
Obeziteli bireylerin yaşam kalitesi daha düşük oluyor. Bu durum da topluma 
katkıda bulunabilme ve katılma kapasiteleri dahil, yaşamlarının birçok yönünü 
etkiliyor; kendi başlarına kilo vermelerini ve kilo vermiş hallerini korumalarını 
zorlaştırıyor.1,2,3,4
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Obeziteli bireyler aşağıdaki nedenlerden dolayı genel yaşam kalitelerinde olumsuz bir etki 
yaşıyor:1,2,5,6,7,8,9,10
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•  Obezitede depresyon bozukluğu ve anksiyete deneyimleme 
riski daha yüksek oluyor.3

•  Obezitenin sonuçları bireyin akıl sağlığı ve kilo verebilme 
yeteneğini doğrudan etkiliyor.1,2,3

• Obeziteli çocukların yaşam tatmin olma duygusu daha düşük oluyor ve bu 
çocukların okul arkadaşlarının zorbalıklarına maruz kalma olasılığı daha yüksek 
oluyor. Bu durum da sınıfta daha düşük oranda katılım ve daha zayıf bir eğitim 
performansına yol açabiliyor.11

3X daha fazla.11 Obeziteli bir çocuğun zorbalığa maruz kalma olasılığı 

• Sağlıklı kilodaki çocukların okulda iyi bir performans gösterme 
olasılığı obeziteli çocuklara kıyasla %13 daha yüksek.11



İŞYERİNDE

KİLO VERME ÇABALARI

Obeziteli öğrenciler öğretmenleri tarafından yargılanıyor 
ve bu durum da çocukların eğitimlerini ve eğitim 
fırsatlarını olumsuz yönde etkiliyor:

Çocukların öz kontrolünün yetersiz olduğunu 
düşünüyor.1290%

Obeziteli çocuklarla ilgilenmekte veya eğitim vermekte 
isteksiz davranıyor.1227%

Obeziteli olmanın bir kişinin başına gelebilecek en kötü 
şeylerden biri olduğuna katılıyor.1328%

Çocukluk obezitesi ve eğitim üzerindeki sonuçlar arasındaki 
ilişki bir bireyin potansiyel ve gelecekteki sosyoekonomik 
statüsünü kısıtlayabiliyor.11

Obeziteli bireyler aşağıdaki nedenlerden dolayı normal 
kilolu kişilere kıyasla işle ilgili daha düşük bir yaşam 
kalitesini deneyimleyebiliyor:5,14,15

Vücut içerisindeki geri bildirim mekanizmaları obeziteli bireylerin kilo vermelerini 
ve kilo kaybını korumalarını önlüyor.

Obeziteli bireylerde başarısız kilo verme çabaları motivasyon ve güveni
azaltabiliyor.2  

Resmi bir teşhis almadıklarını bildiren obeziteli bireylerde başarılı kilo kaybını
bildirme olasılığı daha düşük oluyor.18

Daha düşük maaşİşe almada ön yargı
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EGZERSİZ

•  Obeziteli bireyler komplikasyonlar veya fiziksel kapasiteleri
nedeniyle egzersiz yapma kapasitelerinde kısıtlı kalıyor.19

•  Obeziteli çocuklar genellikle egzersiz yapabileceklerine
inanmıyor, ancak bu durum uygun müdahalelerle
düzeltilebiliyor.20

 

Sorumlulukların paylaşılmasına ve bütünsel bir sistem desteğine olan ihtiyacı destekleyen 
artan kanıtlara rağmen; obezite, hükümetler, sağlık bakım sistemleri ve obeziteli bireyler 
tarafından halen büyük ölçüde bireylerin kendi sorumlulukları olarak görülüyor.21,22

Acilen farklı bir yaklaşıma ihtiyaç var; bu yaklaşımın, obeziteyi, obeziteli bireylere 
etkin bir desteğin sunulmasını sağlamak için multidisipliner ve bütünsel 
stratejilerin önceliklendirilmesini gerektiren kompleks ve tekrarlayan kronik bir 
hastalık olarak kabul etmesi gerekiyor.




