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ÖZET

Bu araştırma Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarının obezite sıklığını
ve yaşam tarzı ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem
seçimine gidilmeyip, Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde görev yapan 195 kişinin
tamamı araştırma kapsamına alınmıştır.
Araştırma verileri Mayıs-Haziran 2013 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri
toplama aracı olarak 5 bölüm ve 27 sorudan oluşan soru formu kullanılmış, ayrıca
antropometrik ölçümler araştırmacı tarafından yapılmıştır. Ölçülen değerlerden BKİ
ve bel kalça oranı hesaplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart
sapma ve ki-kare testi kullanılmıştır.
Araştırmaya katılanların %62.6’sı erkek

%37.4’ü kadın, %83.6’sı evli,

%16.4’ü bekardır. Yaş grupları incelendiğinde

%38.5’i 20-35 yaş aralığında,

%35.9’u 36-45 yaş aralığında, %25.6’sı 46 yaş üstündedir. Araştırma grubunun
%42.6’sının fazla kilolu, %12.8’inin obez olduğu saptanmıştır.
Obezite sıklığını etkileyen faktörler arasında cinsiyet, yaş, medeni durum,
çalışma süresi, teşhis konulmuş hastalık varlığı, doğum sayısı, kendini tanımlama
şekli, masa başında çalışma süresi, oturarak geçirilen zaman önemli bulunmuştur
(p<0.05).
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Eğitim durumu, aylık gelir, ailede şişmanlık durumu, sigara kullanımı, alkol
kullanımı, günlük öğün sayısı, öğün atlama durumu, ev dışında yemek yeme, düzenli
fiziksel aktivite ve uyku süresi ile obezite arasında önemli bir ilişki bulunmamıştır (p
>0.05).
Araştırmanın sonucunda; obezite konusunda bilinçli ve örnek olması gereken
sağlık çalışanlarında fazla kiloluluk oranı yüksek bulunmuştur. Aynı şekilde başka
meslek gruplarıyla ve genel popülasyonla karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, sıklık, yaşam tarzı, beden kitle indeksi.
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ABSTRACT

THE RELATIONSHIP BETWEEN PREVALENCE OF THE OBESITY AND
LIFE-STYLE IN WORKERS OF ELAZIĞ PUBLIC HEALTH
DIRECTORATE
This study was carried out to find out the prevalence of obesity and its
affecting factors on workers of Elazığ Public Health Directorate. In this research,
instead of sample selection, 195 people who is working at Elazığ Public Health
Services Directorate and volunteered to participate were involved into the study.
The research data collected between May and June of 2013. A questionnaire
with 5 sections and 27 questions was used as data collection tool. From the measured
data, body mass index (BMI) and waist-hip ratio calculated. For the statistical
analyses numbers, percentiles, mean, standard deviation etc. and chi-square test have
been used. In all statistical analyses, signifance level was accepted as 0.05.
Of the subjects in this study, 62.6% are male and 37.4% are female, 83.6%
are married and 16.4% are single. The age categories of the subjects are as follows
38.5% between 20 and 35, 35.9% between 36 and 45, 25.6% over 46. It is found that
42.6% of the subjects are overweight and 12.8% are obesity.
For factors affecting the prevalence of obesity, gender, age, marital status, the
number of working hours, existence of diagnosed disease, the number of birth, the
way of self-description, the number of working hours at a desk, the time spend sitting
are found to be important (p < 0.05).

viii

There is no relationship found (p > 0.05) between obesity and educational
level, monthly income, obesity in the family, smoking, drinking alcohol, the number
of meals per day, skipping meals, having meal outside, regular work out and the
sleep duration.
As a result, the rate of overweight has been found high among healthcare
workers who are supposed to be conscious about obesity and set example to fight
obesity. Also, there is a need for similar studies with people in other occupations or
general public for comparative studies.

Key Words: Obesity, prevalence, life style, body mess index
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1. GİRİŞ
Obezite gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki en önemli sağlık
sorunlarından biridir. Besinlerle alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olması
sonucu ortaya çıkan ve vücut yağ kütlesinin, yağsız vücut kütlesine olan oranın
artması ile karakterize bir durumdur (1).
İnsan ömrünün çok uzun olmadığı dönemlerde obezite; güç, refah ve sağlık
göstergesi iken, günümüzde tedavi edilmesi gereken bir hastalık, bir halk sağlığı
problemi olarak kabul edilmektedir (2). Obezite küresel boyutta önemli bir halk
sağlığı sorunudur. Dünyada hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan
ülkelerde obezite her geçen gün artış göstermektedir (3). WHO’nün verilerine göre
dünya genelinde 1980 yılından günümüze obezite sıklığı ikiye katlanmıştır. Tüm
DSÖ bölgelerinde kadınlar erkeklerden daha fazla obez olmaya yatkındır (4,5).
Fazla kilolu ve obez kişilerin prevalansı DSÖ Amerika bölgesinde (%36 fazla
kilolu, %26 obez) en yüksek olup, Güney Doğu Asya bölgesinde (%11 fazla kilolu,
%3 obez) en düşüktür. DSÖ Avrupa, Doğu Akdeniz ve Amerika bölgesinde fazla
kilolu kadınların oranı %50’nin üzerindedir (6).
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de obezite prevalansı her geçen gün artış
göstermeye devam etmektedir. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA)
2010 verileri doğrultusunda ülkemizde 19 yaş ve üzeri bireylerin ölçülen boy ve
kilolarına göre hesaplanan BKİ sınıflamasında %34.6’sı fazla kilolu ve %30.3’ü
obez olup kadınlarda bu sıklıklar sırasıyla %29.7 ve %41.0; erkeklerde ise sırasıyla
%39.1 ve %20.5’tir (7).
Obezite, genel bir halk sağlığı problemi olarak gerek tıbbi gerekse estetik
açıdan güncelliğini korumaktadır. Günümüzde şehirleşme, ekonomik gelişme ve
küreselleşme; yaşam biçiminde ve diyette hızlı değişimler ile beslenmede geçişler
yaratmıştır. Bu durum hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde obezite gibi
önemli sağlık ve beslenme sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Beslenmede geçiş; enerji yoğunluğu fazla olan besinlerin tüketimi (posası düşük
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besinler, şeker içeren ve tatlandırılmış içecekler), düşük fiziksel aktivite ve sedanter
yaşam ile ilintilidir (8).
Obezite temelde fiziksel inaktivite ve aşırı beslenmenin bir sonucu olmakla
birlikte, bu iki faktörün ortaya çıkışını, dolayısıyla obezite oluşumunu kolaylaştıran
bireysel ya da toplumsal olmak üzere pek çok faktörün de katkıları vardır. Bu
faktörler arasında; kişinin yaşı, mesleği, çalışma koşulları, gelir düzeyi, eğitim
düzeyi, medeni durumu, mesai dışındaki alışkanlıkları, sigara ve alkol alışkanlıkları,
doğum sayısı sayılabilir (9,10).
Obezite daha önceleri sağlıklı olmanın göstergesi olarak algılanmakta iken
günümüzde, kişiye yüklediği ek hastalıklar ve toplumsal problemler nedeni ile
kronik, ilerleyici, mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir hastalık olarak kabul
edilmektedir. Kardiyovasküler, solunum, endokrin, gastrointestinal, lokomotor
sistemlerde komplikasyonlara neden olmanın yanı sıra, psikiyatrik bozukluklara da
yol açabilmektedir (11).

Obezite, sebep olduğu sağlık sorunları ile morbidite ve mortalitede artışa yol
açtığı gibi, kronik bir hastalık olması nedeniyle hem bireysel hem de toplumsal
sorunlara yol açmakta, işgücünde azalma ve sağlık harcamalarında artışlara neden
olmaktadır. Obez bireylerin iş bulma, evlenme, sosyal çevrelerde kabul görme gibi
sosyal ve ekonomik sorunları da olmaktadır (12).

Bu nedenle obezite sıklığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, olası sağlık
sorunlarının çözümü ve gereken önlemlerin alınması yönünden önemlidir. Bireylerin
sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, mevcut hastalıkların tedavi edilmesinde
önemli görevler üstlenen sağlık çalışanlarının, kendi sağlık düzeylerinin farkında
olmaları yaşam kalitesinin ve süresinin artırılması için çok önemlidir. Bu araştırmada
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarının obezite sıklığının yaşam tarzı ile
ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Tipi
Bu araştırma, Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarında obezite ve yaşam
tarzı ilişkisinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.
2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Araştırma Elazığ il merkezinde bulunan Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde
Mayıs - Aralık 2013 tarihleri arasında yürütüldü.
2.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde çalışan 195 kişi
oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeyip, 195 kişinin tamamı araştırma kapsamına
alındı.

2.4. Veri Toplama
2. 4. 1. Soru Formu
Soru formu araştırmacı tarafından literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan,
27 sorudan oluşan formdur (Ek-1). Formun birinci bölümde yer alan 1 ve 6. sorular
bireylerin sosyo-demografik özelliklerini saptamaya yöneliktir. Bu bölümde cinsiyet,
yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalışma süresi ve aylık gelir durumu ile ilişkili
sorular yer almaktadır. İkinci bölüm; ailede şişmanlık öyküsü, teşhis edilmiş hastalık
durumu, sigara- alkol kullanma alışkanlıkları, kadınlar için doğum sayısı ve kendini
tanımlama ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde ise beslenme
alışkanlıklarını saptamaya yönelik kahvaltı, öğle yemeği, ara öğün, ana öğün tüketme
alışkanlıkları, ev dışında yemek yeme, çay-kahve içerken şeker kullanma
durumlarına ilişkin sorular yer almaktadır. Dördüncü bölümde fiziksel aktivite
yapma durumu, masa başında çalışma süresi, uyku süresi, işe gidiş geliş şekli gibi
fiziksel aktivite düzeyini saptamaya yönelik sorular yer almaktadır.
2.4.2. Antropometrik Ölçümler
Antropometrik ölçümlerin yer aldığı beşinci bölümde, kişinin boy ve kilo
ölçümleri ile bel ve kalça çevresi ölçümleri yer almaktadır. Ölçümler araştırmacı
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tarafından gerçekleştirilmiş, elde edilen değerlerle bireylerin Beden Kitle İndeksleri
(BKİ) ve Bel/kalça oranı (BKO) hesaplanmıştır.

2.4.2.1. Boy Uzunluğu
Boy ölçümleri, birey duvara yaslanmış, dik bir şekilde ayakta dururken, kollar
iki yanda, ayakkabısız ve ayaklar birleşik durumda iken, 1 mm aralıklı çelik
şeritmetre kullanılarak yapıldı.

2.4.2.2. Vücut Ağırlığı
Vücut ağırlığı ölçümleri, ayakkabısız, ağırlığı etkileyecek giysiler çıkartılmış
şekilde 100 grama hassas dijital baskül ile alındı.
2.4.2.3. Bel ve Kalça Çevresi
Bel ve kalça ölçümleri, birey rahat pozisyonda ayakta dururken ve üstlerinde
sadece oda giysileri varken mezura ile gerçekleştirildi. Bel çevresi arcus kostarum ile
processus spina iliaca anterior posterior (superior) arasındaki en dar çap, kalça
çevresi ise arkada gluteus maksimusun, önde ise symphisis pubisin üzerinden geçen
en geniş çap olarak kabul edildi (17). Ölçümlerde kullanılan mezuranın yere paralel
olmasına, cilde baskı yapmamasına dikkat edildi. Bel/kalça oranı= bel çevresi (cm) /
kalça çevresi (cm) formülü ile hesaplandı (42). Erkeklerde 0,95, kadınlarda 0,85
üzerindeki değerler abdominal obezite olarak kabul edildi.(12)
Tablo 2.1.Bel Çevresi Ölçümleri Risk Tablosu (29).
BEL ÇEVRESİ

RİSK

YÜKSEK RİSK

ERKEK

>94

>102

KADIN

>80

>88

2.4.2.4. Beden Kitle İndeksi (BKİ)
Obeziteyi belirlemek için DSÖ obezite sınıflandırmasında kullanılan BKİ
(Beden Kitle İndeksi) esas alındı. Beden Kitle İndeksi (BKİ), ağırlık/boyun karesi
(kg/ m²) şeklinde hesaplanmış olup, 18.5 altındaki değerler zayıf, 18.5-24.9 kg/m²
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normal,

25-29.9

kg/m²

hafif

şişman,

≥30

kg/m²

obez

olarak

değerlendirildi(19,40,41).
Tablo 2.2. Yetişkinler için BKİ değerleri
BEDEN KİTLE ENDEKSİ

SINIFLANDIRMA

18.5 kg / m² den az

Zayıf

18.5 - 24.9 kg / m² arası

normal kilolu

25 - 29.9 kg / m² arası

hafif şiman ( fazla kilolu )

30 - 34.9 kg / m² arası

orta derece obez (1. derece )

35 - 39.9 kg / m² arası

ağır derece obez ( 2. derece )

40 kg / m² den fazla

çok ağır derece obez ( morbid obez)

2.4.2.5. Bel Kalça Oranı (BKO)
Bel kalça oranı (BKO), bel çevresi / kalça çevresi şeklinde hesaplanarak
değerlendirmeye alındı. Bel kalça oranı erkelerde 1.0 kadınlarda 0.8 ve üzerine
çıkması santral obezite olarak kabul edildi (39).
2.5. Veri Toplama Süreci
Verilerin toplanması Mayıs-Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Soru formu, araştırmacı tarafından araştırma hakkında gerekli açıklama yapılıp,
katılımcının sözlü onamı alındıktan sonra, yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulandı. .
2.6. Verilerin İstatistiksel Analizi
Araştırma verilerinin istatistiksel analizinde SPSS 17 ( Statistical Package for
Social Science ) paket programı kullanıldı. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde;
sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve ki-kare testi uygulandı, p< 0.05 anlamlı
olarak kabul edildi.
2.7. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Genellenebilirliği
Bu araştırmanın kapsamı Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde görev yapan
kişilerle sınırlıdır. Örneklem grubunun seçilme şekli ve küçüklüğü nedeniyle tüm
evrene genellenememekle birlikte, obezite açısından özgün bir grupta uyarıcı nitelik
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taşıyabilir. Aynı şekilde başka meslek gruplarıyla ve genel popülasyonla
karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.
2.8. Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmanın yürütülmesi için İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik
Kurulu’ndan ve Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır.
Araştırmacı tarafından Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarına gerekli açıklama
yapılarak sözel onamları alınmıştır.
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3. BULGULAR
Tablo 3.1: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Özellikler

S

%

Erkek

122

62.6

Kadın

73

37.4

20- 35 arası

75

38.5

36- 45 arası

70

35.9

46 ve üstü

50

25.6

32

16.4

163

83.6

7

3.6

Ortaöğretim

55

28.2

Ön lisans

53

27.2

Lisans

56

28.7

Lisans üstü

24

12.3

5 yıldan az

80

41.0

5- 9 yıl

20

10.3

10-20 yıl

43

22.1

20 yıl ve üstü

52

26.7

700- 1000 TL

14

7.2

1000-2000 TL

53

27.2

2000- 4000 TL

68

34.9

4000 TL ve üstü

60

30.8

195

100.0

Cinsiyet

Yaş

Medeni Durum
Bekar
Evli
Eğitim Durumu
İlköğretim

Çalışma Süresi

Aylık Gelir

TOPLAM

Araştırmaya katılanların %62.6’sını erkekler oluşturmaktadır. Yaş grupları
incelendiğinde %38.5’i 20-35 yaş aralığındadır. Araştırmaya katılanların %83.6’sı
evlidir. Çalışanların %28.7’si lisans mezunudur. Çalışma süresi 5 yıldan az olanlar
%41 olarak saptanmıştır. Aylık gelir durumu 2000-4000 TL arasında olanlar %34.9’
dur (Tablo 3.1).
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Tablo 3.2: Araştırmaya Katılanların Bazı Özellikleri
Bazı Özellikler
Akrabalarında
Şişmanlık Durumu

Var
Yok
Var
Hastalık Durumu
Yok
Kullanıyor
Sigara Kullanma
Kullanmıyor
Kullanıyor
Alkol Kullanma
Kullanmıyor
0
Doğum Sayısı *
1
2
3
Zayıfım
İdeal kilodayım
Kendini Tanımlama
Biraz kiloluyum
Şişmanım
TOPLAM
*( n 73)
Araştırmaya

katılanların

1.

derece

Yüzde(%)

S

48.2
51.8
34.4
65.6
29.7
70.3
2.1
97.9
31.5
20.6
39.7
8.2
8.2
32.8
45.6
13.3
100.0

94
101
67
128
58
137
4
191
23
15
29
6
16
64
89
26
195

akrabalarında

şişmanlık

durumu

incelendiğinde, %51.8’inin 1.derece akrabalarında şişman kişi bulunmadığı
belirlendi ( Tablo 3.2).
Araştırmaya katılanlarda teşhis konmuş hastalık varlığı sorgulandığında,
%65.6’sında teşhis konulmuş hastalık bulunmadığı saptandı( Tablo 3.2).
Araştırmaya katılanların sigara içme durumları incelendiğinde, %70.3’ünün
sigara kullanmadığı; alkol kullanma durumlarına bakıldığında, %97.9’unun alkol
kullanmadığı saptandı ( Tablo 3.2).
Araştırmaya katılan kadınların doğum sayılarına bakıldığında, %39.7’sinin 2
kez doğum yaptığı belirlendi ( Tablo 3.2).
Araştırmaya katılanların kendilerini nasıl tanımladıklarına bakıldığında,
%45.6’sının kendini biraz kilolu olarak tanımladığı saptandı ( Tablo 3.2 ).
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Tablo 3.3: Araştırmaya Katılanların Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Bulgular
Yüzde( %)
Değişkenler
Sıklık
İki Öğün
Üç Öğün
Atlamam
Sabah Kahvaltısı
Ana Öğün Atlama
Öğle Yemeği
Akşam Yemeği
Yapıyor
Düzenli Kahvaltı
Yapma
Yapmıyor
Çay, peynir, zeytin,
Kahvaltıda Tüketilen yumurta, ekmek vb.
Besinler
Çay, poğaça, tost, simit
vb.
Yiyor
Öğle Yemeği Yeme
Yemiyor
Tabldot türü işyeri
yemeği
Öğle Yemeği Tercihi
Fast food türü
Evde yeme
Tüketiyor
Ara Öğün Tüketme
Tüketmiyor
Yiyor
Ev Dışında Yemek
Yeme
Yemiyor
Çay ve Kahvede Şeker Kullanıyor
Kullanma
Kullanmıyor
TOPLAM
Ana Öğün Tüketme

68
127
92
56
30
17
128
67

34.9
65.1
47.2
28.7
15.4
8.7
65.6
34.4

125

64.1

70
157
38

35.9
80.5
19.5

156
17
22
97
98
155
40
131
64
195

80.0
8.7
11.3
49.7
50.3
79.5
20.5
67.2
32.8
100.0

Araştırmaya katılanların ana öğün tüketme durumları incelendiğinde,
%65.1’inin günde üç ana öğün tükettiği belirlendi. Ana öğün atlama durumları
incelendiğinde ise %47.2’sinin ana öğün atlamadığı saptandı ( Tablo 3.3 ).
Araştırmaya

katılanların

düzenli

olarak

kahvaltı

yapma

durumları

incelendiğinde, %65.6’sının düzenli olarak kahvaltı yaptığı belirlendi ( Tablo 3.3 ).
Kahvaltıda tükettikleri besin türleri incelendiğinde, %64.1’inin kahvaltıda
çay, peynir, zeytin, yumurta, ekmek gibi gıdalar tükettiği belirlendi ( Tablo 3.3 ).
Araştırmaya katılanların öğle yemeği yeme durumları incelendiğinde,
%80.5’inin düzenli olarak öğle yemeği yediği saptandı ( Tablo 3.3 ).
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Öğle yemeği tercihleri incelendiğinde, %80’inin öğle yemeğinde tabldot türü
işyeri yemeği yediği saptandı ( Tablo 3.3 ).
Araştırmaya katılanların ara öğün tüketme durumları incelendiğinde,
%50.3’ünün ara öğün tüketmediği belirlendi ( Tablo 3.3 ).
Ev dışında yemek yeme durumları incelendiğinde, %79.5’inin ev dışında
yemek yediği belirlendi. Çay ve kahve tüketirken şeker kullanma alışkanlıkları
incelendiğinde, %67.2’sinin çay ve kahve tüketirken şeker kullandığı saptandı (
Tablo 3.3 ).
Tablo 3.4: Araştırmaya Katılanların Fiziksel Aktivite Durumları ve BKİ
Değişkenler
Düzenli Fiziksel
Aktivite Yapma
Fiziksel Aktivite
Sıklığı*

İşe Gidiş Geliş Şekli

Masa Başında
Çalışma Süresi
Mesai Dışında
Oturarak
Geçirilen Zaman

Uyku Süresi

Beden Kitle İndeksi
TOPLAM
n(139)

Sıklık

Yüzde(%)

Yapıyor
Yapmıyor
Her gün
Haftada 1 gün
Haftada 2-3 gün
15 günde bir
Özel Araç
Minibüs, otobüs
Yürüyerek
4 saat ve altı
4-7 saat
8 saat ve üstü
2 saat ve altı
3-5 saat

134
61
50
36
34
19
88
37
70
10
56
129
66
100

68.7
31.3
36.0
25.9
24.5
13.6
45.1
19.0
35.9
5.1
28.7
66.2
33.8
51.3

6 saat ve üstü
5 saat ve altı
6 saat
7 saat
8 saat ve üstü
Normal
Fazla Kilolu
Obez

29
15
28
67
85
87
83
25
195

14.9
7.7
14.4
34.4
43.7
44.6
42.6
12.8
100.0
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Araştırmaya

katılanların

düzenli

fiziksel

aktivite

yapma

durumları

incelendiğinde, %68.7’sinin düzenli olarak fiziksel aktivite yaptığı belirlendi ( Tablo
3.4 ).Fiziksel aktivite sıklığına bakıldığında, %36’sının her gün fiziksel aktivite
yaptığı saptandı ( Tablo 3.4 ).
Araştırmaya katılanların işe gidiş geliş şekilleri incelendiğinde, %45.1’inin
işe özel araç ile gidip geldiği saptandı ( Tablo 3.4 ).
Araştırmaya katılanların masa başında çalışma sürelerine bakıldığında,
%66.2’sinin 8 saat ve üzerinde masa başında çalıştığı belirlendi ( Tablo 3.4 ).
Araştırmaya katılanların mesai dışında oturarak geçirdikleri süreler
incelendiğinde, %51.3’ünün mesai dışında 3-5 saat arası oturarak vakit geçirdiği,
saptandı ( Tablo 3.4 ).
Araştırmaya katılanların günlük uyku sürelerine bakıldığında, %43.7’sinin 8
saat ve üstünde uyuduğu belirlendi ( Tablo 3.4 ).
Araştırmaya katılanların beden kitle indeksleri incelendiğinde %44.6’sının
normal kilolu, olduğu saptandı ( Tablo 3.4).
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Tablo 3.5: Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine Göre BKİ Dağılımı
BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ)
Değişkenler

Normal
s

%

Fazla Kilolu
s

%

Anlamlılık

Obez
s

%
x²=6.335
p=.042

Cinsiyet
Erkek

46

37.7

58

47.5

18

14.8

Kadın

41

56.2

25

34.2

7

9.6

Yaş
20 – 35

51

68.0

20

26.7

4

5.3

36 – 45

24

34.3

37

52.9

9

12.9

46 ve üstü

12

24.0

26

52.0

12

24.0

Medeni Durum
Bekar

22

68.8

9

28.1

1

3.1

Evli

65

39.9

74

45.4

24

14.7

2

28.6

3

42.9

2

28.6

Ortaöğretim

22

40.0

26

47.3

7

12.7

Ön Lisans

18

34.0

28

52.8

7

13.2

Lisans

32

57.2

18

32.1

6

10.7

Yüksek Lisans

13

54.2

8

33.3

3

12.5

46

57.5

25

31.2

9

11.2

5

25.0

11

55.0

4

20.0

10 – 20 yıl

21

48.8

19

44.2

3

7.0

20 yıl ve üstü

15

28.8

28

53.8

9

17.3

700 – 1000 TL

6

42.9

7

50.0

1

7.1

1000 – 2000 TL

18

34.0

27

50.9

8

15.1

2000 – 4000 TL

31

45.6

27

39.7

10

14.7

4000 TL ve üstü

32

53.3

22

36.7

6

10.0

x²=31.025
p=.001

x²=9.680
p=.008

Eğitim Durumu
İlköğretim

x²=9.540
p=.299

Çalışma Süresi
5 yıldan az
5 – 9 yıl

x²=15.406
p=.017

Aylık Gelir
x²=5.198
p=.519
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Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre BKİ durumları incelendiğinde,
kadınların %56.2’sinin normal kilolu, erkeklerin ise %47.5’inin fazla kilolu olduğu
belirlendi. Cinsiyet ile BKİ arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu
(Tablo 3.5, p<0.05).
Araştırmaya katılanların yaşlarına göre BKİ durumlarına bakıldığında, 20-35
yaş grubundakilerin %68’inin normal kilolu olduğu, 36-45 yaş grubunun
%52.9’unun fazla kilolu olduğu, 46 yaş üstünün ise %24’ünün obez olduğu saptandı.
Yaş ile BKİ arasında fark istatistiksel olarak önemli bulundu ( Tablo 3.5, p<0.05).
Araştırmaya

katılanların

medeni

durumlarına

göre

BKİ

bulguları

incelendiğinde, evli olanlarda fazla kiloluluk oranının %45.4 olduğu saptandı. Bunun
tam tersi bekâr olanların %68.8’i normal kilolu olarak belirlendi. Medeni Durum ile
BKİ arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu ( Tablo 3.5, p<0.05).
Araştırmaya katılanların eğitim durumuna göre BKİ incelendiğinde, Eğitim
Durumu ile BKİ arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadı ( Tablo 3.5, p
>0.05).
Araştırmaya

katılanların

çalışma

sürelerine

göre

BKİ

bulguları

incelendiğinde, 5-9 yıl arası çalışanların %20’si obez olarak belirlendi. Çalışma
süresi 5 yıldan az olanların ise %57.5 ile normal kilolu oldukları saptandı. Çalışma
Süresi ile BKİ arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu ( Tablo 3.5,
p<0.05).
Araştırmaya katılanların aylık gelirlerine göre BKİ bulguları incelendiğinde,
aylık gelir ile BKİ arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadı ( Tablo 3.5,
p >0.05).
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Tablo 3.6: Araştırmaya Katılanların Bazı Özelliklerine Göre BKİ Dağılımı
BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ)
Anlamlılık
Değişkenler

Normal
s

%

Fazla Kilolu
s

%

Obez
s

%

1.Derece
Akrabalarda
Şişmanlık Durumu

x²=3.212
p=.201

Yok

49

48.5

43

42.6

9

8.9

Var
Teşhis Konulmuş
Hastalık

38

40.4

40

42.6

16

17.0

Yok

67

52.3

52

40.6

9

7.0

Var

20

29.9

31

46.3

16

23.9

İçmiyor

64

46.7

59

43.1

14

10.2

İçiyor

23

39.7

24

41.4

11

19.0

0

16

69.6

7

30.4

0

0

1

10

66.7

4

26.7

1

6.7

2

13

44.8

11

37.9

5

17.2

3

1

16.7

5

83.3

0

0

Zayıfım

14

87.5

2

12.5

0

0

İdeal Kilodayım

52

81.2

10

15.6

2

3.1

Biraz Kiloluyum

21

23.6

60

67.4

8

9.0

Şişmanım

0

0

11

42.3

15

57.7

x²=15.055
p=.001

Sigara İçme
x²=2.914
p=.233

Doğum Sayısı
x²=12.909
p=.044

Kendini Tanımlama

x²=122.082
p=.001
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Araştırmaya katılanların 1. derece akrabalarında şişmanlık durumuna göre
BKİ bulguları incelendiğinde, 1. derece akrabalarda şişman olup olmaması ile BKİ
arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadı ( Tablo 3.6, p >0.05).
Araştırmaya katılanların teşhis konmuş herhangi bir hastalık durumuna göre
BKİ bulguları incelendiğinde, normal kilolu olanların %52.3’ünün herhangi bir
hastalığı yokken, fazla kilolu olanların %46.3’ünün ve obez olanların %23.9’unun
teşhis konmuş herhangi bir hastalığının olduğu belirlendi. Teşhis konulmuş bir
hastalığın olması ile BKİ arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu ( Tablo
3.6, p<0.05).
Araştırmaya katılanların sigara içme durumuna göre BKİ bulguları
incelendiğinde, sigara içme ile BKİ arasında istatistiksel olarak önemli bir fark
bulunmadı ( Tablo 3.6, p >0.05).
Araştırmaya katılan kadınları doğum

sayısına göre BKİ bulguları

incelendiğinde, 3 doğum yapmış olanların %83.3’ünün fazla kilolu olduğu, 2 doğum
yapmış olanların %17.2’sinin obez olduğu saptandı. Doğum sayısı ile BKİ arasındaki
fark istatistiksel olarak önemli bulundu ( Tablo 3.6, p <0.05).
Araştırmaya katılanların kendini tanımlamalarına göre BKİ bulguları
incelendiğinde, obez olanların %57.7’sinin kendilerini obez olarak tanımladıkları,
fazla kilolu olanların %67.4’ünün kendilerini fazla kilolu olarak tanımladıkları,
normal kilolu olanları %87.5’inin kendilerini zayıf olarak tanımladıkları belirlendi.
Kendini tanımlama ile BKİ arasındaki fark fark istatistiksel olarak önemli bulundu (
Tablo 3.6, p<0.05).
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Tablo 3.7: Araştırmaya Katılanların Beslenme Alışkanlıklarına Göre BKİ Dağılımı
BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ)

Anlamlılık

Değişkenler
Normal

Fazla Kilolu

Obez

s

%

s

%

s

%

İki Öğün

30

44.1

27

39.7

11

16.2

Üç Öğün

57

44.9

56

44.1

14

11.0

Atlamam

37

40.2

42

45.7

13

14.1

Sabah Kahvaltısı

26

46.4

21

37.5

9

16.1

Öğle Yemeği

15

50.0

12

40.0

3

10,0

9

52.9

8

47.1

0

0

x²=1.123
p=.570

Ana Öğün Tüketme

Ana Öğün Atlama

Akşam Yemeği
Düzenli Kahvaltı
Yapma
Yapmıyor

30

44.8

27

40.3

10

14.9

Yapıyor
Kahvaltıda Tüketilen
Besinler

57

44.5

56

43.8

15

11.7

Çay,peynir,zeytin,
yumurta,ekmek vb
Çay,poğaça,tost,
simit vb

56

44.8

55

44.0

14

11.2

31

44.3

28

40.0

11

15.7

Yemiyor

21

55.3

11

28.9

6

15.8

Yiyor

66

42.0

72

45.9

19

12.1

68

43.6

67

42.9

21

13.5

6

35.3

8

47.1

3

17.6

13

59.1

8

36.4

1

4.5

Öğle Yemeği Yeme

x²=4.520
p=.607

x²=.476
p=.788

x²=.885
p=.643

x²=3,580
p=.167

Öğle Yemeği Tercihi
Tabldot türü işyeriyemeği

Fast food türü
Evde yeme
Ara Öğün Tüketme
Tüketmiyor

41

41.8

46

46.9

11

11.2

Tüketiyor
Ev Dışında Yemek
Yeme
Yemiyor

46

47.4

37

38.1

14

14.4

14

35.0

21

52.5

5

12.5

Yiyor

76

49.0

62

40.0

20

12.9

Çay ve Kahvede Şeker
Kullanma

Kullanmıyor

27

42.2

28

43.8

9

14.1

Kullanıyor

60

45.8

55

42.0

16

12.2

x²=3.220
p=.522
x²=1.618
p=.445

x²=2.214
p=.331
x²=.272
p=.873
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Araştırmaya katılanların ana öğün tüketme durumlarına göre BKİ bulguları
incelendiğinde, ana öğün tüketme ile BKİ arasında istatistiksel olarak önemli bir fark
bulunmadı ( Tablo 3.7, p >0.05).
Araştırmaya katılanların ana öğün atlama durumuna göre BKİ bulguları
incelendiğinde, ana öğün atlama ile BKİ arasında istatistiksel olarak önemli bir fark
bulunmadı ( Tablo 3.7, p >0.05).
Araştırmaya katılanların düzenli olarak kahvaltı yapma durumlarına göre BKİ
bulguları incelendiğinde, düzenli olarak kahvaltı yapma ile BKİ arasında istatistiksel
olarak önemli bir fark bulunmadı ( Tablo 3.7, p >0.05).
Araştırmaya katılanların kahvaltıda tükettikleri besinlere göre BKİ bulguları
incelendiğinde, kahvaltıda tüketilen besinlerle BKİ arasında istatistiksel olarak
önemli bir fark bulunmadı ( Tablo 3.7, p>0.05).
Araştırmaya katılanların düzenli olarak öğle yemeği yeme durumuna göre
BKİ bulguları incelendiğinde, düzenli olarak öğle yemeği yeme ile BKİ arasında
istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadı ( Tablo 3.7, p >0.05).
Araştırmaya katılanların öğle yemeği tercihine göre BKİ bulguları
incelendiğinde, öğlen yemeği tercihi ile BKİ arasında istatistiksel olarak önemli bir
fark bulunmadı ( Tablo 3.7, p >0.05).
Araştırmaya katılanların ara öğün tüketme alışkanlıklarına göre BKİ bulguları
incelendiğinde, ara öğün tüketme ile BKİ arasında istatistiksel olarak önemli bir fark
bulunmadı ( Tablo 3.7, p >0.05).
Araştırmaya katılanların ev dışında yemek yeme alışkanlıklarına göre BKİ
bulguları incelendiğinde, ev dışında yemek yeme ile BKİ arasında istatistiksel olarak
önemli bir fark bulunmadı ( Tablo 3.7, p >0.05).
Araştırmaya

katılanların

çay

ve

kahve

tüketirken

şeker

kullanma

alışkanlıklarına göre BKİ bulguları incelendiğinde, çay ve kahve tüketirken şeker
kullanma ile BKİ arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadı ( Tablo 3.7,
p >0.05).
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Tablo 3.8: Araştırmaya Katılanların Fiziksel Aktivite Durumlarına Göre BKİ Dağılımı

Değişkenler

Normal
s

%

Fazla Kilolu
s

%

Anlamlılık

Obez
s

%

Düzenli Fiziksel
Aktivite
Yapmıyor

30

49.2

23

37.7

8

13.1

Yapıyor
Fiziksel Aktivite
Sıklığı

57

42.5

60

44.8

17

12.7

Her gün

20

40.0

24

48.0

6

12.0

Haftada 1 gün

14

38.9

18

50.0

4

11.1

Haftada 2-3 gün

16

47.1

13

38.2

5

14.7

9

47.4

6

31.6

4

21.1

15 günde bir
İşe Gidip
Gelme Şekli
Özel Araç

43

48.9

32

36.4

13

14.8

Minibüs,otobüs

18

48.6

17

45.9

2

5.4

Yürüyerek

26

37.1

34

48.6

10

14.3

3

30.0

2

20.0

5

50.0

4-7 saat

26

46.4

23

41.1

7

12.5

8 saat ve üstü
Mesai dışı
Oturarak Geçirilen
Zaman

58

45.0

58

45.0

13

10.1

2 saat ve altı

37

56.1

21

31.8

8

12.1

3-5 saat

37

37.0

53

53.0

10

10.0

6 saat ve üstü

13

44.8

9

31.0

7

24.1

8

53.3

5

33.3

2

13.3

6 saat

11

39.3

14

50.0

3

10.7

7 saat

34

50.7

26

38.8

7

10.4

8 saat ve üstü

34

40.0

38

44.7

13

15.3

Masa Başında
Çalışma Süresi
4 saat ve altı

x²=.913
p=.633

x²=2.918
p=.819

x²=4.820
p=.306

x²=13.467
p=.009

x²=12.036
p=.017

Uyku Süresi
5 saat ve altı

Bel Kalça Oranı
Normal

67

58.8

35

30.7

12

10.5

Riskli

20

24.7

48

59.3

13

16.0

x²=3.182
p=.786

x²=22.528
p=.000
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Araştırmaya katılanların düzenli olarak fiziksel aktivite yapma durumlarına
göre BKİ bulguları incelendiğinde, fiziksel aktivite yapma ile BKİ arasında
istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadı (Tablo 3.8, p >0.05).
Araştırmaya katılanların fiziksel aktivite sıklığına göre BKİ bulguları
incelendiğinde, fiziksel aktivite sıklığı ile BKİ arasında istatistiksel olarak önemli bir
fark bulunmadı (Tablo 3.8, p >0.05).
Araştırmaya katılanların işe gidiş geliş şekline göre BKİ bulguları
incelendiğinde, işe gidiş geliş şekli ile BKİ arasında istatistiksel olarak önemli bir
fark bulunmadı (Tablo 3.8, p >0.05).
Araştırmaya katılanların masa başında çalışma süresine göre BKİ bulguları
incelendiğinde, 4 saat ve altında masa başında çalışanların %50’sinin obez olduğu, 8
saat ve üstü çalışanların %45’inin fazla kilolu olduğu belirlendi. Masa başında
çalışma süresi ile BKİ arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu. (Tablo 3.8,
p<0.05).
Araştırmaya katılanların mesai dışında oturarak geçirdikleri zamana göre BKİ
bulguları incelendiğinde, 6 saat ve üzerinde oturarak zaman geçirenlerin %24.1’inin
obez, 3-5 saat oturarak zaman geçirenlerin %53’ünün fazla kilolu, 2 saat ve altı
oturarak zaman geçirenlerin %56.1’inin normal kilolu olduğu saptandı. Mesai
dışında oturarak geçirilen zaman ile BKİ arasındaki fark istatistiksel olarak önemli
bulundu. (Tablo 3.8, p<0.05).
Araştırmaya katılanların günlük uyku sürelerine göre BKİ incelendiğinde,
uyku süresi ile BKİ arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadı (Tablo
3.8, p >0.05).
Araştırmaya katılanların bel kalça oranına göre BKİ bulguları incelendiğinde,
obez olanların %16’sının, fazla kilolu olanların %59.3’ünün risk gurubunda olduğu,
normal kilolu olanların %58.8’inin risk grubunda yer almadığı belirlendi. Bel kalça
oranı ile BKİ arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu. (Tablo 3.8, p<0.05).
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4. TARTIŞMA
Bireyin yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olan
obezite, çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biridir (13). Obeziteye etki eden
faktörler değişik toplum çalışmaları ile ortaya konulmuştur. Giderek artan bir toplum
sorunu olan obeziteyle mücadelede obezite ve sıklığını etkileyen faktörlerin ortaya
konması önemli bir aşamadır. Bu nedenle bu araştırmada Elazığ Halk Sağlığı
Müdürlüğü çalışanlarında obezite ve yaşam tarzı ilişkisi araştırılmıştır.
Cinsiyet obezite prevalansını etkileyebilen önemli bir faktördür. Cinsiyetin
obezite üzerindeki etkisi ile ilgili farklı sonuçlar olmasına rağmen bu çalışmaların
büyük bölümünde kadın olmanın bir risk faktörü olduğu rapor edilmektedir (14).
Türkiye’de erkeklere nazaran hafif şişmanlık ve obezite kadınlarda daha yaygın
şekilde gözlenmektedir. Bu araştırmada kadınlarda fazla kiloluluk %34.2, obezite
%9.6 , erkeklerde ise fazla kiloluluk %47.5 ve obezite %14.8 olarak saptanmıştır (
Tablo4.6). Bu araştırmada, birçok çalışmanın aksine (15,16,17) erkeklerde fazla
kilolu ve obez olma oranları kadınlara göre yüksektir. Bu durum erkek çalışanların
sayılarının daha fazla olmasından ve çalışan kadınların kilolarına daha fazla dikkat
etmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Yine 2008 yılında Kayseri il merkezinde
öğretmenler üzerinde yapılan bir çalışmada da erkeklerde obezite prevalansı yüksek
bulunmuştur (18).
Araştırmaya katılanların yaşlarına göre BKİ durumları incelendiğinde, en
fazla obezin %24 ile 46 ve üzeri yaş grubunda, en az obezin ise %5.3 ile 20-35 yaş
grubunda olduğu, ayrıca normal kiloya sahip olanların %68’inin 20-35 yaş grubunda
olduğu saptanmıştır (Tablo4.6). Birçok çalışmada obezite prevalansının yaşla arttığı
gösterilmiştir (15,16). Bu araştırma bulguları da diğer çalışmalarla uyum
göstermektedir. Bu durumun yaş arttıkça alınan enerjinin harcanamamasına, yaşla

21

birlikte bazal metabolizma hızının azalmasına ve yine yaş ilerledikçe fiziksel
aktivitenin azalmasına bağlı olduğu düşünülebilir.
Yapılan çalışmalarda obezite sıklığının evlilerde daha yüksek olduğu
bildirilmiştir (18,19). Yapılan bir çok çalışmada evli olanlarda obezite sıklığı bekar
olanlara göre daha fazla bulunmuştur(20,21). Bu araştırmada da diğer çalışmalarla
uyumlu olarak evli olanların obezite oranı %14.7 olarak saptanmıştır (Tablo4.6). Bu
durum birçok nedenden kaynaklanmış olabilir. Bunlardan birincisi evlilikle birlikte
daha düzenli ve sakin bir hayata geçilmesi enerji harcanmasının azalmasına yol
açmış olabilir. Bir diğer neden ise bekar iken çok az bir yiyecekle geçiştirilen
öğünlerin evlilikle beraber yerini daha çok sayıda ve daha kalorili yiyecekler yenen
öğünlere bırakması olabilir.
Çalışanlar üzerinde yapılan bu araştırmada eğitim durumunun obezite için
belirleyici bir etken olmadığı görülmüştür. Yapılmış olan başka çalışmalarda eğitim
düzeyi obezite için belirleyici bir faktör olarak tespit edilmiştir (19,22). Farklı bir
araştırmada ise eğitim durumunun obezite üzerine bir etkisinin olmadığı tespit
edilmiştir (23,24). 2004 yılında yapılan bir çalışmada da eğitim durumunun obezite
açısından bir risk oluşturmadığı belirtilmektedir (25).
Araştırmaya

katılanların

çalışma

sürelerine

göre

BKİ

bulguları

incelendiğinde, 5-9 yıl arası çalışanların %20’si obez ve %55’i fazla kilolu, 20 yıl
ve üzeri çalışanların %17.3’ü obez ve %53.8’i fazla kilolu olarak belirlenmiştir.
Çalışma süresi 5 yıldan az olanların ise %53.6 ile normal kilolu oldukları
saptanmıştır (Tablo4.6). Çalışma yılının ve beraberinde yaşın da artmasıyla obezite
oranı da artmaktadır. Bu sonuçlara benzer şekilde, Elazığ’da polisler üzerinde
yapılan bir çalışmada, görev süresi 6 yıl ve üzeri olan polislerin BKİ’leri, görev
süresi daha kısa olanlara göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (26).
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Gelir düzeyi arttıkça obezite sıklığının artacağı ya da azalacağı akla gelmekle
birlikte bu araştırmada gelir düzeyleri gruplandırılarak bakıldığında; gelir düzeyi
grupları arasında obezite sıklığı açısından fark saptanmamıştır (Tablo4.6). Bu
araştırmaya paralel olarak, daha önce yapılmış olan bir çalışmada, obezite sıklığı ile
gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki belirtilmemiştir (27).

Yapılan bazı

çalışmalarda da ekonomik durumun obeziteyi etkileyen bir faktör olmadığı
bildirilmektedir (28,24).
Araştırmada ailesinde şişman olanlarla olmayanlar arasında, beden kitle
indeksleri (BKİ) açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo4.6). Bu sonucun
kişilerin algısı ile ilgili olduğu düşünülebilir. Bu araştırmadan faklı olarak 2004
yılında yapılan bir çalışmada aile öyküsü obezite üzerinde etkili olarak tespit
edilmiştir (24). Yine farklı çalışmalarda da ailede obez birisinin bulunması obezite
için bir risk faktörü olarak tespit edilmiştir (19,23,29).
Bu araştırmada, teşhis konmuş bir hastalığı olanlarda görülen obezite sıklığı,
ek hastalığa sahip olmayanlara göre daha yüksek oranda bulunmuştur (Tablo4.6).
Bunun en önemli sebebi obezitenin bazı hastalıklarla birlikteliğinin olması,
obezitenin ek bazı sağlık sorunlarına yol açması ve bazı kronik hastalıkların da
obezite gelişimine zemin hazırlamasıdır. Yapılan bazı çalışmalarda, herhangi bir
sağlık sorunu olanlarda obezitenin daha yüksek oranda görüldüğü tespit edilmiştir
(20,21,30). Yine bu sonuçlarla uyumlu olarak, kronik bir hastalığa sahip olmanın
obezite görülme sıklığını 1.8 kat oranında arttırdığı bulunmuştur(29).
Sigara kullanımının BKİ üzerine etkileri için farklı sonuçlar bildirilmiştir. Bu
araştırmada, sigara içimi ile obezite arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır
(Tablo4.6). Literatürde yapılan çalışmalarda genelde sigara ile kilo artışı arasında
ters ilişki olduğundan bahsedilse de, bazı araştırmalarda bu çalışmada olduğu gibi
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obezite ile sigara arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (28,19,31,21). Yapılan
başka bir çalışmada ise sigara içenler ve içmeyenler arasında obezite yönünden fark
olduğu, sigara içenlerin daha zayıf oldukları bulunmuştur(21).
Doğum sayısının obezite üzerine etkisine bakıldığında, kadınlardaki doğum
sayısı arttıkça diğer faktörlerden bağımsız olarak obezite oluşumuna neden olduğu
değişik çalışmalarda gösterilmiştir (28,19,38,20,21). Amerika’da yapılan bir
çalışmada, kadınlarda her bir canlı doğum için obezite riskinin %7 arttığı
saptanmıştır (32).Bu araştırmada da bu sonuçlarla uyumlu olarak, doğum sayısı ile
BKİ arasında anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 4.7).
Araştırmada kişilerin kendini tanımlaması ile obezite sıklığı arasındaki fark
anlamlı bulunmuştur. Ülkemizde yapılan bir araştırmada,

araştırmaya katılan

kadınların ölçümle elde edilen BKİ’leri ile kendi algıladıkları vücut ağırlıkları
arasında orta derecede tutarlılık bulunmuştur (29). Bir başka çalışmada ise,
erkeklerin kendi ağırlıklarını olduğundan daha az algıladıkları, kadınların ise vücut
ağırlığı konusunda daha gerçekçi bir yaklaşıma sahip oldukları belirlenmiştir (33).
Bu araştırmada ise obez olanların %57.7’sinin

kendilerini obez olarak

tanımladıkları, fazla kilolu olanların %67.4’ünün kendilerini fazla kilolu olarak
tanımladıkları, normal kilolu olanları %68.8’inin kendilerini zayıf olarak
tanımladıkları belirlenmiştir (Tablo 4.8).
Sağlıklı beslenme için günlük besin alımının üç ana öğüne bölünerek alınması
önemlidir. Öğün atlayarak kilo vermek ya da zayıf kalınabileceğini düşünmek
yanlıştır. Çünkü sonraki öğünde daha çok acıkma hissi oluşacak ve bağlı olarak da
daha fazla yemek yeme isteği doğacaktır. Ayrıca uzun süren açlık durumunda
metabolizma hızı yavaşlayacaktır (31). Çalışmalarda ara ve ana öğün sayısının
obezite üzerine etkilerini bildiren çeşitli sonuçlar mevcuttur. Bir çalışmada düzenli 3
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öğün alınması ile obezite sıklığı arasında farklılık saptanmamıştır (34). Diğer bir
çalışmada da öğün atlama ile BKİ arasında ilişki bulunmamıştır (26). Bu
araştırmadaki bulgularda bu çalışmalar ile uyumludur. Ara öğün alanlarda
metabolizma hızının yüksek kalarak daha çok enerji harcanacağı ve daha zayıf
olunacağı düşünülmektedir (31). Ancak bu araştırmada ara öğün alımı ile obezite
arasında fark saptanmamıştır (Tablo4.8). Bu durumun ara öğünde tüketilen besinlerin
türleri ve yüksek kalorileri ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Araştırmada öğle
yemeği tercihi ile BKİ arasında anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte, öğle
yemeğinde fast food tüketenlerde obezite sıklığının nispeten fazla olduğu
saptanmıştır (Tablo4.8). Yapılan başka bir çalışmada ise bu araştırma bulgularına
paralel olarak, modern yaşamın getirdiği beslenme alışkanlığında kalori ve yağ
yoğunluğunun fazla oluşunun yani fast food tarzı beslenmenin yaygınlığının obezite
sıklığının artışında bir risk faktörü olduğunu göstermiştir (35).
Araştırmaya katılanların düzenli fiziksel aktivite yapma durumları ve aktivite
sıklığı ile BKİ arasındaki fark anlamlı değildir.

Ülkemizde yapılan çeşitli

çalışmalarda da spor ve egzersiz yapma ile obezite arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır (18,20,31). Trabzon’da yapılan bir çalışmada ise fizik aktivite ile
BKİ arasında ters ilişki bulunmuştur. Obezite prevalansı arttıkça fizik aktivite
azalmaktadır (36). Fiziksel aktivite yapanların egzersiz verimliliğinin değişken
olması nedeniyle obezite ile spor arasında anlamlı bir fark bulunmadığı
düşünülebilir.
Araştırmaya katılanların masa başında çalışma süresine göre BKİ bulguları
incelendiğinde, 8 saat ve üstü çalışanların %45’inin fazla kilolu olduğu
belirlenmiştir. Masa başında çalışma süresi ile BKİ arasındaki fark istatistiksel olarak
önemli bulunmuştur. (Tablo 4.9 ). Mesai dışında oturarak geçirdikleri zamana göre
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BKİ bulgularına bakıldığında ise , 6 saat ve üzerinde oturarak zaman geçirenlerin
%24.1’inin obez, 3-5 saat oturarak zaman geçirenlerin %53’ünün fazla kilolu, olduğu
saptanmıştır. Mesai dışında oturarak geçirilen zaman ile BKİ arasındaki fark
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. (Tablo 4.9,).
Obezite prevalansında fiziksel inaktivitenin sorumluluk payı %67.5 olarak
rapor edilmiştir. Fiziksel inaktivite, obezite gelişmesinin en önemli nedenini
oluşturmaktadır. Modern toplumlarda daha az enerji harcanarak işlerin yürütülme
imkanı, televizyon ve bilgisayar karşısında daha fazla vakit geçirme, vücudun
kullanamadığı enerjiyi yağ olarak biriktirmesine neden olmaktadır(18).
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5.SONUÇ ve ÖNERİLER
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarının obezite ve yaşam tarzı
ilişkisinin incelenmesi amacı ile yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
1. Araştırma kapsamına alınan kişilerde en fazla obezite 46 ve üzeri yaş
grubunda tespit edildi. En az obezitenin tespit edildiği yaş grubu ise %5.3 ile
20-35 yaş grubu oldu. Yaş ilerledikçe obezite oranında artış bulundu.
2. Araştırmaya katılan erkeklerin %47.5’inin fazla kilolu ve 14.8’inin obez
olduğu, kadınların

%34.2’sinin fazla kilolu %9.6’sının obez olduğu

belirlendi. Erkeklerde obezite prevalansı kadınlara oranla daha yüksek
bulundu.
3.

Araştırmaya katılanlardan evli olanlarda fazla kiloluluk oranı %45.4 obezite
oranı %14.7 olarak bulunmuş olup bekarlarda bu oran daha düşük bulundu.

4. Araştırmaya katılanların bel kalça oranına göre BKİ bulguları incelendiğinde,
obez olanların %16’sının, fazla kilolu olanların %59.3’ünün metabolik
komplikasyon açısından risk grubunda olduğu saptandı. Araştırmada, teşhis
konmuş bir hastalığı olanlarda görülen obezite sıklığı, ek hastalığa sahip
olmayanlara göre daha yüksek oranda bulundu.
5. Araştırmaya katılan kadınların doğum sayısı ile obezite arasındaki fark
anlamlı bulundu. Üç doğum yapmış olan kadınlarda fazla kiloluluk oranı
%83.3 olarak tespit edildi.
6. 1. derece akrabalarda şişmanlık durumu, alkol kullanma, sigara kullanma ile
obezite arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Ana öğün ve ara öğün tüketme
alışkanlıkları, beslenme tercihleri ev dışında beslenme sıklığı, düzenli fiziksel
aktivite yapma, işe gidip gelme şekli ve uyku süresinin de obezite üzerinde
etkili olmadığı saptandı.
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7. Araştırmada bireylerin kendini tanımlama bulgularına göre, obez olanların %
57.7’sinin kendilerini obez olarak tanımladıkları, fazla kilolu olanların %
67.4’ünün kendilerini fazla kilolu olarak tanımladıkları, normal kilolu
olanları % 68.8’inin kendilerini zayıf olarak tanımladıkları saptandı.
8.

Oturarak geçirilen zaman ve masa başında çalışma süresin obezite üzerinde
etkili olduğu saptandı.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde
bulunulabilir;
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde obezite önemli bir sağlık sorunu
olduğu ve sıklığı giderek arttığından, beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimi
davranışlarının sağlıklı biçimde yeniden düzenlenmesi,
Kilo almamak için özellikle yaş ilerledikçe fiziksel aktiviteye daha fazla
ağırlık verilmesi, hareketsiz bir işte çalışanların en azından yürüyüş yapmaya
teşvik edilmesi,
Çalışma koşulları ve çalışılan kurumlarda hazırlanan yemeklere bağlı olarak
oluşabilecek beslenme sorunlarının önlenmesi için, kişilerin yeterli ve
dengeli beslenme konusunda bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin günlük hayatta
uygulanabilir hale getirilmesi,
Sağlık personelinin obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyinin
artırılmasına katkı sağlaması amacıyla hizmet içi eğitim programlarının
sürekli hale getirilmesi.
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EK 1(28,42)
SORU FORMU
Değerli çalışma arkadaşım;
İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bu
soru formu, araştırma projemde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Araştırma Elazığ
Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışanlarında Obezite Sıklığının Yaşam Tarzı İle
İlişkisi’nin değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Dolduracağınız soru
formundaki bilgiler kesinlikle gizli tutulacak, yalnızca araştırmacı tarafından bilimsel
amaçla kullanılacaktır. Araştırmanın amacına ulaşması, anket sorularının dikkatlice
okunmasına, cevapların özenle seçilmesine ve soruların cevapsız bırakılmamasına
bağlıdır. Yoğun çalışma temponuz içinde zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
Fatmahan ŞANVER
A. KİŞİSEL BİLGİLER
1. Cinsiyetiniz : 1. Erkek

2. Kadın

2. Yaşınız : ……yıl
3. Medeni Durumunuz : 1. Bekâr

2. Evli

4. Eğitim Durumunuz :
1. İlköğretim (ilkokul-ortaokul) mezunu
2. Ortaöğretim (lise) mezunu
3. Ön lisans mezunu
4. Lisans mezunu
5. Lisansüstü (yüksek lisans / doktora / uzmanlık)
5. Şu an çalıştığınız kurumdaki çalışma süreniz:………yıl
6.

Hane toplam aylık gelir durumunuz nedir?
1.700-1000TL
2.1000-2000TL
3.2000-4000TL

4.4000TL üstü

B. SAĞLIK BİLGİLERİ
7. 1.derece akraba aile bireylerinizde (anne, baba, kardeş ve çocuk) size
göre şişman olan var mı? (Birden fazla şıkkı işaretleyebilirsiniz.)
0.yok
1.anne
2.baba
3.kardeş
4.çocuklar
8. Doktor tarafından teşhisi konmuş herhangi bir hastalığınız var mı? Varsa
teşhis edilen hastalığınız aşağıdakilerden hangisi / hangileridir? (Birden fazla
şıkkı işaretleyebilirsiniz.)
0. hastalığım yok
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1. Kalp-damar hastalıkları
2. Şeker hastalığı
3. Yüksek tansiyon
4. Kanser
5. Sindirim sistemi hastalıkları (karaciğer, safra kesesi, mide vb.)
6. Solunum sistemi hastalıkları (akciğer vb)
7. Ruhsal sorunlar (depresyon, aşırı yeme, kusma, gece yeme vb.)
8. Kas iskelet sistemi problemleri (osteoporoz, eklem ağrıları)
9. Endokrin (hormonal) hastalıklar
10. Vitamin ve mineral yetersizlikleri (Demir, B12 vitamini yetersizliği
vb)
11. Diğer (belirtiniz) ………………………………………
9. Sigara içiyor musunuz?
0. içmiyorum
1. içiyorum………………………..( günde kaç adet, kaç yıl)
2. bıraktım
10. Alkol kullanıyor musunuz?
0. kullanmıyorum
1. kullanıyorum……………………( süre, miktar)
11. Kadınlar için doğum sayısı,………..
12. Kilonuzu değerlendirmek isterseniz kendinizi nasıl tanımlarsınız?
1. İdeal kilodayım
2. Zayıfım
3. Biraz kiloluyum
4. Şişmanım
C. BESLENME ALIŞKANLIKLARI
13. Günde kaç ana öğün yemek yersiniz?
1. bir öğün
2. iki öğün
3. üç öğün
14. Ana öğün atlar mısınız? Atlıyorsanız hangi öğünü atlarsınız?
0.Ana öğün atlamam
1.Sabah kahvaltısı
2.
3.Akşam

Öğlen

15. Düzenli olarak kahvaltı yapar mısınız?
0. Hayır
1. Evet
16. Sabah kahvaltısında genellikle ne tür besinleri tercih ediyorsunuz? (tek
seçenek işaretleyiniz)
1. Çay, peynir, zeytin, yumurta vb. besinler
2. Çay, poğaça, tost, simit vb. besinler
3. Sadece içecek
4. Süt ile birlikte tahıl gevreği
5. Çorba, yemek vb
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17. Düzenli olarak öğle yemeği yer misiniz?
0. Hayır
1. Evet
18. Öğle yemeğinde genellikle ne tür yemek yemeyi tercih ediyorsunuz? (tek
seçenek
işaretleyiniz)
1. Tabldot türü iş yeri yemeği (sulu yemek)
2. Fast food türü (hamburger, patates kızartması, ekmek arası döner, ekmek
arası köfte, sandviç, simit vb.)
3. Evden getiriyorum
4. Evimde yiyorum
19. Aşağıdaki ara öğünlerden hangisini veya hangilerini tüketirsiniz?
0. Ara öğün tüketmem
1. Kuşluk ( kahvaltı, öğlen yemeği arası )
2. İkindi ( öğlen, akşam yemeği arası)
3. Akşam yemeği sonrası, yatmadan önce
20. Ev dışında toplam yemek yeme sıklığınız nedir?
0. Ev dışında yemek yemem
1. Her gün
2. Haftada 1 kez
3. Haftada 2 kez
4. Haftada 3 kez ve üzeri
5. Ayda 1 kez
6. Ayda 2 kez
21. Çay, kahve içerken şeker kullanıyor musunuz?
0. Kullanmıyorum
1. Kullanıyorum
D. FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMU
22. Düzenli olarak fiziksel aktivite/egzersiz/spor yapıyor musunuz?
Yapıyorsanız hangi
aktiviteyi/aktiviteleri
yapıyorsunuz?
(birden
fazla
şıkkı
işaretleyebilirsiniz)
0. fiziksel aktivite/egzersiz/spor yapmıyorum ( 24. soruya geçiniz )
1. yürüyüş
2. bahçe işleri
3. koşu
4. futbol
5. yüzme
6 kondisyon aleti kullanma
7. diğer (belirtiniz) ……………………..
23. Ne sıklıkta fiziksel aktivite/egzersiz/spor yapıyorsunuz?
1. Her gün
2 .Haftada 1-2 gün 3. Haftada 2-3 gün
4. Haftada 3-4 gün
5. 15 günde bir
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24. İşinize nasıl gidip, geliyorsunuz?
1. Özel araç ile
2. Dolmuş, otobüs
3. Yürüyerek
25. Masa başında kaç saat çalışıyorsunuz?................saat
26. Mesai dışında günde kaç saatinizi oturarak (televizyon, bilgisayar vs)
geçirirsiniz?
................saat
27. Günde kaç saat uyursunuz?. . . . . . . . . . . .saat
E. ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER
1. Boy uzunluğu : …………….cm
2.Vücut ağırlığı : …………… kg
3. Bel Çevresi : ……………….cm
4. Kalça çevresi : …………… cm
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EK 2
ETİK KURUL ONAYI
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EK 3
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA İZİN BELGESİ
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