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OBEZİTE 

         Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer 

almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu 

boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. 

        Bilindiği üzere beslenme; anne karnında başlayarak yaşamın sonlandığı ana kadar devam eden 

yaşamın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır 

         İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan besin 

öğelerini yeterli ve dengeli miktarda alıp vücutta kullanabilmesidir. 

         Karın doyurmak, açlığı bastırmak, canının çektiği şeyleri yemek veya içmek değildir. 

        Günlük yaşamda yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik özelliklerine ve hastalık 

durumuna göre değişen günlük enerjiye ihtiyacı vardır. 

         Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için, alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması 

gerekmektedir. 

 

Obezitenin Nedenleri  

         Doğrudan veya dolaylı olarak obeziteye katkıda bulunan birçok neden vardır. Davranış, çevre ve 

genetik obeziteye katkıda bulunan başlıca unsurlar arasındadır. En yaygın olanlarını incelersek: 

 

Davranış 

         Günümüzün hızlı tempolu yaşantı, sağlıksız davranışları beraberinde getirmektedir. Davranış, 

obezite durumunda gıda seçimleri, aldığınız fiziksel aktivite miktarı ve sağlığınızı korumak için yapılan 

çaba ile ilgilidir. Daha fazla kalori tüketirken, yeterli fiziksel aktivite yapılmamaktadır. Fiziksel aktivite, 

davranışları değiştirmede ve şekillendirmede önemli bir unsurdur. 

 

Genetik 

         Bilim, genetiğin obezitede rol oynadığını göstermektedir. Genler, obezite ile sonuçlanan bazı 

bozukluklara neden olabilmektedir. Bununla birlikte, obeziteye yatkın olan herkes obez olacak diye bir 

durum yoktur. Hangi genlerin obezite için en çok katkıyı sağladığını belirlemek için şu anda araştırma 

devam etmektedir. 

 

Çok Fazla Kalori Tüketmek 

         Bu günlerde insanlar önceki nesillerden çok daha fazla yiyecek tüketmektedirler. İnsanları sağlıklı 

yemeye teşvik etmeye ve halkın bilinçlendirilmesi yönünde yapılan kampanyalar için milyarlarca dolar 

harcanmasına rağmen, çoğumuz aşırı yeme içmeye devam etmekteyiz.  

         Artan gıda tüketiminin çoğunda karbonhidratlar (şekerler) oluşmaktadır. Tatlandırılmış içecek 

tüketiminin artması, son 30 yılda genç erişkinlerin çoğunun artmış karbonhidrat alımına önemli ölçüde 

katkıda bulundu. Dondurulmuş hazır gıdaların tüketimi aynı dönemde üç kat arttı. 

 

 



 

 

Yerleşik Bir Yaşam Tarzına Liderlik Etmek 

          Televizyonların, bilgisayarların, video oyunlarının, uzaktan kumandaların, çamaşır makinesinin, 

bulaşık makinesinin ve diğer modern rahatlık getiren cihazların gelişiyle, genç nüfus; ebeveynlerine ve 

büyüklerine göre daha çok yerleşik bir yaşam tarzına yönlendirilmektedir. 

          

         Bundan yaklaşık on yıl önce insanlar alışveriş, bakkal, fırın, banka vb. gibi ihtiyaç duydukları 

yerlere yürüyerek giderken şimdi kendi araçlarını kullanarak gitmektedirler. Toplum arasında arabaya 

bağımlılık o kadar güçlü oldu ki birçok kişi gidecekleri yere yalnızca bir buçuk kilometre uzakta olsa 

bile araba ile gitmektedir. 

         Fiziksel aktivitenin hormonlarınızın çalışma şekli üzerinde etkisi vardır ve hormonlar 

vücudunuzun yiyeceklerle nasıl etkileşeme gireceğini belirlemektedir. Birçok çalışma, fiziksel 

aktivitenin insülin düzeyleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir yani dengede tutmak. 

Dengesiz insülin seviyeleri kilo alımı ile yakından ilişkilidir. 

 

Yeterli Uykuya Sahip Olmamak 

         Araştırmalar, eğer yeterince uyku yapılmazsa, obez olma riskini ikiye katladığını ileri sürmektedir. 

Risk, hem yetişkinler hem de çocuklar için geçerlidir. Eğer yeterince uykusuz olursanız, iştahı tetikleyen 

bir hormon olan Ghrelin (Açlık hormonu) üretirsiniz. Uyku eksikliği, vücudunuzun iştahı bastıran bir 

hormon Leptin (Tokluk hormonu) üretmesine neden olur. 

 


