olmasına bağlı 

olabileceği düşünülmektedir.  

Sedanter yaşam biçimi çocukluk çağında şişmanlığın artmasında etkilidir. 

Çocuklarda TV izleme, bilgisayar kullanımı ve video oyunları aktif olmayan yaşam 

biçimi oluşturarak şişmanlığa etki edebilmektedir (American Puplic Health 

Association, 2004). Bu araştırmada, çalışma ve kontrol grubundaki çocukların 

ekran karşısında geçirdikleri süre ile ekran karşısında yemek yeme durumlarına 

göre VKİ’leri değerlendirilmiştir (Tablo 4.20 ve 4.21). Buna göre; çalışma grubu ve 

kontrol grubu içerisinde, çocukların 0-2 saat ile 2 saat üstü ekran karşısında 

geçirdikleri süre ve çocukların ekran karşısında yemek yeme ve yememe durumları 

ile VKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 
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Çocuklarda şişmanlığı önlemeye ilişkin yapılan ve sosyal bilişsel teori 

üzerine temellenmiş okula dayalı bir araştırmada, çocuklarda televizyon ve 

bilgasayar karşısında geçen sürenin azaltılmasına ilişkin girişimde bulunulmuştur. 

Araştırmanın sonucunda, çalışma grubundaki çocukların VKİ değerlerinde kontrol 

grubunda göre azalma (p=0,002) belirlenmiştir (Robinson, 1999). Robinson’ın 

(1999) araştırmasının tersine, sosyal bilişsel teori üzerine temellenmiş okula dayalı 

şişmanlığı önlemeye ilişkin bir başka araştırmada, çocuklara fiziksel aktivitenin 

artırılması  ve televizyon, bilgasayar karşısında geçen sürenin azaltılmasına ilişkin 

eğitim verilmiş  ancak çocukların VKİ değerlerinde bir değişim gözlenmemiştir 

(Harrison ve ark., 2006). Vandewater ve arkadaşları (2004), normal VKİ’li, 1-12 yaş 

arasındaki 2831 çocukla yapmış oldukları araştırmada çocukluk çağı şişmanlığı ile 

TV ve video oyun kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemişler ve  sonuçta kilo ile video 

oyunları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Yapılan bu 

araştırmada ise, çocukların ekran karşısında geçirdikleri süre ile VKİ değerleri 

arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuç, araştırmadaki örnek sayısının az 

olması nedeniyle elde edilmiş olabilir.  

Çocuklarda şişmanlığa etki eden faktörler arasında fiziksel aktivite düzeyi 

yer almaktadır. Kiloyu korumak veya kilo vermek için fiziksel aktivite gerekmektedir. 

Düzenli fiziksel aktivite, çocukların günlük aktivitelerinin artırılmasında ve 

VKİ’lerinin normal sınırlarda tutulmasında önemlidir (Hockenberry,  2005). Buttle ve 

arkadaşları (2007) yapmış oldukları araştırmada, normal ve şişmanlık yönünden 

risk oluşturan, 4-19 yaş grubu, toplam 897 çocuğun fiziksel aktivite düzeyini  

incelemişler ve sonucunda şişmanlık yönünden risk oluşturan çocukların normal 

çocuklara göre aktivite süresini daha az, sedanter yaşam süresini daha fazla 

bulmuşlardır. Graf ve arkadaşları (2004), yaş ortalaması 6,8 olan, 344 çocuk 

üzerinde fiziksel aktivite, sedanter yaşam biçimi ve şişmanlık arasındaki ilişkiyi 

incelemişler;  şişman ve şişmanlık yönünden risk oluşturan çocukların sedanter 

yaşam süreleri (televizyon ve bilgisayar karşısında geçen süre) ile VKİ’leri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunurken, fiziksel aktivite süreleri yönünden anlamlı bir ilişki 

bulamamışlardır. Yapılan bu araştırmada, çalışma ve kontrol grubundaki çocukların 

haftalık spor yapma sürelerine göre VKİ değerleri incelenmiş ve çalışma grubu 
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içerisinde, haftalık spor yapma süresini 1 saat ve üstü belirten çocukların, 1 saatten 

az spor yapanlara göre VKİ değerleri istatistiksel olarak anlamlı oranda daha düşük 

bulunmuştur (U=119,5, p=0,031) (Tablo 4.22). Ancak kontrol grubu içerisinde ve 

gruplar arasında, haftalık spor yapma süresi 1 saat ve üstü olanlarla, 1 saatten az 

spor yapanların VKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 

(p>0,05).  Bu araştırmada, Buttle ve arkadaşlarının (2007) yapmış olduğu 

araştırmayla uyumlu olarak, çalışma grubu içerisinde fiziksel aktivite süresi fazla 

olanlarda VKİ değerinin daha az olduğu belirlenmiştir. Ancak bu araştırmada 

kontrol grubu içerisinde fiziksel aktivite yönünden fark bulunmamasının, çocukların 

fiziksel aktivite sürelerinin yanı sıra fiziksel aktivite düzeylerinden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.   

Çocukların kilolarını algılayışları yaş dönemine ve cinsiyete göre farklılık 

gösterebilmektedir. Prepubertal ve pupertal dönemde olan çocukların çoğu VKİ’leri 

yaş ve cinsiyete göre normal olsa bile, kendilerini kilolu olarak görebilmektedirler.  

Özellikle, erkeklere göre kızlarda, olması gereken kiloya göre vücutlarının daha 

kilolu olduğu algısı yaygındır (Wills ve ark., 2006).  Wills ve arkadaşlarının (2006), 

çocukların kendilerinin ve başkalarının kilolarını algılamalarına ilişkin kalitatif olarak 

yaptıkları araştırmada, normal kiloda olan kızların kilolarından memnun 

olmadıklarını ve şişman beden algılarının kendilerinde stres yarattığını 

belirtmişlerdir. Vural’ın (2007) araştırmasında, şişman çocuklarda; görüntüsünü 

kötü değerlendirme, beden ölçülerinden memnun olmama, kendini kilolu ve şişman 

bulma istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Ayrıca, kendilerini kilolu olarak 

değerlendiren çocukların %64,3’ünün VKİ’si normal, %37,5’inin VKİ’si şişman 

olarak saptanmıştır. Normal kiloda olan öğrencilerin %76,5’inin kilosundan 

memnun olmadığı, şişman olan öğrencilerin ise %23,5’inin kilosundan memnun 

olmadığı belirlenmiştir. Yapılan bu araştırmada, çalışma ve kontrol grubundaki 

çocukların kendilerini kilolu bulma durumlarına göre VKİ değerlerine bakılmıştır. 

Çalışma grubu içerisinde kendini kilolu bulan çocukların VKİ değerleri, kilolu 

bulmayanlara göre anlamlı derecede düşük belirlenmiştir (U=119,5, p=0,047) 

(Tablo 4.23). Kontrol grubu içerisinde ise, kendini kilolu bulan çocuklarla, kilolu 

bulmayan çocukların VKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 
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(U=125,5, p=0,209). Çalışma ve kontrol grupları arasında da; kendini kilolu bulan 

çocuklarla, kilolu bulmayan çocukların VKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır (p>0,05). Bu araştırmada da, Vural (2007) ile Wills ve 

arkadaşlarının (2006) yapmış olduğu araştırmalara benzer olarak, çalışma 

grubunda VKİ düşük olan kız ve erkek çocuklarda kendini kilolu bulma oranı fazla 

bulunmuştur. Bu sonucun, şişman olan çocukların zaman içinde beden 

ölçülerini/şekillerini kabullenmelerine karşın, hafif şişman ya da normal kiloda olan 

çocukların kilolarına ilişkin endişe duymalarından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir.    

5.2. Çocuk ve Ailelerin Öntest ve Sontest Verilerinin İncelenmesi 
Çocukluk çağı şişmanlığının önlenmesi ve azaltılmasında sağlıklı ve dengeli 

beslenme ve bunun yaşama entegrasyonu, fiziksel aktivite ve sedanter yaşam  

biçimi konularında çocukların bilinçlendirilmesinin önemi vurgulanmaktadır (Ball ve 

Bindler, 2006).  Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve sedanter yaşam biçimi 

konularında verilen eğitimler, çocuklarda okula dayalı kilo yönetim programlarının 

çekirdek temasıdır. Bu araştırmada sağlıklı yaşam konusunda eğitim programı 

oluşturulurken, ilgili litaratürün yanı sıra, 4. sınıf öğrencilerinin ders müfradatları, 

Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu okul çağı çocuklarında  şişmanlığın önlenmesine 

ilişkin olan eğitim materyalleri de incelenmiş ve çocuklara ilişkin eğitim 

programlarının temel ilkeleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.    

Araştırma kapsamında, çocukların test puanları incelendiğinde, toplam 23 

puan üzerinden öntestten ve sontestten sırası ile çalışma grubunun; 15,8±3,0 -  

20,5±1,5, kontrol grubunun; 15,7±2,4 – 15,9±2,4 puan aldıkları belirlenmiştir (Tablo 

4.24).  

Çalışma ve kontrol grubundaki çocukların, hem grup içerisinde hem de 

gruplar arasındaki aldıkları öntest ve sontest puanları karşılaştırıldığında aşağıdaki 

sonuçlar elde edilmiştir: 

- Çocuklara uygulanan kilo yönetim programı öncesinde, çalışma ve kontrol 

grupları arasında çocukların öntest puanı arasında anlamlı fark yoktur.  
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- Kilo yönetimi programı sonrasında, çalışma grubunda kontrol grubuna göre 

çocukların sontest puan ortalamları anlamlı derecedere yüksek bulunmuştur.  

- Çalışma grubundaki çocukların sontest puanları öntest puanlarına göre 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.  

- Kontrol grubundaki çocukların öntest puanları ile son test puanları 

arasında anlamlı fark yoktur. 

Bu sonuçlar: Çalışma grubunun son test bilgi puan ortalamaları, ön test bilgi 

puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir (H2) ve çalışma grubunun son 

test bilgi puan ortalamaları, kontrol grubunun son test bilgi puan ortalamalarından 

anlamlı düzeyde yüksektir (H3) hipotezlerini doğrulamaktadır.   

  Çocuklarda şişmanlığı önlemeye ilişkin okula dayalı programlardaki 

eğitimler incelendiğinde;  Muller ve ark. (2003) ile Warren ve ark. (2003) yapmış 

oldukları araştırmalarda, çocuklarda şişmanlığı azaltmaya ilişkin verilen beslenme 

eğitimi sonrasında, çocukların beslenme bilgi düzeylerinin artığını belirtmişlerdir. 

Çocuklarda şişmanlığı azaltmaya ilişkin okula dayalı yapılan bir başka programda, 

3.-5. sınıfta okuyan 1704 öğrenciden (çalışma grubu=879, kontrol grubu=825) 

çalışma grubunda yer alanlara, sağlıklı yaşam ile ilgili konular, yiyecek değişimi, 

fiziksel aktivite konularında 12 hafta boyunca, haftada 2 ders saati (dersler 45 

dakika) olacak şekilde eğitim verilmiş ve sonucunda, çalışma grubundaki 

çocuklarda bilgi düzeyinin kontrol grubuna göre pozitif yönde anlamlı oranda artış 

gösterdiği saptanmıştır (Caballero ve ark., 2003). Bu araştırmada; çalışma 

grubundaki çocukların aldıkları eğitim sonrası puan ortalamalarının yüksek 

bulunmasını Muller ve ark. (2003), Warren ve ark. (2003) ile Caballero ve 

arkadaşlarının (2003) yapmış oldukları araştırma sonuçları ile benzerdir.. Benzerlik 

bulunmasında çalışmanın 5-17 yaş grubu okul çağı çocuklarında yapılmış olması, 

eğitim programlarının süresinin en az 8 ders saati ve haftalara yayılmış olması (en 

az 12 hafta) etken olmuş olabilir.  

Aileler çocuğun yapacağı fiziksel aktiviteyi artırarak, beslenmelerini 

düzenleyerek ve sağlıklı yaşam konusunda rol modeli olarak eğitimlerde önemli rol 

oynayabilirler (DHHS, 2001). Ayrıca, çocukların yemek yeme gibi davranışları 
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çoğunlukla annenin bilgisi ve algısına göre  şekillendiğinden (Boardman ve ark., 

2002), annenin eğitim durumunun çocukluk çağı şişmanlığında önemli bir faktör 

olduğu belirtilmektedir (Fertig ve ark., 2005). Araştırma kapsamında, ebeveynlerin 

test puanları incelendiğinde, toplam 23 puan üzerinden öntestten ve sontestten 

sırası ile, çalışma grubunun; 17,2±2,7 – 21,7±1,0, kontrol grubunun; 17,2±2,9 – 

21,5±1,1 puan aldıkları belirlenmiştir (Tablo 4.25). Çalışma ve kontrol grubunda, 

ebeveynlerin sontest puan ortalamları öntest puan ortalamalarından anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. Bu sonuç, ebeveynlerin son test bilgi puan 

ortalamaları, ön test bilgi puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir 

hipotezini (H4) doğrulamaktadır.   

Çocuklarda şişmanlığı önlemeye ilişkin yapılan okula dayalı araştırmalar 

incelendiğinde; Almanya’da yaş ortalaması 8,2 olan, 195 öğrenciye (çalışma 

grubu=40, kontrol grubu=155) yapılan “STEP TWO” adlı araştırmada, çalışma 

grubunda yer alan aileler için obesite, fiziksel aktivite ve beslenme konularında 6 

eğitim seansı düzenlenmiştir (Graf ve ark., 2005). Şili’de çocuklarda obeziteyi 

önlemeye ilişkin, yaş ortalaması 10,6 olan, 3086 öğrenci (çalışma grubu=2141, 

kontrol grubu=945) ile gerçekleştirilen okula dayalı araştırmada ise, çalışma 

grubundaki ailelere obesitenin önlenmesi ve beslenme konusunda 2 eğitim 

verilmiştir (Kain ve ark., 2004). Almanya’da yapılan “Kiel Obesity Prevention Study” 

(KOPS) olarak adlandırılan araştırma, obezitenin önlenmesine yönelik, 5-7 

yaşındaki, 1640 öğrenci (çalışma grubu=136, kontrol grubu=161) ile yapılmış, 

çalışma grubundaki ailelere, diğer araştırmalardan farklı olarak okulda sadece 

beslenme eğitimi verilmiş ve ailelere sağlıklı yaşam biçimi, beslenme ve fiziksel 

aktivite konularında 3-5 kez evde danışmanlık yapılmıştır (Muller ve ark., 2001). 

Bazı okula dayalı araştırmalarda ise, ailelere eğitim verilmemiş ancak ailelere konu 

ile ilgili eğitim materyalleri gönderilmiştir (Caballero ve ark., 2003; Neumark-

Sztainer ve ark., 2003). Şişmanlığın önlenmesine ilişkin, Graf ve ark. (2005), Kain 

ve ark. (2004) ile Muller ve arkadaşlarının (2001) yapmış olduğu araştırmalar ile 

yapılan bu araştırma arasındaki fark; bu araştırmada ailelerin bilgi düzeyinin 

eğitimler sonrasında da ölçülmüş olmasıdır.. Dolayısıyla, ailelere verilen eğitimlerin 

etkinliği bu araştırmada değerlendirilmiştir.  
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Yapılan bu araştırma sonucunda, ailelerin verilen eğitim sonrası bilgi 

düzeylerinin artmasının, çalışma grubundaki çocukların VKİ’lerinin azalmasında 

etkili olduğu düşünülmektedir. Çünkü, bilişsel ve davranışsal değişiklikleri 

oluşturmada, çevresel faktörlerden en önemli etkenlerden birisi çocuğun ailesidir.  

Bu araştırmanın en önemli sınırlılığı çocuklarda şişmanlığın yönetiminde 

çevresel faktörler içerisinde yer alan öğretmenlerin konu hakkındaki bilgi 

düzeylerinin değerlendirilmemesi ve konu hakkında eğitim verilmemesidir. 

Çocuklara ve ailelere beslenme, fiziksel aktivite, sedanter yaşam konusunda bilgi 

verilmesi ve ailelere danışmanlık yapılmasının yanı sıra, öğretmenlerin de konu 

hakkında bilinçlendirilmesi çocuklarda şişmanlıkla mücadelede önemli olmaktadır  

(DHHS, 2001; Sahota ve ark., 2001a). Ancak belirtilen sınırlılığa karşın, bu çalışma 

ülkemizde çocuklarda şişmanlığı önlemeye yönelik yapılan ilk okula dayalı kilo 

yönetim programıdır. 

Sonuç olarak, çocukların yaşam biçimi, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel 

aktivite düzeyleri şişmanlığı etkileyen değiştirilebilir faktörlerdir. İlköğretim 

döneminde konuya ilişkin verilen eğitimler, yetişkinlik döneminde sağlıklı beslenme 

davranışlarının sürdürülmesinde son derece önemlidir. Bu nedenle, okul çağı 

çocuklarında şişmanlığın önlenmesi ya da azaltılmasına ilişkin okula dayalı 

araştırmalarda, çocukların beslenme, fiziksel aktivite, televizyon seyretme gibi 

alışkanlıklarının hedeflenen sağlıklı davranışlara çevrilmesi amaçlanmalıdır.    
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

6.1. Sonuçlar 

 Şişman okul çağı çocuklarında kilo yönetim programının etkinliği 

değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Uygulanan program 

sonunda: 

• Çalışma grubunun kontrol grubuna göre 3. ölçümdeki VKİ değerlerinin anlamlı 

derecede azaldığı saptanmıştır. 

• Çalışma grubundaki kızların, 2. ve 3. ölçümlerdeki VKİ değerleri kontrol 

grubundaki kızlardan anlamlı derecede düşük bulunmuştur.  

• Çalışma ve kontrol grubunda yer alan erkeklerin VKİ değerleri arasında anlamlı 

bir fark belirlenmemiştir.  

• Kontrol grubu içinde, erkeklerin 2. ve 3. ölçümdeki VKİ değeri kızlara göre 

anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

• Çalışma grubunda; ailedeki çocuk sayısı 1-2 olanların VKİ değerleri, ailedeki 

çocuk sayısı 3 ve üstü olanlara göre anlamlı derecede yüksek çıkmıştır.  

Çalışma ve kontrol grupları arasında ve kontrol grubu içinde; ailedeki çocuk 

sayısına göre VKİ değerlerleri arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. 

• Çalışma ve kontrol gruplarında ve gruplar arasında; anne ve baba VKİ 

durumuna göre çocukların VKİ değerlerinde anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

• Çalışma ve kontrol grupları içerisinde ve arasında; çocukların ekran karşısında 

geçirdikleri süreye ve ekran karşısında yemek yeme durumlarına göre VKİ 

değerleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

• Çalışma ve kontrol grupları arasında ve kontrol grubunda; haftalık spor yapma 

süresi ile VKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

• Çalışma grubunda, haftalık spor yapma süresi 1 saat ve üstü olan çocukların, 1 

saatten az spor yapanlara göre VKİ değerleri anlamlı oranda daha düşük 

bulunmuştur.  

• Çalışma grubu içerisinde, kendini kilolu bulan çocukların VKİ değerleri, kilolu 

bulmayanlara göre anlamlı derecede düşük belirlenmiştir.  
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• Çalışma ve kontrol grupları arasında ve kontrol grubu içerisinde; kendini kilolu 

bulma durumuna göre çocukların VKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır. 

• Çalışma grubu içinde, çocukların sontest puanları öntest puanlarına göre 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Kontrol grubu içinde anlamlı farklılık 

belirlenmemiştir.  

• Çalışma ve kontrol grupları arasında, çocukların öntest puanı arasında anlamlı 

farklılık bulunmazken, çocukların sontest puan ortalamları çalışma grubunda 

kontrol grubuna göre anlamlı derecedere yüksek bulunmuştur. 

• Çalışma ve kontrol grupları arasında, ebeveynlerin öntest ve sontest puan 

ortalamaları yönünden anlamlı farklılık bulunmazken, çalışma ve kontrol 

grupları içerisinde, ebeveynlerin sontest puan ortalamlarının, öntest puan 

ortalamalarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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6.2. Öneriler 

Şişman okul çağı çocuklarında kilo yönetim programının etkinliğininin 

değerlendirilmesi amacıyla yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda aşağıdaki öneriler getirilmiştir;  

• Şişman çocuklarda uygulanan kilo yönetim programı sonunda, çalışma 

grubundaki çocukların VKİ değerlerinin azalması nedeniyle, ilkokul döneminden 

başlayarak, okula dayalı kilo yönetim programlarının düzenli olarak 

uygulanması ile hafif şişmanlık ve şişmanlık çocuklarda önlenebilir. Bunun için 

oluşturulan okula dayalı programlarda; 

- Çocuklara sağlıklı yaşam, beslenme, fiziksel aktivite ve sedanter yaşam 

biçimi konularında verilen eğitimlerin interaktif yürütülmesi, 

- Hafif şişman ve şişman olan çocukların ailelerinin bu konuda bilgilendirilmesi 

ve danışmanlık hizmeti verilmesi, 

- Eğitimlerin en az 10-14 ders saati ve 10 haftaya yayılmış şekilde yapılması,   

- Şişmanlığın önlenmesi ve yönetiminde değiştirilebilir  değişkenlere ilişkin   

teori bazlı girişimler uygulandığında, çocukların beslenme ve fiziksel aktivite 

amaçlarına ilişkin daha motive bir şekilde davranmalarına yardım etmesi 

nedeniyle araştırmaların bir teori üzerine temellendirilmesi.  

• Çocuklarda, kilo yönetim programı sonunda olumlu  sağlıklı yaşam davranışları 

uzun sürede geliştiği için, uygulanan programların etkinliğinin uygulanan 

programdan en az 6 ay sonra tekrar değerlendirilmesi.  

• Kilo yönetim programı sadece 4. sınıf öğrencilerine uygulandığından, üst 

sınıflarda okuyan öğrenciler üzerinde de programın etkinliğinin 

değerlendirilmesi. 

• Kilo yönetim programında, çocuklarda bilişsel ve davranışsal değişiklikleri 

oluşturmada, çevresel faktörlerden en önemlilerinden birisi kabul edilen aile bu 

araştırmada ele alınmıştır. Çevresel etkenlerin güçlendirilmesine ilişkin, 

öğretmenlerin de konuya ilişkin bilgilendirilmesi.  

• İlköğretim çağındaki çocuklarda; 

- Erkek çocuklara göre kızlarda, 
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- Aildeki çocuk sayısı az olanlarda, 

- Haftalık spor yapma süresi 1 saatten az olanlarda  

VKİ değerlerinin daha yüksek olması nedeniyle okullarda ve birinci basamak 

sağlık kuruluşlarında çalışan hemşirelerin çocukları, VKİ değerleri yönünden 

daha yakından takip etmeleri ve sonuçlar doğrultusunda öğretmenlere ve 

ailelerine bilgi vermesi.  

• Hafif şişman olan çocuklarda, kendini kilolu bulma oranının şişman çocuklara 

göre daha yüksek olması nedeniyle, okul hemşiresinin özellikle hafif şişman 

olan çocukların  beden imajı ve benlik algılarını değerlendirmesi.   

• Çocukluk çağı şişmanlığının belirlenmesine ilişkin okul hemşiresinin; 

- Düzenli olarak çocukların vücut kitle indekslerini yaşa ve cinsiyete uygun 

değerlendirmesi.  

- Her çocuğun değerlendirme sonucunu, dosyasında yer alan  VKİ eğrileri 

üzerine işaretlemesi. 

- VKİ’leri 90. persantil ve üzerinde olanların ve eğri üzerindeki gelişimde çok 

fazla dalgalanma olan çocukların detaylı sağlık hikayelerini alması ve 

gerektiğinde sağlık kuruluşlarına yönlendirmesi. 

•  Anne, babanın eğitimi, VKİ değeri, çocuğun ekran karşısında geçirdiği süre ve 

ekran karşısında yemek yeme durumu, çocuğun VKİ değerini etkileyebileceği 

düşünülen ve bu araştırmada incelenen bağımsız değişkenlerdir. Ancak bu 

bağımsız değişkenlerle ilgili sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. 

Bu sonucun,  araştırmadaki örnek sayısının azlığından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmada incelenen değişkenlerin daha 

geniş bir örneklemle tekrar test edilmesi önerilebilir.  
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FORMLAR 

EK I – Ebeveyn İzin Formu 

Sayın Veli,  

Çocuklarda sağlıksız yaşam alışkanlıkları ve düzensiz beslenme  günümüzde bir çok ülkede ve ülkemizde 

önemli bir sağlık sorunudur. Bununla birlikte sağlıklı yaşam biçimi kazandırılabilir bir davranıştır. Okulda 

yürütülecek girişimlerin, yetişkinlik döneminde de devam edecek sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını 

oluşturma ve kronik hastalık riskini azaltma potansiyeli vardır. Bu nedenle okul işbirliği ile okul çağı 

çocuklarında sağlıklı yaşam ve kilo yönetim programının uygulanmasına ilişkin bir araştırma yürütülecektir. 

Yapılacak olan bu araştırma ile  okul çağı çocuklarına sağlıklı yaşam için oluşturulan kilo yönetim programı 

uygulayarak sağlıklı davranışlar geliştirmek hedeflenmektedir.  

 

Etimesgut Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerinden ..................................’de içinde yer aldığı 

seçilmiş olan bir grup öğrenciye 7 eğitim etkinliğinden (her bir etkinlik 40-70 dakika)   oluşan bir eğitim 

programı uygulanacaktır. Bu eğitim programında kendini tanıma ve ifade edebilme, sağlıklı yaşam ilkeleri, 

sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve hedef belirleme konularında eğitim verilecektir. Bu verilecek 

eğitim, çocukların okul faaliyetlerinde herhangi bir aksamaya neden olmayacak şekilde okul yönetimi ile birlikte 

belirlenecek saatlerde yapılacaktır. Tamamen akademik amaçlı olan bu araştırma için herhangi bir ücret talep 

edilmeyecektir.  

 

Çocuğunuza uygulanacak bu eğitimin yanı sıra sizlere (anne, baba ya da bakımını üstlenen kişilere) ilişkin 

okulda katılabileceğiniz ve sizinle beraber planlanan zamanlarda, her biri 30 dakikalık olan toplam 4 eğitim 

etkinliği sunulacaktır.  Size yönelik hazırlanan eğitim içeriğinde ise; çocuklarda şişmanlık  ve neden olduğu 

durumlar , dengeli beslenme, çocuklarda fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam konuları ele alınacaktır. 

 

İlginizden dolayı teşekkür ederim. 

Araştırmayı yürüten kişi 

Öğr. Gör. Ebru Kılıçarslan Törüner 

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü 

 

Yukarıda, araştırma ile ilgili metni okudum. Araştırmaya katılmama hakkı ya da araştırma başladıktan sonra 

devam etmeyi istememe hakkına sahip olduğumu biliyorum. Çocuğumun araştırmaya gönüllü olarak 

katılabileceğini kabul ediyorum.  

VELİ, VASİ YA DA VEKİL 

Adı-Soyadı : 

Tarih  : 

İmza  : 
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EK II: Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yazısı 
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EK III: Çocuklar İçin Anket Formu  

1) Adın, soyadın: 2) Cinsiyetin:   □ Kız □ Erkek 

3) Doğum Tarihin (Yaş): 4)   Sınıfın:  

5) Ailenizdeki çocuk sayısı (seninle birlikte): 6) Ailenin kaçıncı çocuğusun: 

7) Annenin yaşı: 8) Babanın yaşı: 

9) Babanın eğitim durumu: 

Okur yazar (  )İlkokul ( )  Ortaokul  ( )   Lise  ( ) 

Yüksekokul ( ) 

10) Annenin eğitim durumu: 

Okur yazar (  )İlkokul ( ) Ortaokul ( ) Lise ( ) 

Yüksekokul (  ) 

11) Babanın mesleği: 12) Annenin mesleği: 

13) Ailenizin ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsun? (Aşağıdaki 0’dan 10’a 

kadar olan çizgi üzerinde sana en uygun yeri lütfen işaretle) 

                               
  0 Çok kötü                                                     10 Çok iyi 

14) Günde kaç saat televizyon seyredersin? 

 □ Hiç   □ Yaklaşık 1 saat  □ 2 saatten fazla   

 □ 1 saatten az □ 1-2 saat   □ Diğer (açıklayınız).....................

  

15) Televizyon seyrederken bir şey yer misin? 

 □ Evet     □ Hayır 

16) Haftada toplam ne kadar süre spor aktivitesi yaparsın? 

       □  Hiç yapmam   □ 2 saat üstü 

       □ 1 saatten az   □ Diğer  

       □ 1-2 saat 

17) Sabahları kahvaltı yapar mısın? 

 □ Evet     □ Hayır (18. soruya geçiniz) 

18) Evde kahvaltıda neler yiyorsun? ....................................... 

19) Okulda aralarda neler yiyorsun?........................................ 
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20)  Kaç öğün yemek yiyorsun? 

      □ 1-2     □ 7 ve üstü 

      □  3-5    □  Diğer..............................(açıklayınız) 

      □  6 

21) Kendini kilolu buluyor musun? 

 □ Evet     □ Hayır 

22) Şu andaki kilondan memnun musun? 

 □ Evet     □ Hayır 

23) En çok sevdiğin yiyecekler nelerdir?................................................................. 
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EK IV: Sağlıklı Yaşam, Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye İlişkin Öntest ve 
Sontest 
 
1) Sağlıklı yaşamak ne demektir? Tarif eder misiniz?.......................... 
 
2) Beslenme nedir? Tarif eder misiniz?............................................... 
 
3) Aşağıdaki besin gruplarını verilen örneklerle eşleştiriniz. 
 
Besin Grubu     Besin Gruplarına Örnekler 
a) Süt grubu      1. Domates, portakal 
b) Et-yumurta-kurubaklagil grubu   2. Bisküvi, kola  
c) Sebze- meyve grubu    3. Yoğurt, peynir  
d) Ekmek ve tahıl grubu    4. Buğday, mısır  
e) Abur cuburlar     5. Balık, mercimek 
 
4) Günde kaç ana öğün ve ara öğün olacak şekilde beslenilmelidir? 

a) 2 ana öğün, 1 ara öğün 
b) 3 ana öğün, 2 ara öğün 
c) 4-5 ana öğün, 4-5 ara öğün 
d) 6 ve üzeri ana ve ara öğün 

 
5) Her gün kahvaltı yapmak olumlu bir sağlık alışkanlığı mıdır? 

a) Evet   b) Hayır 
 
6) Aşağıdaki besinlerden hangisi yenildiğinde diğerlerine göre çok fazla enerji 
verir? 

a) Balık 
b) Portakal 
c) Pamuk şekeri 
d) 1 dilim ekmek 

 
7) Aşağıdakilerden hangisinin yağ içeriği en azdır? 

a) Mayonez 
b) Kremalı yiyecekler 
c) Sosis 
d) Yoğurt 

 
8) Televizyon karşısında yemek yemek olumlu bir davranış mıdır? 

a) Evet   b) Hayır 
 
9) Günde en fazla kaç saat televizyon seyredilmelidir? 

a) 0-2 saat 
b) 3-4 saat 
c) 5 saat ve üstü 
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10) Devamlı bilgisayar karşısında oturmak, oyun oynamak sağlığı etkiler mi? 

a) Evet  b) Hayır  
 
11) Haftada toplam en az ne kadar süre fiziksel aktivite yapılmalıdır? 

a) 30 dakikadan az 
b) 31-60 dakika 
c) 1 – 2 saat 
d) 3 - 4 saat 
e) 4 saat üstü 

 
12) Dengeli beslenmeyen ve fiziksel aktivite yapmayan bir bireyde aşağıdaki sağlık 
sorunlardan hangileri görülebilir? (Görülebilecek sağlık sorunlarının kutucuklarına 
çarpı işareti koyunuz, birden fazla işaretleyebilirsiniz) 

□ Kalp hastalıkları  
□ Damar hastalıkları 
□ Sindirim sorunları 
□ Şişmanlık 
□ Büyüme gelişme geriliği 
□ Diğerleri:………………………… 

 
13) Hangi yiyeceklerin fazla tüketimi şişmanlığa yol açar? (Şişmanlığa yol 
açabilecek yiyeceklerin kutucuklarına çarpı işareti koyunuz, birden fazla 
işaretleyebilirsiniz) 

□ Unlu (hamur işi) yiyecekler 
□ Şekerli yiyecekler 
□ Yağlı yiyecekler 
□ Diğer…………..(belirtiniz) 
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EK V: Ebeveynler İçin Anket Formu 
1) Adınız, Soyadınız: 
2) Yaşınız: 
3) Eşinizin Yaşı: 
4) Eğitim Durumunuz:    5) Eşinizin Eğitim Durumu: 

a) Okur-yazar (  )         (  ) 
b) İlk eğitim  (  )         (  ) 
c) Orta eğitim (  )        (  ) 
d) Üst Eğitim  (  )        (  ) 

 
6) Mesleğiniz: 
7) Eşinizin Mesleği: 
8) Ailenizin ekonomik durumunu nasıl değerlendirirsiniz? 
  1) Kötü 2) Orta 3) İyi 
9) Ailenizde kronik hastalığı olan var mı?  

1) Hayır 2) Evet (ise hastalığını ve yakınlık derecesini belirtiniz   
………………………….……………………………….) 

10) Kilonuz ve boyunuz nedir? 
Kilo:  
Boy:  

11) Eşinizin kilosu ve boyu nedir? 
Kilo:  
Boy:  

12) Çocuğunuzu kilolusunu nasıl değerlendirirsiniz? 
 a) Zayıf 
 b) Normal 
 c) Hafif Kilolu 
 d) Kilolu 
 e) Diğer…………. 
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EK VI: Ebeveynler İçin Şişmanlığa  Yönelik Öntest ve Sontest 
 
1) Obezite ne demektir? Tarif eder misiniz?.......................... 
 
2) Dengesiz beslenme nedir? Tarif eder misiniz?............................................... 
 
3) Aşırı beslenme ne gibi sağlık sorunlarına yol açabilir? 

- Şişmanlık   □ Evet   □ Hayır 
- Şeker Hastalığı  □ Evet   □ Hayır 
- Hipertansiyon   □ Evet   □ Hayır 
- Kalp Hastalıkları  □ Evet   □ Hayır 
- Ortopedik Sorunlar  □ Evet   □ Hayır 
- Psikolojik Sorunlar  □ Evet   □ Hayır 
- Diğer………………..(belirtiniz) 

 
4) Sağlıklı beslenme için önerilen 4 ana besin grubundan 2’si verilmiştir. Diğerleri 
nelerdir? 

a) Et-yumurta-kurubaklagil grubu       
b) Ekmek ve tahıl grubu     
c)  
d)      

     
5) Okul çağındaki bir çocuğun kaç ana öğün ve kaç ara öğün olacak şekilde 
beslenmesi uygun olur? 

a) 2 ana öğün, 1 ara öğün 
b) 3 ana öğün, 2 ara öğün 
c) 4-5 ana öğün, 4-5 ara öğün 
d) 6 ana öğün ve üzeri ve 6 ara öğün 

 
6) Hangi yiyeceklerin fazla tüketimi şişmanlığa yol açar? 

- Unlu (hamur işi) yiyecekler □ Evet   □ Hayır 
- Şekerli yiyecekler  □ Evet   □ Hayır 
- Yağlı yiyecekler  □ Evet   □ Hayır 

 
7) Bir çocuğun yeme alışkanlıklarını olumlu yönde etkileyen faktörleri işaretleyiniz. 

- Yemeklerin ailece bir arada yenmesi □ Evet   □ Hayır 
- Çocuğun her sabah kahvaltı yapması □ Evet   □ Hayır 
- Çocuğun iştahına saygı gösterilmesi □ Evet □ Hayır 
- Çocuğun yemek planına katılmasının sağlanması □ Evet □ Hayır 
- Çocuğun yemekle ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması  □ Evet □ Hayır 
- Çocuğa yemek seçme özgürlüğü tanınması □ Evet □ Hayır 
- Televizyon ya da bilgisayar karşısında yemek yemesi □ Evet □ Hayır 
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8) Okul çağı çocuklarının günde en fazla kaç saat televizyon seyretmesi uygundur? 
a) 0-2 saat 
b) 3-4 saat 
c) 5 saat ve üstü 
d) Diğer………………..(belirtiniz) 

 
9) Okul çağı çocuğu haftada 3-4 kez olacak şekilde her seferinde en az ne kadar 
süre fiziksel aktivite yapmalıdır? 

a) 1-14 dakika 
b) 20-25 dakika 
c) 1 – 2 saat 
d) 3 - 4 saat 
e) 4 saat üstü 
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EK VII: Besin Seçimi Renk Rehberi  
 BESİNLERİMİZİ VE YEDİKLERİMİZİ TANIYALIM  

AD SOYAD:………..   
 

1. GÜN…….                       ÖĞÜNLER             TRAFİK LAMBASI 
KAHVALTI        O O O O O O O O O O                    Ekmek ve Tahıl Grubu   

ÖĞLE Y. O O O O O O O O O O                Bulgur       Yulaf    

AKŞAM Y. O O O O O O O O O O     

2. GÜN…….            

KAHVALTI     O O O O O O O O O O          

AKŞAM Y. O O O O O O O O O O       

ÖĞLE Y. O O O O O O O O O O Ekmek              Pirinç                 Arpa                        

3. GÜN……. Sebze ve Meyve Grubu                             
KAHVALTI      O O O O O O O O O O                      Marul                 Portakal 

ÖĞLE Y. O O O O O O O O O O                                                

AKŞAM Y. O O O O O O O O O O                                                              

4. GÜN…….              Havuç          Karnabahar              Elma 

KAHVALTI      O O O O O O O O O O  Süt ve Yoğurt Grubu 

ÖĞLE Y. O O O O O O O O O O                                     Süt                      Ayran      

AKŞAM Y. O O O O O O O O O O            

5. GÜN…….            Peynir                   Yoğurt                    Kefir 

KAHVALTI      O O O O O O O O O O      

ÖĞLE Y. O O O O O O O O O O                

AKŞAM Y.  O O O O O O O O O O Et -Yumurta-Kurubaklagil Grubu

                                 Balık             Mercimek 

6. GÜN…….        

KAHVALTI      O O O O O O O O O O      

ÖĞLE Y.  O O O O O O O O O O   

AKŞAM Y. O O O O O O O O O O    Et           Yumurta            Tavuk 

      

 Yağ ve Şeker    

7. GÜN…….         Şeker          Cola     

KAHVALTI  O O O O O O O O O O                                           

ÖĞLE Y. O O O O O O O O O O                                 Çikolata                   Yağ                   Cips 

AKŞAM Y. O O O O O O O O O O                                             
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EK VIII 

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA ŞİŞMANLIĞI ÖNLEMEYE YÖNELİK YAPILAN  

KİLO YÖNETİM PROGRAMININ FAALİYET PLANI 

FAALİYETLER 

Ey
l-E

ki
 

20
07

 

K
as
ım

 
20

07
 

A
ra

lık
 

20
07

 

O
c-

Su
b 

20
08

 

M
ar

t  
20

08
 

N
is

an
  

20
08

 

M
ay
ıs

  
20

08
 

H
az

ira
n 

20
08

 

Te
m

-A
gu

 
20

08
 

Ey
l-E

ki
m

 
20

08
 

K
as

-A
ra

 
20

08
 

O
ca

-M
ay
ıs

 
20

09
 

Literatür taraması, araştırma 
planının yazılması 

            

1. tez savunma             
Araştırma izinlerinin alınması, 
okullarla görüşülmesi 

            

Çocukların 1. VKİ ölçümlerinin 
yapılması 

            

Çocuklara veri formunun ve öntestin 
uygulanması 

            

Araştırma grubundaki çocuk ve 
ailelerine eğtim verilmesi             
Çocuklara sontest uygulanması              
Çocukların 2. VKİ ölçümlerinin 
yapılması  

            

2. tez savunma             
Çocukların 3. VKİ ölçümlerinin 
yapılması 

            

3. tez savunma             
Kontrol grubundaki çocuk ve ailelerine 
eğtim verilmesi             
Veri girişi, analizi, tezin yazılması              
4. tez savunma             
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