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ÖZET
Öğretmenlerin Beslenme Okuryazarlığı Durumunun Ve Üç Faktörlü
Beslenme Anketine (TFEQ) Göre Beslenme
AlıĢkanlıklarının Ġncelenmesi
Beslenme okuryazarlığı güvenli ve sağlıklı beslenmenin sağlanması için
gerekli olan istek, bilgi, beceri, tutum, davranıĢ ve yeteneklerin bileĢimidir.
Beslenme, çocukluk döneminden öğrenilmeye baĢlayan bir yaĢamsal faaliyettir. Bu
bağlamda toplumu eğiten ve yönlendiren öğretmenlerin yeterli ve doğru beslenme
bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu araĢtırmanın amacı, öğretmenlerin
beslenme okuryazarlığı durumunun ve üç faktörlü beslenme anketine (TFEQ) göre
beslenme alıĢkanlıkları arasındaki iliĢkiyi değerlendirmektir.
AraĢtırma, Erzincan il merkezindeki okullarda görev yapan 306 öğretmen ile
yürütülmüĢtür. Veriler kiĢisel bilgi formu, yetiĢkinlerde beslenme okuryazarlığı
ölçme aracı ve üç faktörlü beslenme anketi ile toplanmıĢtır. Katılımcıların
okuryazarlık puan ortalamaları 26.8‟ dir ve %82.4 ünün okuryazarlık puanları yeterli
düzeydedir. Porsiyon bilgisi etiket okuma becerilerinin ise yetersiz olduğu
saptanmıĢtır. Beslenme okuryazarlığı ve alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı bir
iliĢki vardır; toplam okuryazarlık puanı ve tüm alt boyutların puanı kadınlarda,
erkeklere göre daha yüksek bulunmuĢtur (p<0.05). Beslenme okuryazarlığı ve alt
boyutları ile beslenme alıĢkanlıkları ve BKĠ arasında anlamlı bir iliĢki
bulunamamıĢtır (p>0.05). BKĠ ile kontrolsüz yeme, duygusal yeme ve açlığa
duyarlılık faktörleri arasında düĢük düzeyde pozitif ve anlamlı iliĢki olduğu
saptanmıĢtır (p<0.05). Toplumun bilinçlendirilmesinde önemli rolü olan öğretmenler
sağlıklı beslenme alıĢkanlıklarını etkili bir Ģekilde uygulayacakları eğitimler
almalıdır. Toplumun beslenme bilgi ve tutumlarını geliĢtirmek için öğretmenlere
yatırım yapmak, öğretmenlerin beslenme bilgi ve tutumlarını arttırmak uygun bir
strateji gibi görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Beslenme okuryazarlığı, beslenme alıĢkanlıkları, sağlıklı
beslenme
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ABSTRACT
Study of Teachers’ Nutritional Literacy and According to Three-Factor
Questionnaire Nutritional Habits
Nutritional literacy is the combination of desires, knowledge, skills, attitudes,
behaviors and abilities required to ensure safe and healthy nutrition. Nutrition is a
vital activity that started to be learned from childhood. Thus, teachers who educate
and direct the society should have sufficient and correct nutrition knowledge. The
aim of this study is to evaluate the relationship between teachers' nutritional literacy
and nutritional habits according to the three-factor nutrition questionnaire (TFEQ).
The study was conducted with 306 teachers working at schools in Erzincan
city center. The data were collected using a personal information form, Evaluation
Instrument

of

Nutrition

Literacy On

Adults

and

Three-factor

Nutrition

Questionnaire. The nutrition literacy score average of the participant is 26.8 and the
literacy scores of 82.4% of the participants are sufficient. Portion information and
label reading skills were found to be insufficient. Nutrition literacy and its subdimensions associated with gender; total literacy score and score of all subdimensions were significantly higher in females than males (p <0.05). No significant
relationship was found between nutritional literacy and its sub-dimensions and
nutritional habits and BMI (p>0.05). BMI and uncontrolled eating, emotional eating
,susceptibility to hunger factors. (p<0.05).
Teachers who have an important role in raising the awareness society should
take training to apply healthy eating habits effectively. It seem to be an appropriate
strategy that investing in teachers and increasing their nutritional knowledge and
attitudes in order to integrate nutritional concepts into the society and to improve the
nutritional knowledge and attitudes of students.
Keywords: Nutrition literacy, nutrition behaviour, healthy diet
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SĠMGELER VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ

ADF

: Açlığa Duyarlılık Faktörü

BKF

: Bilinçli Kısıtlama Faktörü

BKĠ

: Beden Kütle Ġndeksi

DFA

: Doğrulayıcı Faktör Analizi

DYF

: Duygusal Yeme Faktörü

KYF:

: Kontrolsüz Yeme Faktörü

NLS

: Beslenme Okuryazarlığı Skalası

NVS

: YaĢamsal Gösterge Anketi

TOFHLA

: YetiĢkinlerde ĠĢlevsel Sağlık Okuryazarlığı Testi

YBOYDA : YetiĢkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Değerlendirme Aracı
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1. GĠRĠġ
1.1. Problemin Tanımı ve Önemi
Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayıĢı değil, bedensel, zihinsel, ruhsal
ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir (1). Beslenme ise; sağlığı korumanın,
geliĢtirmenin ve yaĢam kalitesini yükseltmenin sağlanabilmesi adına metabolizmanın
gereksinimi olan besin öğelerini yeterli ölçülerde ve doğru öğünlerde alarak; bilinçli
bir Ģekilde sürdürülen davranıĢlar bütünüdür (2). Sağlığın korunması ve geliĢtirilmesi
bireyin ilk olarak kendi sağlığını koruması ve sağlık bilincini geliĢtirmesi ile
mümkün olabilir. YaĢam kalitesinin istenilen seviyede sürdürülebilmesi için
bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenmeyi yaĢam biçimine dönüĢtürmesi
gerekmektedir. Toplumların sağlıklı olabilmesi, bireylerin sağlıklı olmasına bağlı
olup, bu bağlamda bireyin yeterli ve dengeli beslenmeyi yaĢam Ģekline dönüĢtürmesi
en önemli meselelerden biridir. Hem yetersiz beslenme hem de aĢırı ve bilinçsiz
beslenme

önemli

sağlık

sorunlarını

beraberinde

getirmektedir.

Bu

sağlık

sorunlarından en önemlilerinden biri obezitedir (3,4). Obezite yağ dokusunda sağlığa
zarar verecek Ģekilde anormal miktarlarda veya olması gerekenden çok fazla yağ
artıĢı olarak tanımlanmakta ve Beden kütle indeksi (BKĠ) ile ölçülmektedir (5).
Dünya Sağlık Örgütü; koroner arter-kardiyovasküler hastalıklar, felç, kanser,
tip-2 diyabet ve kronik akciğer hastalıkları gibi bulaĢıcı olmayan hastalıkların tüm
dünyadaki ölümlerin yaklaĢık %70‟ inin sebebi olduğunu ve bu hastalıklara bağlı
ölüm oranların her geçen gün arttığını bildirmektedir (6). Bu hastalıkların görülme
oranını yükselten en önemli risk faktörleri arasında ĢiĢmanlık ve obezite
bulunmaktadır (7,8). Ülkemizde de obezitenin toplum sağlığını artarak tehdit etmeye
devam eden bir sağlık problemi olduğu belirtilmektedir (9).
Toplumda beslenmeyle iliĢkili sağlık sorunlarının görülme oranlarının
düĢürülmesi için beslenme bilgi düzeylerinin artırılması ve sağlıklı beslenme tutum
ve davranıĢlarının alıĢkanlık haline getirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Sağlıklı
beslenme davranıĢları için doğru ve güncel bilgilere eriĢim, edinilen bilginin doğru
analizi ve bilginin iĢlenmesine doğru karar verme davranıĢları geliĢmelidir (10–12).
1

Bireylerin, yaĢamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için hastalık anında gerekli
sağlık bilgisine ulaĢmaları, anlamaları ve bu bilgi doğrultusunda davranabilmeleri
önemli hale gelmiĢ, bu alanda yapılan çalıĢmaların akabinde sağlık okuryazarlığı
kavramı oluĢmuĢtur (13). Sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlık bilgilerine eriĢim
yollarını bilmesi ve bu yolları uygun bir Ģekilde kullanma düzeylerine bağlı olarak
mevcut sağlık durumlarının geliĢtirilmesi ile ilgili olarak artan öz yeterliliği kapsar
(14). Beslenme okuryazarlığı tanımı da beslenmeye özgü yeterlilik seviyesi ile sağlık
okuryazarlığı tanımından türemiĢtir (15).
Bu bağlamda, beslenme okuryazarlığı güvenli ve sağlıklı beslenmenin
sağlanması için gerekli olan istek, bilgi, beceri, tutum, davranıĢ ve yeteneklerin
bileĢimidir. (16). Beslenme okuryazarlığının incelendiği çalıĢmalarda; temel
beslenme bilgilerini bilme, güvenilir bilgi kaynaklarına ve bilimsel bilgilere ulaĢma,
gıda etiketlerinin doğru yorumlanması, porsiyon miktarları gibi beslenme becerileri,
beslenme okuryazarlığı becerileri ile iliĢkili bulunmuĢtur (10,16).
Toplumumuzda bireyler genelde temel beslenme bilgilerine sahipken
gıdaların besin değeri, sağlığa uygun gıdaların neler olduğu, sağlıklı ve dengeli bir
beslenme profilinin nasıl oluĢturulacağı, gıda etiketlerini nasıl yorumlamaları
gerektiği gibi konularda yetersiz yada yanlıĢ bilgilere sahiptirler (17,18).
Günümüzde, tüm dünyada TV, internet gazete, dergi ve radyo gibi farklı
medya araçları, toplum için sağlık ve beslenme gibi birçok konuda bilgi edinme aracı
konumundadır. Ülkemizde de bu medya araçları beslenme dahil bir çok konuda bilgi
edinme aracı olarak kullanılmaktadır. (19). AktaĢ & Cebirbay' ın yaptığı bir
çalıĢmada bireylerin beslenme bilgilerine ulaĢmak için kitle iletiĢim araçları arasında
%29.1 oranla ilk tercihinin televizyon %25.7 oranla ikinci tercihin gazete ve dergiler
olduğunu devamında internet ve radyonun sıralamayı takip ettiği belirtilmiĢtir. Aynı
çalıĢmada, katılımcıların %63.3‟ü edindikleri bilgileri “bilimle örtüĢür” olarak
değerlendirdiklerini, %64.9‟u bilgileri “anlaĢılır” bulduğunu, %58.8‟i “besin
güvenilirliği” konusunda aldıkları bilgileri uyguladıklarını belirtmiĢlerdir.
Sağlıklı beslenme alıĢkanlığının edinilmesi ve sürekli hale getirilmesi, yaĢam
standartlarını düĢüren beslenmeyle iliĢkili sorunların en aza indirilmesi, beslenmeyle
ilintili kronik hastalıkların önlenebilmesi için toplumun beslenme okuryazarlığı
2

düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra bu bağlamda beslenme ile ilgili
toplumun tamamını kapsayacak proje ve programlar oluĢturularak beslenme
okuryazarlığı düzeyini yükseltme çalıĢmaları yapılmalıdır (21,22).
Beslenme bilimi ve okuryazarlık kavramının bütünleĢtirilmesi ile toplumda
beslenme okuryazarlığı anlayıĢının oluĢturulması ve insanların kendi beslenme
davranıĢları üzerinde kontrollerini doğru bir Ģekilde kullanmaları, daha sağlıklı ve
kaliteli yaĢamaları desteklenebilir (23).
Beslenme alıĢkanlıklarının temelinin atıldığı ve yaĢam boyu sürecek olan
beslenme alıĢkanlıklarını getirecek olan okul dönemi, çocukların -dolayısıyla
toplumun biçimlendirici yıllarında- önemli bir rol oynamaktadır (24). Çocukluk
obezitesinin son on yılda artmasıyla birlikte, okullar bu rahatsız edici eğilimi
yavaĢlatmak veya azaltmak için uygulanan ve uygulanacak müdahaleler için birincil
hedef konumundadır. Bu bağlamda öğretmenler en önemli rolü üstleneceklerdir.
Öğretmenler, sağlıklı beslenmeyi arttırmak için resmi ve gayri resmi eğitim fırsatları
sunarak ve obeziteyi önlemek için sağlıklı bir yaĢam tarzı modeli oluĢturarak öğrenci
sağlığı ve eğitim ihtiyaçlarını karĢılayan yenilikçi programlar oluĢturmak ve
uygulamak için benzersiz bir konuma sahiptir. Bu konuma sahip, toplumdaki
bireyleri eğitmekle yükümlü öğretmenlerin yeterli düzeyde beslenme bilgisine sahip
olması gerekmektedir (25,26).

1.1. AraĢtırmanın Amacı
Bu araĢtırmanın amacı, öğretmenlerin beslenme okuryazarlığı durumunun ve
üç faktörlü beslenme anketine (TFEQ) göre beslenme alıĢkanlıkları arasındaki
iliĢkiyi değerlendirmektir. Öğretmenlerin beslenme okuryazarlık durumlarını ve
beslenme alıĢkanlıklarını tespit etmek; bu konuda eksiklikleri ve problemleri görüp
strateji geliĢtirmek açısından önemli bir bilimsel değere sahiptir.
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2. GENEL BĠLGĠLER
2.1. Beslenme ile Ġlgili Genel Kavramlar ve Tanımları
Besin: Günlük beslenme örüntüsünde bulunan; yaĢamın sürdürülebilmesini
sağlayabilecek besin ögelerini içeren yenilebilir bitki ve hayvan dokularıdır (27).

Besin Ögesi: Besinleri oluĢturan yapı taĢlarıdır. Besinlerin yapısında bulunan
bu yapı taĢları iki grupta ele alınır. Günlük olarak temel alınması gereken ve en
önemli görevi metabolizmaya enerji sağlamak olan grup makro besin ögeleridir.
Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler makro besin ögeleridir. Metabolizmada çok
önemli fonksiyonları olan, temel enerji oluĢumuna yardımcı olmanın yanında farklı
birçok görevleri olan grup ise mikro besin ögeleridir. Vitaminler ve minerallerin
yanında su yaĢam için en önemli besinlerden biridir ve mikro besin ögesi olarak
kabul edilmektedir (27).

Besin Grupları: Besinler içerdikleri makro ve mikro besin ögesi özelliklerine
göre; „Süt ve süt ürünleri‟, „yumurta, et, yağlı tohumlar ve kuru baklagiller‟, „Ekmek
ve tahıllar‟, „Sebzeler‟ ve „Meyveler‟ olmak üzere temel beĢ gruptur (27).
Sağlıklı beslenme bilincinin kolay oluĢabilmesi ve daha anlaĢılır olması
amacıyla “Besin Gruplarına göre Tabak Modeli” oluĢturulmuĢtur. Beslenme
örüntüsünde bu tabak modeli sağlıklı beslenmede esas konu olan besin çeĢitliliği göz
önüne alınarak düzenlenmiĢtir.
Beslenme: YaĢamın devam etmesi, sağlığının korunması ve iyileĢtirilmesi
yaĢam standartlarının yükseltilmesi, verimliliğin sağlanması için gerekli olan
fizyoaktif bileĢenleri sağlayan besinlerin vücuda alınması ve kullanılmasıdır (28).

Yeterli ve Dengeli Beslenme: Makro ve mikro besin ögelerinin her gün
sosyodemografik özelliklere (yaĢ, cinsiyet vb.) ve fiziksel aktivite durumuna göre
gerekli ölçü ve çeĢitlerde alınarak, büyüme ve geliĢmenin sağlanması, dokuların
yenilenmesi ve çalıĢması için gerekli olan enerjinin verimli ölçüde sağlanmasıdır
(29).
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Yetersiz ve Dengesiz Beslenme: Bireylerin sosyodemografik özelliklere (yaĢ,
cinsiyet vb.) ve fiziksel aktivite durumuna göre gereksinimleri olan günlük enerjiyi,
mikro ve makro besin ögelerini doğru ölçüde alamamasıdır (4,30).

Beden Kütle Ġndeksi (BKĠ): Vücut ağırlığı ve boy uzunluğuna dayalı bir
ölçüm birimidir. Bireylerin ve toplumun vücut ağırlığını; ĢiĢmanlık ya da zayıflık
riskini değerlendirmenin pratik bir yöntemidir. Kilogram cinsinden vücut ağırlığının,
metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır [BKĠ: Vücut
ağırlığı (kg) / boy uzunluğu (m)2] (31).

2.2. Beslenme ve Sağlık ĠliĢkisi
Beslenme ve sağlık arasında güçlü bir iliĢki olduğu kabul edilmiĢ bir yargıdır.
Doğru beslenme, sağlıklı ve kaliteli bir yaĢam için gerekli olduğu bildirilmiĢ bir
olgudur. Günümüzde gittikçe yaygınlaĢan sağlıksız beslenme alıĢkanlıkları obezite
baĢta olmak üzere; kanser, kardiyovasküler hastalık ve diyabet gibi ciddi bulaĢıcı
olmayan kronik hastalıkların yaygınlaĢmasıyla ile bağlantılıdır. BulaĢıcı olmayan
hastalıklar evrensel düzeyde ölüm nedenlerinin baĢ sebepleri olduğundan, toplum ve
sağlık sistemleri için yüksek bir ekonomik yük olmalarının yanı sıra, bunların
yaygınlaĢmasını engellemek tüm dünya toplumlarında sağlıkta öncelik haline
gelmiĢtir (32,33).

2.2.1. Obezite
Obezite, yüksek enerji alımıyla bağlantılı olarak vücutta yüksek miktarda
biriken yağ dokusu ile karakterize bir sağlık sorunudur. Vücut yağ miktarının
hesaplanması pratik ve kolay bir yöntem olmadığından obezite, aĢırı yağ birikiminin
sonucu olan aĢırı kilo alımı olarak tanımlanmaktadır. Beden kütle indeksi (BKĠ)
obezite tanım ve derecelendirmesinin pratik bir değerlendirmesidir (6).
Sağlığı olumsuz etkileyen ve geliĢmesinde hem çevresel hem de genetik
faktörlerin etkili olduğu bir hastalık olarak kabul edilen obezite, günümüzde
engellenebilir ölüm nedenlerinin baĢında gelmektedir. Obezite, tip 2 diyabet, kalpdamar hastalıkları, yüksek tansiyon, çeĢitli kanserler, polikistikover sendromu ve
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psikolojik rahatsızlıklar gibi birçok hastalığa neden olarak ekonomik yük
oluĢturmaktadır (34,35).

2.2.2. Beslenme AlıĢkanlıkları ve Obezite ĠliĢkisi
Dünya genelinde obezite prevelansındaki artıĢın önemli nedenlerinden biri dengesiz
beslenme alıĢkanlıklarıdır. Doğru besinin seçilememesi, besinlerin doğru miktarda
alınmaması, mikro besin ögelerinin yetersiz alınması, piĢirme uygulamalarındaki
yanlıĢlıklar dengesiz beslenme alıĢkanlıklarının temelini oluĢturur. Bu alıĢkanlıkların
sürekliliği sonucunda enerji alımı artmaktadır (36).

Enerji alımının artmasının

nedenleri arasında artan iĢ yaĢamı ve kentleĢmeye bağlı, paketli gıdaların
tüketimindeki artıĢ, hızlı doygunluk sağlayan enerjisi yüksek besinlerin daha fazla
tüketilmesi, tüketilen hızlı tüketim (fast food) gıdalarının ve paketli gıdaların aĢırı
tuzlu, Ģekerli ve yağlı olması, yeterince sebze ve meyve tüketilmemesi bulunmaktadır
(7,37). Enerji alımındaki artıĢa ek olarak; artan bu iĢ yaĢamı ve teknolojik geliĢmeler,
fiziksel hareketliliğin azalmasına ve hareketsiz yaĢama geçiĢe sebep olmuĢtur.
Bireylerin giderek benimsedikleri sedanter yaĢam Ģekli harcanan enerji miktarının
azalmasına sebep olmaktadır. Alınan-harcanan enerji arasındaki bu dengesizlik
obezitenin geliĢmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, Genetik eğilim, ekonomik
değiĢimler, sosyoekonomik etkenler ve kültürel faktörler obeziteye neden olabilecek
faktörler arasında sayılabilmektedir (38,39).
Okul çağı, bireyin evden ayrılarak toplumsal alıĢkanlıklarla ilk tanıĢma
dönemidir.

Beslenme

alıĢkanlıklarının

temelinin

oluĢtuğu

bu

dönemde

kazanılabilecek her beslenme davranıĢı yaĢam boyu sürecek olan beslenme
alıĢkanlıklarını oluĢturacaktır. Bu dönemde, kahvaltı yapmama alıĢkanlığı, öğün
geçiĢtirme ve çevresel etmenlerle (özenme vb.) hızlı, ayaküstü beslenme (fast-food)
tipi, yağ, Ģeker ve tuz-sodyum içerikleri yüksek sağlıksız besinlere yönelme gibi
durumlar ileriki yaĢlarda beslenmeyle ilgili sorunları artırabilmektedir (26,40).
Obeziteye neden olan beslenmeye bağlı risk faktörlerinin doğru Ģekilde
yönetilmesi obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların görülme sıklığının azaltılmasını
sağlayabilir (7,36,37).
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2.2.3. Dünya’da ve Türkiye’de Obezite Durumu
Dünya Sağlık Örgütü (2016), verilerine göre dünyada obezite oranları
1975‟ten beri üç kat artmıĢtır ve yaklaĢık 650 milyon insan obez kategorisinde yer
almaktadır (6).
Ekonomik ĠĢ Birliği Kalkınma Örgütü (OECD) (2017), verilerine göre OECD
ülkelerindeki yetiĢkin nüfusta obezite oranı %19,5‟ tir. Bu oran Kore ve Japonya'da
% 6'dan daha azken, Macaristan, Meksika ve Amerika BirleĢik Devletleri'nde % 30
olup bu ülkelerde her üç kiĢiden en az biri obezdir. Ayrıca Finlandiya ve Ġngiltere‟ de
de her dört kiĢiden biri obezdir.
Ülkemizde de obezitenin hızla arttığı görülmektedir. Türkiye Beslenme ve
Sağlık AraĢtırması (TBSA) raporlarına göre yetiĢkin nüfusta obezite oranı 2019
yılında %27,8‟ dir (42). Cinsiyete göre bakıldığında bu oranlar kadın ve erkeklerde
sırasıyla %32.7 ve %23.3‟ tür. Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi ÇalıĢması
(TURDEP I) ve (TURDEP II) raporlarına göre Türkiye‟de obezite oranı 1998 yılında
%22,3 iken 2010 yılında %31,2‟ye yükseldiği bulunmuĢtur (43). Ekonomik ĠĢ Birliği
Kalkınma Örgütü, (OECD, 2015) verilerine göre ise Türkiye‟de Obezite görülme
oranının %22,3 olduğu belirlenmiĢtir.

Yakın zamanda açıklanan Avrupa

Kardiyovasküler Hastalık Ġstatistikleri‟ ne göre Türkiye‟de obezite görülme sıklığı
kadınlarda %35.8 ve erkeklerde %22.9 olarak belirtilmiĢtir (45).
YetiĢkinlerde olduğu gibi çocukluk döneminde de obezite tüm dünyada
giderek artıĢ göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütünün raporlarında 2016 yılında 41
milyondan fazla beĢ yaĢ altı çocuğun kilolu ve obez olduğu, okul çağındaki
çocuklarda ise (5-19 yaĢ) bu sayının 340 milyonun üzerinde olduğu belirtilmiĢtir (6).
Çocukluk çağı obezitesine iliĢkin ülkemizde gerçekleĢtirilen Türkiye Okul Çağı
Çocuklarında Büyümenin Ġzlenmesi (TOÇBĠ) araĢtırmasına göre 6-10 yaĢ grubu
çocuklar arasında kilolu olma oranı %14.3, obezite

oranı

ise

%6.5

olarak

bulunmuĢtur (46). TBSA‟ nın 2010 yılı raporuna göre 6-18 yaĢ arasında obezite
görülme sıklığı %8.2‟dir (47). Çocukluk çağı obezite araĢtırmalarına bir diğer önemli
örnek

Türkiye

çalıĢmada 2016

Çocukluk

Çağı ġiĢmanlık AraĢtırması (COSI-TUR)‟ dır.

yılı verilerine

göre Türkiye‟de 7-8

yaĢındaki

çocukların

%14.6‟sının fazla kilolu ve %9.9‟unun ise obez olduğu tespit edilmiĢtir (48).
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Bu

2.3. Okuryazarlık Kavramı
Okuryazarlık veya okuryazar olma kavramı çeĢitli Ģekillerde tanımlanır ve bu
tanımlar zaman içinde sürekli geliĢerek değiĢmektedir. Okuryazarlık terimi kimi
durumlarda okumaya, bazı durumlarda okuma ve yazma, daha nadiren ise okuma,
yazma, konuĢma ve dinleme anlamına gelmektedir (49). UNESCO‟ya göre
okuryazarlık, çeĢitli konulardaki yazılı kaynakları anlama, yorumlama, yorumlardan
sonuç çıkarımı yapabilme, sosyal anlamda interaktif olabilme ve çözümleme
yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. (50). Okuryazarlıkla ilgili tanım ve
tutumların geliĢmesiyle birlikte okuryazarlık kavramının okuma ve yazma
olgularından ayrı düĢünülemeyeceği ancak bir kiĢinin yalnızca okuyup yazabilmesi;
okuryazar sayılabilmesi için kesinlikle yeterli olmayacağı kabul edilmiĢ en yaygın
yargıdır (50,51).
Okuryazarlık tanımı yalnızca okuyup yazarak bilgiyi öğrenmek değil, aynı
zamanda o bilgiyle neler yapabileceğine karar verebilmek olarak geliĢtirilmiĢtir (51).
Bu geliĢim „fonksiyonel ya da iĢlevsel okuryazarlık‟ kavramını beraberinde
getirmiĢtir. Fonksiyonel okuryazarlık; dâhil bulunulan herhangi bir grupta ve
topluma mal edilen tüm faaliyetlerde, etkin bir katılım için yeterli bilgi ve yeteneği
kazanmıĢ olmak olarak tanımlanabilir. Bu tanım esasta, okuryazarlığın bir amaç
olgusu olmadığı, gerçekte birçok amaca hizmet eden bir araç olarak düĢünülmesi
gerektiğini göstermektedir (52).
Snavely & Cooper okuryazarlığı, belirli bir konuda fikir edinebilme yeteneği
olarak tanımlamıĢlardır. Bu tanım okuryazarlık kavramının, amaç olgusundan çok
amaçlar için oluĢmuĢ bir araç olduğu görüĢünü destekler niteliktedir. Burada
özellikle değinilmek istenen herhangi bir konuda okuryazar olabilmek kiĢinin o
alandaki

uzmanlaĢma

derecesini

değil,

bu

konuyla ilgili

temel

fikirlere

ulaĢabilmesini ve bu bilgilere sahip olmasını, sahip olduğu bu bilgileri anlayabilmek
ve bu bilgilere kendi görüĢünü ekleyerek kullanabilmesini kapsamaktadır (51,54).
Okunan her ne olursa olsun sadece bir uyarı aracıdır. Bir veriyi okumaktaki
asıl amaç belirlenmiĢ iĢaretlerle kodlanıp iletilen mesajın, okuyucu tarafından
zihinsel yorumlanabilmesidir; burada bilgi, görevi sadece okuyucunun zihninde bir
tepkiler zinciri ortaya çıkarmak olan bir araçtır (55).
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2.4. Sağlık Okuryazarlığı
Sağlık okuryazarlığı, eğitimin sağlıkla bağlantısını inceleyen okuryazarlık
türlerinden biridir. (56). Department of Health, sağlık okuryazarlığını “bir kiĢinin
doğru ve güvenilir sağlık kararlarını almak için gereken temel sağlık bilgilerini
öğrenerek bu bilgileri anlama ve iĢleme doğrultusunda hizmetlerden yararlanabilme
kapasite derecesi” olarak tanımlamaktadır. Sağlık okuryazarlığı hem akademisyenler
hem de aktif uygulayanlar arasında “sihirli bir kelimedir”. Genel olarak, sağlık
sisteminde doğru Ģekilde gezinmek ve refahı artırmak için temel sağlık bilgilerini
toplama, iĢleme koyma ve anlama yeteneğini gösterir (57).
Sağlık okuryazarlığı karmaĢık, multifaktöriyel bir kavramdır; bu faktörler
arasında; bireyin sosyal çevre uyumu, toplumun kültürel kuralları ve sağlık
sisteminin iĢlevi yer almaktadır (58). Sağlık eğitiminin ve iletiĢiminin farklı
boyutlardaki (kiĢisel, sosyal ve çevresel) yeterliklerinin geliĢtirilmesindeki rolünden
dolayı sağlık okuryazarlığı bu Ģekilde kavramsallaĢtırılmıĢtır. Bu bağlamda sağlık
okuryazarlığı,

bireylerin

sağlık

durumları

ve

sağlığın

farklı

boyutlardaki

belirleyicileriyle iliĢkisinde daha fazla kontrol sahibi olmalarının bir aracı olarak
görülmektedir (52). Okuryazarlık çalıĢmaları, okuryazarlığın iĢlevsel, etkileĢimli ve
eleĢtirel olmak üzere 3 seviyede incelenmesi gerektiğini tartıĢmaktadır. Nutbeam' a
göre sağlık okuryazarlığının da bu üç seviyede incelenmesi sağlık eğitimi ve
iletiĢimin kapsamı için önemli çıkarımlar yapabilmeye olanak sağlamaktadır. Bu üç
seviye sağlık okuryazarlığı kavramıyla bağdaĢtırılarak incelendiğinde;

2.4.1. Temel/Fonksiyonel Sağlık Okuryazarlığı
Günlük yaĢamda optimal verimle çalıĢabilmek için ihtiyaç duyulan, basit ve
pratik okuryazarlık becerilerinin uygulanabilirliğini içerir. Bu seviyede bireyler
sağlığı tehlike eden durumları ve bu durumlar karĢısında sağlık hizmetlerini
kullanabilmeyi bilir (52).

2.4.2. EtkileĢimsel/Ġnteraktif Sağlık Okuryazarlığı
Gündelik aktivitelere aktif ve verimli olarak katılabilme becerisine ek olarak
değiĢen koĢullara uygun yeni fikirler ve yorumlar sağlayabilecek daha geliĢmiĢ ve
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biliĢsel okuryazarlık becerilerine sahip olunan seviyedir. Bu seviyede bireyler sağlık
amaçlı etkinliklere katılabilir, değiĢen sağlık durumlarına yönelik fikirlerini
belirtebilirler (59,60).

2.4.3. EleĢtirel/Kritik Sağlık Okuryazarlığı
Edinilen bilgiye eleĢtirel ve yorumsal bakabilme ve bu bilgiyi edindiği
yorumla kendi ve baĢkalarının yaĢamsal faaliyet ve durumları üzerinde kontrol
sağlayabilme becerilerine sahip olmak olarak tanımlanmaktadır. EleĢtirel sağlık
okuryazarlığı seviyesinde bireyler sağlıkla ilgili kararları toplumsal ve ekonomik
durumlara göre değerlendirip hayata geçirebilir, siyasal boyutlarda yorum yapabilir.
Bireyler kendi sağlık durumlarına iliĢkin kararlarıyla ilgili sağlık profesyonelleri ile
iletiĢim kurabilirler (52,61).
Sağlık okuryazarlığı, bireyler ve sağlık hizmetleri arasında en önemli araçtır.
Sağlık okuryazarlık düzeyi sınırlı veya yetersiz olanlarda; daha kalitesiz bir yaĢam,
bilgi

eksikliğinden

kaynaklı

koruyucu

sağlık

hizmetlerinden

yararlanmayı

baĢaramama ve sağlıklı kalamama gibi sorunlar baĢ göstermektedir ve bunlara bağlı
olarak sağlığa ayrılan bütçede artıĢ görülmektedir (59).
Yetersiz sağlık okuryazarlığı ile sağlıklı yaĢam arasında dört esas faktör
tanımlamıĢtır. Bunlar ikincil bakım hizmetlerinin azalması, hastalık ve hastalık
yönetimi ile ilgili bilginin azalması, hastanede kalma süresinin uzaması, sağlık
hizmetleri harcamalarının artmasıdır (62).
Sürekli değiĢen sağlık sisteminde bireylerin farkındalık kazanması, eleĢtirel
bir bakıĢ açısına sahip olması ve karar verebilmesini sağlamak için sağlık
okuryazarlığının geliĢtirilmesine ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır (63,64).

2.5. Beslenme Okuryazarlığı
Son zamanlarda, gıda ve beslenme okuryazarlığı üzerine yapılan çalıĢmalar,
gıda okuryazarlığını tek baĢına bir tanım olarak incelemektense, sağlıklı beslenmeye
dahil olan sosyal ve ekolojik sistemlerdeki çeĢitli alanları da bütünleĢtirerek geniĢ bir
çerçeveye odaklanmıĢtır (65,66). Gıda okuryazarlığı üzerine yapılmıĢ 67 çalıĢmayı
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inceleyen bir araĢtırmaya göre (67), çoğu çalıĢma beslenme okuryazarlığını beslenme
ile iliĢkili bilgileri araĢtırma ve anlama yeteneği olarak tanımlamıĢtır. Bazı çalıĢmalar
ise beslenme bilinci ve gıda sistemlerini anlamayı bireysel bir yetenekten ziyade
sosyal veya ekolojik bağlamlarda değerlendirmek gerektiğini savunmuĢtur (68).
Kapsam incelemesi yapan bir çalıĢmada, incelenen 67 çalıĢmadaki gıda okuryazarlığı
tanımlarının

çoğunluğu

iĢlevsel

bilgi

hakkında

eleĢtirel

bilgi

edinmeyi

vurgulamaktadır. ÇalıĢmada gıda okuryazarlığının tanımlanmasında; beceri ve
davranıĢlar, gıda / sağlık seçenekleri, kültür, bilgi, duygular ve gıda sistemleri olmak
üzere altı temanın yaygın olarak kullanıldığı belirtilmiĢtir (69). Bir derlemede (70)
gıda ve beslenme bilgisi, yetenekler, öz yeterlik ve güven, ekolojik bağlam ve yemek
kararı olmak üzere 5 ana konunun beslenme ve gıda okuryazarlığına iĢaret ettiği
belirtilmiĢtir.

Yine

de

bu

ana

baĢlıklara

göre

gıda

okuryazarlığının

kavramsallaĢtırılması, ölçülmesi ve tanıtımı nüfus ve bağlama göre değiĢebilir
olduğu öngörülmüĢtür (70,71). AktaĢ & Özdoğan, yaptıkları çalıĢmada beslenme ve
gıda okuryazarlığı tanımını; “Gıda ve beslenme okuryazarlığı gıda ve beslenme ile
ilgili bilgilere eriĢme, analiz etme, değerlendirme, doğru kararlar alarak
uygulayabilme; sağlıklı beslenmeyi geliĢtirme, sürdürme, uygun miktarda sağlıklı
besin seçme ve tüketme, gıda sisteminin iĢleyiĢini değerlendirme ile gıda
güvencesinin sağlanması için gerekli olan, istek, bilgi, beceri, tutum, davranıĢ ve
yeteneklerin bileĢimidir.” Ģeklinde vurgulamıĢtır.

Krause et al., 173 makaleyi inceledikleri çalıĢmalarında, Nutbeam' ın sağlık
okuryazarlığı tanımının üç kavramsal unsurunu esas alarak beslenme ve gıda
okuryazarlığını üç sınıfa ayırmıĢtır:

Esas/ĠĢlevsel Beslenme Okuryazarlığı
Basit beslenme mesajlarını anlamak ve takip etmek için gerekli temel okuma
ve yazma becerilerine sahip olmak, temel düzeyde, gerçek diyet bilgileri edinme ve
sağlığı geliĢtiren veya engelleyen faktörler hakkında bir anlayıĢ geliĢtirebilme
yeteneklerini kapsar (72,73).
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EtkileĢimsel/Ġnteraktif Beslenme Okuryazarlığı
Profesyonellerle ortaklaĢa beslenme sorunlarını yönetmek için gerekli
biliĢsel ve kiĢilerarası becerileri içeren daha ileri düzeyde okuryazarlık yeteneğidir.
Temel düzeyde, etkileĢimli beslenme okuryazarlığı, bildirimsel bilgileri pozitif diyet
seçeneklerine dönüĢtürme yeteneğini yansıtmalıdır (72,73).

EleĢtirel/Kritik Beslenme Okuryazarlığı
Beslenme bilgilerini eleĢtirel olarak analiz etme, farkındalığı arttırma ve
engelleri aĢma konusunda eyleme katılma yeteneğini içerir. EleĢtirel beslenme
okuryazarlığı, iyi beslenmeyi engelleyen sorunların önüne geçmek için artan
farkındalık ve eleĢtirel / özgürleĢtirici eylemin yanı sıra kritik değerlendirme
becerilerini de kapsamalıdır (72,73).
Tanımından da anlaĢılacağı gibi beslenme okuryazarlığı, bireyin gıda ve
gıdaların içerdiği besinlerle ilgili genellikle karmaĢık bilgileri anlamak ve
yorumlamak için gerekli becerileri elde etmek için gerekli olan okuma, yazma,
becerilerine sahip olmasıdır. Günümüzde, bu becerilerin zorunlu olarak bilgi iĢlem
okuryazarlığı içermesi gerekir, çünkü beslenme bilgileri artık Ġnternet gibi pek çok
kaynaktan geniĢ ölçüde ve giderek daha fazla elde edilmektedir (74).
Günümüzde tüketiciler, aralarından seçim yapabilecekleri birçok gıda ve ürün
çeĢitlerine sahiptir, ancak hangi gıdayı tüketmeleri gerektiği ve iyi bir beslenme
durumu için hangi miktarların gerekli olduğu konusunda bilinçli kararlar almak için
beslenme okuryazarlığına sahip olmaları gerekmektedir (74). Gıda ve beslenme
okuryazarlığı tek baĢına bir tanım olarak değil sosyal ve ekolojik sistemlerdeki çeĢitli
alanlarla bütünleĢtirilerek incelenmektedir. Bu bağlamda beslenme ve gıda
okuryazarlığı dört okuryazarlık alanı etrafında inĢa edilebilir:

Temel Okuryazarlık
Bireyin okuma, yazma, konuĢma ve sayılarla çalıĢma yeteneğini ifade eder.
Hem yazılı hem de sözlü beslenme bilgisi, kelime hazinesi ve doğru cümle
kurabilmeyle oluĢur. Bu nedenle, bir kiĢinin beslenme bilgisini anlamasını ve bunlara
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cevap vermesini sağlayacak temel okuryazarlığa sahip olmayı ifade ettiğinden temel
okuryazarlık beslenme okuryazarlığının hayati bir bileĢenidir (73,75,76).

Bilimsel Okuryazarlık
Bilimin temel kavramları, bilimi anlama, bilimi kullanma becerileri ve bir
dereceye kadar bilim sürecinin anlaĢılmasını ifade eder. Bu kavramlar beslenme
okuryazarlığının önemli bir yanıdır ve bu kavramlardan bazılarının anlaĢılması,
bireyin beslenme ile ilgili bilgileri anlamasına yardımcı olabilir (73,75,76).

Sivil Okuryazarlık
Bireyi, yalnızca kamusal sorunların farkında olmakla kalmayıp aynı zamanda
eleĢtirel diyaloga aktif olarak katılmaya ve nihayetinde toplumdaki karar alma
süreçlerinin bir parçası olmaya teĢvik eden beceri ve yetenekleri ifade eder. Sivil
okuryazarlığı olan bir birey, beslenme ile ilgili çeĢitli kılavuzların, düzenlemelerin ve
politikaların geliĢtirilmesi ve uygulanmasının gerekliliğini takdir edebilir ve
beslenme bilgilerini eleĢtirel bir Ģekilde analiz edebilir, farkındalığı artırabilir ve
karar alma süreçlerine katılabilir (73,75,76).

Kültürel Okuryazarlık
Farklı toplumlardaki bireylerin inançlarını, geleneklerini, dünya görüĢlerini
ve sosyal kimliklerini tanıma, anlama ve kullanma becerisini ifade eder. Bireyler
farklı algılara, inançlara ve geleneklere sahip farklı kültürlerden gelir. Kültürel
okuryazarlık, bireyin inançlarına ve geleneklerine uygun beslenme bilgilerinin
geliĢtirilmesine ve farklı kültürdeki bireylerin iletiĢimine yardımcı olabilir. Böylece
beslenme mesajlarının anlaĢılmasını sağlar (73,75,76).

2.5.1. Beslenme AlıĢkanlıkları ve Beslenme Okuryazarlığı
Bireyler ve toplumlar sağlıklarını tehdit eden pek çok etmenle karĢılaĢırlar.
Bu etkenlerden biri olan yanlıĢ ve düzensiz beslenme alıĢkanlığı, bireyin hem
bedensel hem de zihinsel geliĢimini olumsuz etkilemektedir. Ġnsanlarda davranıĢ
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değiĢikliği ve olumlu sağlık davranıĢlarının kazandırılması bu bağlamda önemlidir.
Beslenme davranıĢını etkileyebileceği düĢünülen etmenler incelendiğinde beslenme
okuryazarlığı ilk etmenlerden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır (77).
Toplumun beslenme okuryazarlık seviyesi tespit edilerek, artırmaya yönelik
proje ve çalıĢmalar yapmak, toplumdaki her bireyi sağlıklı gıda seçimi yaparak daha
sağlıklı beslenme alıĢkanlıkları edinmeye yöneltecektir. Toplumda beslenme
okuryazarlığı vizyonu oluĢması daha sağlıklı ve kaliteli yaĢam sürmelerini
sağlayacaktır (23,78). Ek olarak beslenme okuryazarlığı beslenme alıĢkanlıklarının
sağlık, sosyodemografik ve ekonomik durum ile olan iliĢkilerini, beslenme
alıĢkanlıklarındaki farklılıkların sebeplerini ve sonuçlarını anlamayı sağlamaktadır.
Bu durum da bireyin kendi beslenme alıĢkanlıklarını değerlendirmesine ve kontrol
etmesine yardımcı olacaktır (79,80).
Toplumun beslenme bilgi eksikliği, çocukluk döneminde yanlıĢ beslenme
alıĢkanlıkları edinmeye sebep olmaktadır. Nitekim beslenme, çocukluk döneminden
öğrenilmeye baĢlayan bir yaĢamsal faaliyettir. Bu bağlamda toplumu eğiten ve
yönlendiren kiĢilerin yeterli ve doğru beslenme bilgisine sahip olması gerekmektedir.
Bu beslenme bilgisine sahip olan eğitimcilerin önce kendilerinin bu bilgiler
doğrultusunda

beslenme

alıĢkanlığı

kazanabilmesi

beslenme

okuryazarlık

düzeyleriyle iliĢkilidir (81). Ġlkokullarda öğretmen tarafından verilen beslenme
eğitiminin, çocuğun beslenme bilgi ve davranıĢı üzerine etkili olduğu bildirilmiĢtir
(82). Bir meta-analiz çalıĢmasında (83) elde edilen veriler, ilkokul öğretmenleri
tarafından verilen beslenme eğitiminin çocukların enerji alımı ve Ģeker tüketiminin
azalmasında; meyve ve sebze tüketimlerinin artmasında etkili olmuĢtur. Ġlkokullarda
beslenme eğitimi programlarının etkinliğini inceleyen bir çalıĢmada (82), müfredata
beslenme eğitimi programının eklenmesinin yanı sıra öğretmenler için beslenme
eğitim programının sunulması ve mesleki öğrenmenin sağlanması, çocukların doğru
beslenme alıĢkanlıkları edinmesinde daha etkili olacağı bildirilmiĢtir.

2.5.2. Beslenme ve Gıda Okuryazarlığı Ölçüm Araçları
Beslenme okuryazarlığının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere 2 araç
geliĢtirilmiĢtir. Bunlar sağlık okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesinde kullanılan yeni
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yaĢamsal gösterge anketi (New vital design NVS) ve Beslenme Okuryazarlığı
Skalası (NLS) dır. (78,84). NVS, beslenmeye yönelik sadece besin etiketi bilgisini
ölçme

sorularından

oluĢmaktadır;

bundan

dolayı

etiket

okuyabilme

ve

yorumlayabilme yeteneği önemli bir beslenme bilinci göstergesi olsa da, sayısal
becerileri yüksek olan yetersiz beslenme bilgisine sahip bireyler bu anketten yüksek
skorlar alabilmektedir (85). Sağlık okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesinde
kullanılan YetiĢkinlerde ĠĢlevsel Sağlık Okuryazarlığı Testi‟ nden (Test of Functional
Health Literacy in Adults, TOFHLA) esinlenerek ve beslenmeye özgü uyarlanarak
geliĢtirilen NLS ise TOFHLA‟ nın okuma anlama puanıyla karĢılaĢtırıldığında, iyi
bir iç tutarlılık göstermesine rağmen araĢtırmalarda tercih edilmemiĢ ve daha geniĢ
kitlelerle değerlendirilmemiĢtir (86,87).
Kjøllesdal, beslenme okuryazarlığı derecelerini ölçmeyi amaçlayan Beslenme
Okuryazarlığı Anketini geliĢtirmiĢtir. Beslenme Okuryazarlığı Anketi iki ana
bölümden oluĢturulmuĢtur; birinci bölüm NLS‟ den; ikinci bölüm ise Nutbeam' ın üç
hiyerarĢik

sağlık

okuryazarlığı

teorisini

ölçmeyi

sağlayacak

sorulardan

oluĢturulmuĢtur. Ġkinci bölüm iĢlevsel beslenme okuryazarlığı, etkileĢimli beslenme
okuryazarlığı ve kritik beslenme okuryazarlığı olmak üzere üç yapıyı ele alacak
Ģekilde tasarlanmıĢtır (14,78,88).
Ülkemizde beslenme okuryazarlığına yönelik çalıĢmalar ise sınırlı sayıdadır.
Bunların arasında Sonay Türkmen et al., tarafından yapılan çalıĢmada Bari,
tarafından tasarlanan “Adölesan Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği” Türkçeye
çevrilmiĢtir. Lise öğrencileriyle yapılan çalıĢmaya göre bu ölçeğin ülkemizde
adölesanlara

yönelik

beslenme

okuryazarlık

düzeylerinin

belirlenmesinde

kullanılabileceği kanısına varılmıĢtır. Türkiye‟de yapılan bir diğer çalıĢma ise Türkçe
geçerlilik ve güvenirliği Cesur et al., tarafından yapılan ―YetiĢkinlerde Beslenme
Okuryazarlığı Değerlendirme Aracı‟ dır (YBOYDA).
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. AraĢtırmanın Tipi
Bu araĢtırma tanımlayıcı kesitsel tipte bir araĢtırmadır.

3.2. AraĢtırmanın Problem Yargıları
AraĢtırmanın problem yargıları Ģöyledir:
1. ÇalıĢmaya katılan öğretmenlerin beslenme okuryazarlık düzeyleriyle
demografik özellikleri arasında iliĢki var mıdır?
2. ÇalıĢmaya katılan öğretmenlerin beslenme okuryazarlık düzeyleriyle
beslenme alıĢkanlıkları arasında iliĢki var mıdır?
3. ÇalıĢmaya katılan öğretmenlerin beslenme okuryazarlık düzeyleriyle
BKĠ‟leri arasında iliĢki var mıdır?

3.3. AraĢtırmanın Hipotezleri
AraĢtırmanın hipotezleri Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur:
1. Öğretmenlerin genel beslenme okuryazarlık düzeyleri; a) cinsiyetleriyle b)
branĢlarıyla c) yaĢ gruplarıyla iliĢkilidir.
2. Öğretmenlerin genel beslenme bilgileri; a) cinsiyetleriyle b) branĢlarıyla
iliĢkilidir.
3. Öğretmenlerin beslenmeyle ilgili konularda okuduğunu anlama bilgileri; a)
cinsiyetleriyle b) branĢlarıyla iliĢkilidir.
4. Öğretmenlerin besin grupları bilgileri; a) cinsiyetleriyle b) branĢlarıyla
iliĢkilidir.
5. Öğretmenlerin porsiyon bilgileri; a) cinsiyetleriyle b) branĢlarıyla
iliĢkilidir.
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6. Öğretmenlerin etiket okuma bilgileri; a) cinsiyetleriyle b) branĢlarıyla
iliĢkilidir.
7. Öğretmenlerin kontrolsüz yemek yeme düzeyleri; a) genel beslenme
okuryazarlık düzeyleriyle b) genel beslenme bilgileriyle c) gıda ve
beslenme okuduğunu anlama bilgisiyle d) besin grupları bilgisiyle e)
porsiyon bilgisiyle f) etiket okuma bilgisiyle iliĢkilidir.
8. Öğretmenlerin duygusal yemek yeme düzeyleri; a) genel beslenme
okuryazarlık düzeyleriyle b) genel beslenme bilgileriyle c) gıda ve
beslenme okuduğunu anlama bilgisiyle d) besin grupları bilgisiyle e)
porsiyon bilgisiyle f) etiket okuma bilgisiyle iliĢkilidir.
9. Öğretmenlerin bilinçli yemek yemeyi kısıtlama düzeyleri; a) genel
beslenme okuryazarlık düzeyleriyle b) genel beslenme bilgileriyle c) gıda
ve beslenme okuduğunu anlama bilgisiyle d) besin grupları bilgisiyle e)
porsiyon bilgisiyle f) etiket okuma bilgisiyle iliĢkilidir.
10. Öğretmenlerin açlığa duyarlılık düzeyleri; a) genel beslenme okuryazarlık
düzeyleriyle b) genel beslenme bilgileriyle c) gıda ve beslenme okuduğunu
anlama bilgisiyle d) besin grupları bilgisiyle e) porsiyon bilgisiyle f) etiket
okuma bilgisiyle iliĢkilidir.

3.4. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
AraĢtırma Erzincan Ġli Merkez Ġlçesinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda 20
Mart 2019 ve 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılmıĢtır. Erzincan Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak Merkez ilçede 74 ilkokul ve ortaokul olduğu
ve bu okullarda çalıĢan öğretmen sayısı tespit edilmiĢtir.

3.5. AraĢtırma Evreni ve Örneklem Seçimi
AraĢtırmanın evrenini Erzincan Merkez ilçesindeki 74 ilkokul ve ortaokulda
görev yapmakta olan 1898 öğretmen oluĢturmuĢtur. Yapılan istatiksel güç analizi
sonucunda çalıĢma örneklem sayısı 260 olarak belirlenmiĢtir. Okullar basit rastgele
seçme yöntemiyle belirlenerek, bu okullarda görev yapan öğretmenler çalıĢmaya
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dâhil edilmiĢtir. Öğretmenlere çalıĢma hakkında bilgi verilip, bilgilendirilmiĢ onam
formunu okumaları akabinde anket ve ölçek formu yüz yüze görüĢme yöntemi ile
uygulanmıĢtır. Katılımcı öğretmenlerden soruları tek tek ve dikkatli bir Ģekilde
okuyup cevaplamaları istenmiĢtir. Seçilen okullarda gönüllü olarak çalıĢmaya katılan
307 öğretmenle veri toplama tamamlanmıĢtır.

3.5.1. AraĢtırmaya Alınma Kriterleri
‾

19 - 65 yaĢ arası

‾ ÇalıĢmaya katılmaya gönüllü olan,
‾ Erzincan Merkez ilçesindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan
öğretmenler çalıĢma kapsamına alınmıĢtır.

3.6. Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak, kiĢisel bilgi formu, üç faktörlü beslenme anketi ve
yetiĢkinlerde beslenme okuryazarlığı değerlendirme ölçeği kullanılmıĢtır.

KiĢisel Bilgi Formu
Katılımcıların bireysel özelliklerini belirlemek amacıyla oluĢturulan bu form;
sosyodemografik özellikleri, antropometrik ölçümleri ve beslenme öğrenme bilgisini
sorgulayan 8 sorudan oluĢmaktadır. Sosyodemografik olarak yaĢ, cinsiyet ve
katılımcı öğretmenin branĢı sorgulanırken; antropometrik anlamda vücut ağırlığı ve
boy uzunluğu sorgulanarak bireylerin BKĠ‟leri hesaplanmıĢtır. Katılımcıların
BKĠ‟leri Dünya sağlık örgütünün sınıflamasına göre;
<18.5 kg/m2

zayıf,

18.5-24.99 kg/m2
25-29.99 kg/m
≥30 kg/m2

2

normal,
fazla kilolu,
ĢiĢman,

Ģeklinde sınıflandırılmıĢtır (31).
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Beslenme ile ilgili kısımda ise bireylerin kendilerine göre beslenme
düzeylerini değerlendirmesi istenip edindiği bilgileri en çok nereden edindiği
sorgulanmıĢtır (EK-1).

Üç Faktörlü Beslenme Anketi
Literatürde TFEQ olarak bilinen anket, bireylerin yemek yemeye yönelik
bilinçli bir Ģekilde kısıtlama eylemlerinin seviyelerini, kontrolsüz olarak yemek yeme
düzeylerini ve duygu durumuna göre yeme durumlarındaki değiĢim derecelerini
ölçmek için kullanılmaktadır (91).

Anket, Kıraç et al., tarafından „Üç Faktörlü

Beslenme anketi‟ adıyla Türkçeye çevrilerek geçerlik-güvenirlik

çalıĢması

yapılmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda anketin yapısal geçerliği sağladığı ve
güvenirlik analizi sırasında soruların iç tutarlılıkları değerlendirilerek anketin
beslenme alıĢkanlıklarının ölçümü açısından oldukça güvenilir olduğu sonucuna
varılmıĢtır. Kıraç et al., yaptıkları geçerlik-güvenirlik çalıĢmasında, anketin üç değil
dört faktör ölçebildiği belirtilmiĢtir.
Anket 18 sorudan oluĢmaktadır. Bu 18 sorudan ilk 13 sorudaki Ģıklar
yukarıdan aĢağıya 4‟ten 1‟e; sonraki 17‟ye kadar olan soruların Ģıkları yukarıdan
aĢağıya 1‟den 4‟e ve 18. soruda ise 1. ve 2. Ģıklar 1; 2 ve 3. Ģıklar 2; 5 ve 6. Ģıklar 3;
7 ve 8. Ģıklar 4 Ģeklinde skorlanmıĢtır. Kıraç et al., yaptığı faktör analizi
sonuçlarında;
‾ 1, 7, 13, 14 ve 17. soruların kiĢilerin kontrolsüz yeme faktörünü (KYF),
‾ 3, 6 ve 10. soruların kiĢilerin duygusal yeme faktörünü (DYF),
‾ 2, 11, 12, 15, 16 ve 18. soruların kiĢilerin bilinçli kısıtlama faktörünü
(BKF),
‾ 4, 5, 8 ve 9. soruların ise açlığa duyarlılık faktörünü (ADF),
ölçtüğü belirlenmiĢtir.
AraĢtırmamızda kullanılan „Üç Faktörlü Beslenme Anketi‟ için tarafımızdan
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıĢtır. Ġlk olarak araĢtırma kapsamında
ulaĢılan 307 kiĢi için kayıp değerler ve uç değerler incelenmiĢtir. Kayıp değer
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olmadığı görülmüĢtür. Uç değer olduğu tespit edilen 1 veri, veri setinden çıkarılmıĢ
ve 306 kiĢiye ait veri ile analize devam edilmiĢtir. Reise et al., 306 örneklem
büyüklüğünü iyi olarak nitelendirmektedirler. AraĢtırma kapsamında hesaplanan
Örneklem büyüklüğü değerlendirmesi istatiksel analiz sonuçları Tablo 3.1.‟de
verilmiĢtir.
Tablo 3.1. Üç faktörlü beslenme anketi için hesaplanan KMO değerleri.
KMO

p

.874

.000

*Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) testi kullanılmıĢtır.

Leech et al.,' a göre 0.80 ve üzerinde bir KMO değeri, iyi örneklem
büyüklüğüne iĢaret eder (94). Normallik incelemesi için ölçekteki her bir maddeden
toplam puan alınarak Kolmogorov-Smirnov testi ile çarpıklık değerleri incelenmiĢtir.
Elde edilen sonuca göre ölçek normal dağılım göstermemektedir (p <0.05). Ancak
çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ile +1 değerleri arasında olması (çarpıklık = 0.45
basıklık = 0.27) ölçekten elde edilen puanların normal dağılımdan önemli bir sapma
göstermediği Ģeklinde yorumlanmıĢtır.
Tabachnick & Fidell, faktör sayısını belirlenmesi ya da doğrulanması için çok
değiĢkenliğin olduğu varsayımının kullanılmasını önermektedir (95). Bu araĢtırmada
da bu varsayım kullanılarak DFA analizine geçilmiĢtir. DFA analizinde yapısal
eĢitlik modeli kullanılmıĢtır. Yapılan DFA sonucu t değerleri ġekil 3.1.‟de
verilmiĢtir.
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ġekil 3.1. Üç Faktörlü Beslenme anketi için DFA t değerleri.
DFA‟da ilk t değerinin 2.56‟nın üzerinde olması 0.01 düzeyinde anlamlı
olduğunu göstermektedir. t değerlerine göre tüm maddeler 0.01 düzeyinde
anlamlıdır. Daha sonra standartlaĢtırılmıĢ çözüm değerleri incelenmiĢtir. Bu değerler
ġekil 3.2.‟de verilmiĢtir.
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ġekil 3.2. Üç Faktörlü Beslenme anketi için DFA standartlaĢtırılmıĢ çözüm
sonuçları.
ġekil 3.2.‟ de hata varyansları maddelerin solunda yer almaktadır. Analize
göre her bir maddenin hata varyansı düĢük olarak değerlendirilebilir. Değerler 0.27
ile 0.94 arasındadır. Madde 14. 15 ve 16 için hataların yüksek diğer maddeler için ise
düĢük olduğu bulunmuĢtur. DFA‟da uyum iyiliği indekslerini de incelemek
gerekmektedir. Uyum iyiliği değerleri ile ilgili değerler Tablo 3.2.‟de verilmiĢtir.
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Tablo 3.2. Üç faktörlü beslenme anketi DFA sonuçlarına iliĢkin uyum iyiliği
değerleri.
Ġndeksler

Maddelere ĠliĢkin
Değerler

2

414.39

sd

129

p

0.0

 2 /sd

Mükemmel Uyum

Ġyi uyum

3.21

 2 /sd ≤ 3.00

3.00 <

RMSEA

0.085

0 ≤ RMSEA ≤ .05

.05 < RMSEA ≤ .08

RMSEA (.90 GA)

0.076-0.094

SRMR

0.11

0 ≤ SRMR ≤ .05

.05 < SRMR ≤ .10

GFI

0.87

.95 ≤ GFI ≤ 1.00

.90 ≤ GFI < .95

AGFI

0.83

.90 ≤ AGFI ≤ 1.00

.85 ≤ AGFI < .90

CFI

0.93

.97 ≤ CFI ≤ 1.00

.95 ≤ CFI < .97

NFI

0.91

.95 ≤ NFI ≤ 1.00

.90 ≤ NFI < .95

NNFI

0.92

.97 ≤ NNFI ≤ 1.00

.95 ≤ NNFI < .97

 2 /sd ≤ 8.00

*χ2:Chi-kare, sd:Serbestlik değeri, RMSEA:Root Mean Square Error of Approximation, SRMR: Standardized Root Mean
Square Residual, GFI:Goodness fit indeks, AGFI: Adjusted Goodness fit indeks, CFI:Comparative fit indeks, NFI:Normed fit
indeks, NNFI:Non-normed fit indeks

Tablo 3.2. incelendiğinde, tablonun solunda “Üç Faktörlü Beslenme
Anketi”ndeki maddelerin uyum iyiliği değerleri, tablonun sağındaki iki sütununda ise
2
alınan ölçüt değerleri yer aldığı görülmektedir. Analize göre  0.01 düzeyinde

anlamlıdır ve bu uyumun olmadığını göstermektedir. Ancak örneklem büyüdükçe
 2 anlamlı çıkabilmektedir. Bu yüzden  2 nin serbestlik derecesine bakıldığında

elde edilen 3.21 değeri iyi uyumu göstermektedir. RMSEA ve NFI da benzer Ģekilde
iyi uyumu göstermektedir. SRMR, GFI, AGFI, CFIve NNFI iyi uyumun hemen
altında değerler göstermektedir. Bütüncül bir değerlendirme yapıldığında Üç
Faktörlü Beslenme Anketi maddelerinin genel olarak kabul edilebilir uyumu
gösterdikleri ifade edilebilir (EK-2).
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YetiĢkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Değerlendirme Aracı
YetiĢkinlerde

Beslenme

Okuryazarlığı

Değerlendirme

Aracı,

Cesur,

tarafından geliĢtirilmiĢtir (96). Bu araç 5 bölüm ve toplamda 38 sorudan
oluĢmaktadır. Doğru yanıtlanan her soru bir puan, yanlıĢ cevaplanan ve boĢ bırakılan
sorular ise sıfır puandır.
Cesur et al., yaptığı geçerlik güvenirlik çalıĢması sonucunda değerlendirme
aracından alınabilecek toplam puanın 35 olduğu belirtilmiĢtir. Toplam puan
üzerinden 0-11 puan arası yetersiz, 12-23 puan arası sınırda, 24-35 puan arası yeterli
beslenme okuryazarlığı düzeyi olarak puanlandırılmıĢtır.
Aracın bölüm içerikleri Ģu Ģekildedir:

Birinci Bölüm
Genel beslenme bilgisini ölçen 10 adet soru içermektedir. Bölüm bazında
okuryazarlık düzeyi puanlaması ise;
‾ 0-3 puan yetersiz,
‾ 4-7 puan sınırda,
‾ 8-10 puan yeterli
Ģeklindedir.

Ġkinci Bölüm
Beslenmeyle ilgili konularda okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini
ölçen 6 adet soru içermektedir. Bölüm bazında okuryazarlık düzeyi puanlaması ise;
‾ 0-2 puan yetersiz,
‾ 3-4 puan sınırda,
‾ 5-6 puan yeterli
Ģeklindedir
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Üçüncü Bölüm
Besin grupları bilgisini ölçen 10 adet soru içermektedir. Bölüm bazında
okuryazarlık düzeyi puanlaması ise;
‾ 0-3 puan yetersiz,
‾ 4-7 puan sınırda,
‾ 8-10 puan yeterli
Ģeklindedir.

Dördüncü Bölüm
Porsiyon miktarı bilgisini ölçen 3 adet soru içermektedir. Bölüm bazında
okuryazarlık düzeyi puanlaması ise;
‾ 0-1 puan yetersiz,
‾ 2puan sınırda,
‾ 3 puan yeterli
Ģeklindedir.

BeĢinci Bölüm
Gıda etiketi okuma bilgisini ve basit hesap yapma kabiliyetini ölçen 6 adet
soru içermektedir. Bölüm bazında okuryazarlık düzeyi puanlaması ise;
‾ 0-2 puan yetersiz,
‾ 3-4 puan sınırda,
‾ 5-6 puan yeterli
Ģeklindedir.
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Yapılan geçerlik araĢtırmasında, testin KMO değerinin 0.76 ve Batlett
Sphericity değerinin de anlamlı (p<0.05) olduğu ve bu sonuçlara göre değerlendirme
aracının faktör analizine uygun olduğu belirtilmiĢtir (90,94).
Yapılan güvenirlilik araĢtırmasında YetiĢkinlerde Beslenme Okuryazarlığı
Değerlendirme Aracı için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.75 olarak
hesaplanmıĢtır. Cronbach α katsayısı;
‾

< 0.40ise ölçme aracı güvenilir değildir.

‾

0.40-0.59 arasında ise ölçme aracı düĢük güvenirliktedir.

‾

0.60-0.79 arasında ise ölçme aracı oldukça güvenilirdir.

‾

0.80-100 arasında ise ölçme aracı yüksek derecede güvenilirdir.

Ģeklinde değerlendirilir (97,98).
AraĢtırmacıların yaptığı madde analizi ile değerlendirme aracının ortalama
madde güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla 0.552 ve 0.730 olduğu
belirtilmiĢtir. Bu analizlerin toplam sonucuna göre Cesur ve ark. "YetiĢkinlerde
Beslenme Okuryazarlığı Değerlendirme Aracı" nın geçerli ve güvenilir olduğu
sonucuna varmıĢtır (90) (EK-3).

3.7. Verilerin Analizi
Verilerin normallik testleri yapılarak ortalama, standart sapma, çarpıklık ve
basıklık değerleri ile Shapiro-Wilk normallik testi sonuçları Tablo 3.3‟te verilmiĢtir.
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Okuduğunu
anlama

Besin grupları

Porsiyon bilgisi

306

306

306

306

306

306

306

306

306

9.43

5.46

16.3

7.02

26.8

8.52

5.30

8.41

1.45

3.11

Median

37.0

9.00

5.00

16.0

6.00

28.0

9.00

6.00

9.00

1.00

3.00

SS

6.88

2.93

2.52

3.77

2.67

5.39

1.48

1.01

2.69

0.768

1.48

Min

23.0

0

3

7

4

9.00

3

2

0

0

0

Max

59.0

18

12

25

16

35.0

10

6

10

3

6

Skewness

0.345

0.263

0.929

-0.0932

0.979

-1.45

-1.11

-1.53

-2.24

0.527

-0.0516

Kurtosis

-0.0660

0.0325

-0.0756

-0.688

0.635

1.63

1.09

1.72

4.15

-0.223

-0.317

ShapiroWilk p

0.003

< .001

< .001

< .001

< .001

< .001

< .001

< .001

< .001

< .001

< .001

BKF

Etiket bilgisi

Genel beslenme
bilgisi

306

38.3

ADF

306

Mean

DYF

S

KYF

Toplam
okuryazarlık

Üç Faktörlü
Beslenme anketi

Tablo 3.3. Betimsel istatistikler ve normallik testleri.

*Shapiro-wilk normallik testi kullanılmıĢtır.

Tablo 3.3. incelendiğinde, Shapiro-Wilk normallik testi sonucuna göre hiçbir
puan normal dağılmamaktadır (p < 0.05). Ancak sadece bu test sonucuna göre karar
verilmemektedir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2 ile +2 arasında olması
puanların normalden önemli bir sapma göstermediği Ģeklinde yorumlanabilir. Buna
göre besin grupları değiĢkenine ait puanlar normal dağılmazken; diğer puanların
tamamı normal dağılmaktadır.
Öğretmenlerin beslenme okuryazarlık ve alt boyut düzeyleri branĢlarına göre
anlamlı farklılık gösterip göstermediğini analiz etmek amacıyla öncelikle branĢlar
yeniden kodlanmıĢtır. Yeni branĢlar sınıf ve diğer branĢlar olarak ele alınmıĢtır. Daha
sonra branĢa göre normallik testi yapılmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda toplam
okuryazarlık, okuduğunu anlama ve besin grupları puanlarının branĢa göre normal
dağılmadığı diğer puanların ise normal dağıldığı bulunmuĢtur.
AraĢtırma kapsamında verileri analiz etmede SPSS 25 ve LISREL 8.8
programlarından

yararlanılmıĢtır.

Frekans,

yüzde,

betimsel

istatistikler,

Spearmanrho-korelasyon katsayısı, iliĢkisiz örneklemler t testi ve Mann Whitney U
testi istatistiksel teknikleri uygulanmıĢtır.
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3.8. AraĢtırmanın Etik Yönü
AraĢtırmanın yapılabilmesi için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etik
Kurulu onayı alınmıĢtır (EK-4, Etik Kurul Karar No: 15.03.2019). Erzincan Merkez
Ġlçesindeki ilkokul ve ortaokullarda aĢtırmanın yürütülebilmesi için Erzincan Ġl Milli
Eğitim Müdürlüğünden araĢtırma olur izni alınmıĢtır (EK-5). Katılımcılara araĢtırma
ile ilgili açıklama yapıldıktan sonra bilgilendirilmiĢ onam formu ile onamları
alınarak (EK-6) anket formlarını eksiksiz doldurmaları istenmiĢtir ( EK-1, EK-2, EK3).
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4. BULGULAR
AraĢtırma kapsamında ulaĢılan 306 kiĢiye ait demografik özelliklerin
dağılımları Tablo 4.1.‟ de verilmiĢtir.

Tablo 4.1. Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımları.
Demografik Özellikler
Cinsiyet

Sayı(s)

Yüzde(%)

Erkek
Kadın

140
166

45.8
54.2

Evli
Bekar
Dul

251
53
2

82.0
17.3
.7

Sınıf
Matematik
Türkçe
Fen Bilgisi
Ġngilizce
Resim ve Görsel Sanatlar
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Sosyal Bilgiler
Rehberlik
Beden Eğitimi
Müzik

186
19
18
17
15
12
10
9
9
7
4

60.8
6.2
5.9
5.6
4.9
3.9
3.3
2.9
2.9
2.3
1.3

Evet
Hayır
Kısmen
BoĢ

155
34
116
1

50.7
11.1
37.9
.3

Beslenme uzman ya da diyetisyen
Doktor, hemĢire veya diğer sağlık
persone
Aile,
arkadaĢlar
Ġnternet
Gazeteler veya dergiler

190
104
5
5
2

62.1
34.0
1.6
1.6
.7

Medeni Durum

BranĢ

Beslenme bilgileri yeterli mi?

Beslenme konusunda güven

Tablo 4.1. incelendiğinde kadın ve erkek sayıları birbirine yakın olmakla
birlikte kadınların (s=166, %54.2) erkeklerden (s=140, %45.8) daha fazla sayıda
oldukları görülmektedir. Medeni duruma göre katılımcıların büyük çoğunluğu
(s=251, %82) evlidir. BranĢa göre katılımcıların yarıdan fazlası (s=186, %60.8) sınıf
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öğretmenidir. Beslenmeyle ilgili yeterli bilgi sahibi olma durumuna göre
katılımcıların yarıdan fazlası (s=155, %50.7) yeterli beslenme bilgisine sahip
olduklarını belirtmiĢlerdir. Güven maddesi ile ilgili en çok beslenme uzmanı ya da
diyetisyen, daha sonra doktor, hemĢire ya da diğer sağlık personeli iĢaretlenmiĢtir.
Bireylerin çoğu (s=190, %62.1) beslenme konusunda diyetisyen ya da beslenme
uzmanına güvendiklerini beyan etmiĢlerdir.
Katılımcıların yaĢ, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu değiĢkenleri ile ilgili
betimsel istatistikler Tablo 4.2.‟ de verilmiĢtir.

Tablo 4.2. Katılımcıların yaĢ, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu değiĢkenlerine
iliĢkin betimsel istatistikler.
YaĢ

Vücut ağırlığı
(kg)

Boy uzunluğu
(cm)

S

306

306

306



39.1

70.3

168.3

SS

9.7

13.0

8.4

Min

22

44

150.0

Maks

64

107

192.0

Tablo 4.2.‟ye göre katılımcılar 22-64 yaĢ aralığında olup yaĢ ortalamaları
39.1±9.7 yıldır. AraĢtırmaya dâhil edilen bireylerin ortalama boy uzunlukları ve
ağırlıkları incelendiğinde, boy uzunluğu ortalamalarının 168.3±8.4 cm, ağırlık
ortalamalarının ise 70.3±13.0 kg olduğu tespit edilmiĢtir
Katılımcıların BKĠ‟ leri ve BKĠ gruplarıyla ile ilgili betimsel istatistikler
Tablo 4.3. ve Tablo 4.4.‟ te verilmiĢtir.
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Tablo 4.3. Katılımcıların BKĠ‟ lerine iliĢkin betimsel istatistikler.
BKĠ(kg/m2)

S

306



24.7

SS

3.6

Min

16.7

Maks

38.3
Sayı(s)

Yüzde(%)

Zayıf

10

3.3

Normal

161

52.4

Kilolu

110

36.2

ġiĢman

25

8.1

BKĠ Grupları

Tablo 4.3.‟ e bakıldığında katılımcıların BKĠ‟ leri 16.77 ile 38.37 arasındadır
ve ortalama olarak 24.70±3.6‟dir. BKĠ için 18.5-24.99 aralığı normal olarak ele
alınmaktadır ancak grup bazında bakıldığında bireylerin %52.4‟ü normal BKĠ
aralığındayken %44.3‟ü kilolu ve ĢiĢman aralığındadır. Ortalama olarak (24.70) grup
BKĠ‟ si normal gibi görünse de % değerde gurubun kilolu ve normal BKĠ‟ de dağılım
gösterdiği görülmektedir. Katılımcıların %3.3‟ü BKĠ‟ lerine göre zayıf aralığındadır.
Katılımcıların beslenme ile ilgili bilgilerini nereden aldıkları ile ilgili
görüĢleri Tablo 4.4.‟ te verilmiĢtir.

Tablo 4.4. Katılımcıların beslenme ile ilgili bilgi aldıkları kaynakların
dağılımı.
Sayı(s)

Yüzde%

Sağlık personeli

128

41.8

Beslenme eğitim kitapları

121

39.5

Ġnternet

165

53.9

TV ve gazete

121

39.5

Aile ve arkadaĢlar

56

18.3
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Tablo 4.4. incelendiğinde katılımcıların en çok (%53.9) internetten, daha
sonra (%41.8) sağlık personelinden, en az (%18.3) aile ve arkadaĢlardan bilgi sahibi
oldukları görülmektedir.
ÇalıĢmaya katılan öğretmenlerin beslenme okuryazarlığı puanlarına iliĢkin
istatistikler Tablo 4.5.‟ te verilmiĢtir.

Tablo 4.5. Katılımcıların beslenme okuryazarlığı puan istatistikleri.
Sınırda

Yetersiz

Genel beslenme bilgisi

2

Yüzde
(%)
0.7

Okuduğunu anlama

7

Besin grupları

Yeterli

63

Yüzde
(%)
20.8

241

Yüzde
(%)
78.5

2.3

44

14.3

255

83.4

24

7.8

31

10.4

251

81.8

Porsiyon bilgisi

184

60.3

87

28.3

35

11.4

Etiket bilgisi

98

32.3

164

53.4

44

14.3

Toplam okuryazarlık

7

2.3

47

15.3

252

82.4

Sayı

Sayı

Sayı

Tablo 4.5. incelendiğinde çalıĢmaya katılan öğretmenlerin %82.4‟ ünün
okuryazarlık puanı yeterli düzeydedir. Okuryazarlık alt gruplara bakıldığında ise
katılımcıların %78.5‟ inin (s=241) genel beslenme bilgisinin yeterli %20.8‟inin
(s=63) ise sınırda olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢmaya katılan öğretmenlerin beslenmeye
iliĢkin okuduğunu anlama becerilerine bakıldığında ise katılımcıların büyük
çoğunluğunun (s=255, % 83.4) okuduğunu anlama becerilerinin yeterli olduğu
belirlenmiĢtir. Benzer Ģekilde bireylerin besin gruplarına iliĢkin okuryazarlık
düzeylerine bakıldığında çoğunluğun (s=251, %81.8,) yeterli düzeyde olduğu
görülmüĢtür. ÇalıĢmaya katılanların porsiyon bilgisi düzeyine baktığımızda ise
katılımcıların %60.3‟ ünün (s=184) bu konuda yetersiz düzeyde olduğu, %28.3‟ünün
(s=87) sınırda bilgiye sahip olduğu ve yalnızca %11.4‟ünün (s=35) yeterli düzeyde
olduğu belirlenmiĢtir. Benzer Ģekilde etiket okuma bilgisi incelendiğinde
katılımcıların %32.2‟sinin (s=98) yetersiz düzeyde olduğu %53.4‟ünün (s=164)
sınırda bilgiye sahip olduğu ve yalnızca %14.3‟ünün (n=44) yeterli düzeyde olduğu
belirlenmiĢtir.
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ÇalıĢmaya katılan öğretmenlerin beslenme okuryazarlığı ve obeziteyle iliĢkili
beslenme alıĢkanlık ölçeği ve alt boyutlarına iliĢkin betimsel istatistikler,
ölçeklerdeki ölçütlere göre değerlendirilmiĢtir. Analiz sonucu Tablo 4.6.‟ da
verilmiĢtir.

Tablo 4.6. Katılımcıların beslenme okuryazarlığı, üç faktörlü beslenme
anketi ve alt boyutlarına iliĢkin betimsel istatistikler.
Sayı(s)

Ortalama (  )

(SS)

Üç Faktörlü Beslenme
Anketi

306

38.3

6.9

KYF

306

9.4

2.9

DYF

306

5.5

2.5

BKF

306

16.3

3.8

ADF

306

7.0

2.7

Toplam Okuryazarlık

306

26.8

5.4

Genel beslenme bilgisi

306

8.5

1.5

Okuduğunu anlama

306

5.3

1.0

Besin grupları

306

8.4

2.7

Porsiyon bilgisi

306

1.5

0.8

Etiket bilgisi

306

3.1

1.5

Tablo incelendiğinde 306 kiĢiye ait iki ölçek ve alt boyutlarına iliĢkin
betimsel istatistiklerin verildiği görülmektedir. Okuryazarlık için katılımcıların
ortalama puanları 26.8±5.4‟dir. Bu durumda katılımcıların okuryazarlık puanları
yeterli olarak değerlendirilmektedir. Genel beslenme bilgisi puan ortalamaları
8.5±1.5‟dir ve yeterli olarak değerlendirilmiĢtir. Katılımcıların okuduğunu anlama ve
yorumlama anlama puan ortalamaları 5.3±1.0 ve yeterli düzeyde olarak
belirlenmiĢtir. Besin grupları puan ortalamaları 8.4±2.7‟dir ve yeterlibulunmuĢtur.
Porsiyon bilgisi puan ortalamaları 1.5±0.8; ve

sınırda; etiket bilgisi puan

ortalamaları 3.1±1.5‟dir ve her ikisi de sınırda olarak değerlendirilmiĢtir.
Beslenme alıĢkanlıkları için tabloya bakıldığında katılımcıların kontrolsüz
yeme faktörü (KYF) puanları 9.4±2.9‟dur. Anket puanlamasında KYF için en düĢük
5, en yüksek puan 20 olarak belirlenmiĢtir. Bu durumda öğretmenlerin KYF puanları
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düĢük olarak değerlendirilmiĢtir. Katılımcıların duygusal yeme faktörü (DYF)
puanları 5.5±2.5‟tir. Anket puanlamasında DYF için en düĢük 3, en yüksek puan 12
olarak belirlenmiĢtir. Bu durumda öğretmenlerin DYF puanları orta değerde olarak
değerlendirilmiĢtir. Katılımcıların bilinçli kısıtlama faktörü (BKF) puanları
16.3±3.8‟dir. Anket puanlamasında BKF için en düĢük 6, en yüksek puan 24 olarak
belirlenmiĢtir. Bu durumda öğretmenlerin BKF puanları orta değerde olarak
değerlendirilmiĢtir. Bireylerin açlığa duyarlılık faktörü (ADF) puanları 7.0±2.7‟dir.
Anket puanlamasında ADF için en düĢük 4, en yüksek puan 16 olarak belirlenmiĢtir.
Bu durumda öğretmenlerin ADF puanları orta değerde olarak değerlendirilmiĢtir.
ÇalıĢmaya katılan öğretmenlerin beslenme okuryazarlığıyla obeziteyle iliĢkili
beslenme alıĢkanlıkları arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığını göstermek
amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 4.7.‟ de verilmiĢtir.

Toplam
Okuryazarlık

Genel
beslenme
bilgisi

Okuduğunu
Anlama

Besin
grupları

Porsiyon
bilgisi

.68**

.69**

.29**

0.75**

.00

.08

-.01

-.02

.04

-.06

.48**

-.25**

.68**

-.07

.02

-.03

.02

-.00

-.16**

-.15**

.62**

-.06

.04

-.08

-.04

-.12*

-.04

-.22**

.10

.08

.08

.01

.15*

.08

-.05

.05

-.02

-.03

-.03

-.11

.70**

.55**

.66**

.47**

.72**

.36**

.33**

.27**

.35**

.43**

.18**

.26**

.22**

.30**

BKF
ADF
Toplam
Okuryazarlık
Genel beslenme
bilgisi
Okuduğunu
anlama
Besin grupları
Porsiyon bilgisi

Etiket bilgisi

ADF

DYF

BKF

KYF

DYF

Üç Faktörlü
Beslenme Anketi

KYF

Üç Faktörlü
Beslenme
Anketi

Tablo 4.7. Katılımcıların beslenme okuryazarlığı ve Üç faktörlü beslenme
anketi arasındaki iliĢki (s = 306).

.21**

Etiket bilgisi
**: .01 düzeyinde anlamlı
*Spearmanrho-korelasyon katsayısı kullanılmıĢtır.

Tabloya göre katılımcıların obeziteyle ilgili beslenme alıĢkanlıkları ile alt
boyutları arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmaktadır (p < 0.05).
Katılımcıların beslenme alıĢkanlık düzeyleri arttıkça alt boyutlarına iliĢkin düzeyler
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de artmaktadır. AlıĢkanlıkları ile okuryazarlıkları ve alt boyutları arasında anlamlı bir
iliĢki bulunmamaktadır (p > 0.05). Okuryazarlık düzeyleri de alt boyutları ile pozitif
ve anlamlı korelasyon göstermektedir (p < 0.05). Yani beslenme alıĢkanlık anketi
faktörleri ve okuryazarlık ölçeği bölümleri kendi aralarında tutarlı iliĢkiye sahiptir.
Fakat anket ve ölçek birbirleriyle kıyaslandığında aralarında ve alt boyutları arasında
anlamlı iliĢki bulunamamıĢtır (p > 0.05).
Katılımcıların beslenme okuryazarlığıyla BKĠ‟ leri arasında anlamlı bir iliĢki
olup olmadığını göstermek amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 4.8.‟ de
verilmiĢtir.

BKĠ

Etiket bilgisi

bilgisi

Porsiyon

grupları

Besin

Anlama

Okuduğunu

bilgisi

Genel

beslenme

Okuryazarlık

Toplam

BKĠ

Tablo 4.8. Öğretmenlerin BKĠ‟leri ile beslenme okuryazarlığı ve alt boyutları
arasındaki iliĢki.

Pearson Correlation

-,105

-,050

-,080

-,088

-,058

-,087

Sig. (2-tailed)

,067

,384

,160

,125

,311

,130

S

306

306

306

306

306

306

**

,714

**

,848

**

,455

**

,644**

Pearson Correlation

,733

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

,000

S

306

306

306

306

306

Toplam
Okuryazarlık
Genel
beslenme
bilgisi
Okuduğunu

**

,359**

,522

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

S

306

306

306

306

,522

**

,330

**

Pearson Correlation

Pearson Correlation

,431

**

,246

**

,322**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

S

306

306

306

Anlama
Pearson Correlation
Besin grupları

,235

,362**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

S

306

306
,213**

Pearson Correlation
Porsiyon bilgisi Sig. (2-tailed)

,000

S

306

Pearson Correlation
Etiket bilgisi

**

Sig. (2-tailed)
S

**. Korelasyon .01 düzeyinde anlamlı
*Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıĢtır.
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Tablo incelendiğinde BKĠ ile okuryazarlık ve alt boyutları arasında anlamlı
bir iliĢki bulunmamaktadır (p > 0.05). Okuryazarlık ve alt boyutları arasında ise orta
(0.30 - 0.70) ya da yüksek düzeyde (0.71 - 0.99)

pozitif ve anlamlı iliĢkiler

mevcuttur (p < 0.05).
Öğretmenlerin beslenme okuryazarlık ve alt boyut düzeylerinin cinsiyetlerine
göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde, okuryazarlık ve besin
grupları puanlarının cinsiyete göre normal dağılmadığı diğer puanların ise normal
dağıldığı bulunmuĢtur. Analiz sonuçları sırasıyla Tablo 4.9. ve Tablo 4.10. ‟da
verilmiĢtir.
Tablo 4.9. Öğretmenlerin genel beslenme bilgisi, okuduğunu anlama,
porsiyon bilgisi ve etiket bilgisi puan ortalamalarının
cinsiyetlerine göre karĢılaĢtırılması.
Ölçek/Boyut

Grup

S



SS

Erkek

140

7.9

1.6

Kadın

166

9.0

1.1

Erkek

140

5.1

1.2

Kadın

166

5.5

0.8

Erkek

140

1.3

0.8

Kadın

166

1.6

0.7

Erkek

140

2.8

1.5

166

3.4

1.4

Genel beslenme bilgisi

Okuduğunu Anlama

Porsiyon bilgisi

Etiket bilgisi
Kadın

Sd

T

P

304

6.84

.000

304

2.69

.008

304

4.25

.000

304

4.02

.000

*ĠliĢkisiz örneklemler t testi kullanılmıĢtır.

Tablo 4.9. incelendiğinde katılımcıların genel beslenme bilgisi (t(304) = 6.84, p
< 0.05); okuduğunu anlama (t(304) = 2.69, p < 0.05); porsiyon bilgisi (t(304) = 4.25, p <
0.05) ve etiket bilgisi (t(304) = 4.02, p < 0.05) puanlarına ait ortalamaların
cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. Kadınların genel
beslenme bilgi düzeyi ortalamaları (9.0±1.1) erkeklerden (7.9±1.6) daha yüksektir.
Kadınların ortalamaları yeterli olarak adlandırılabilirken erkeklerin ortalamaları
sınırda Ģeklinde değerlendirilebilir. Okuduğunu anlama için kadınların ortalamaları
(5.5±0.8) erkeklerin ortalamalarından (5.1±1.2) daha yüksektir. Her iki grup için de
okuduğunu anlama puanları yeterli düzeyde olarak ifade edilebilir. Porsiyon bilgisi
için kadınların ortalamaları (1.6±0.7) erkeklerin ortalamalarından (1.3±0.8) daha
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yüksektir.

Her

iki

porsiyon bilgisi

grup da

puanı

için

sınırda olarak

değerlendirilebilir. Etiket bilgisi için kadınların ortalamaları (3.4±1.4) erkeklerin
ortalamalarından (2.8±1.5) daha yüksektir. Etiket bilgisi puanında kadınlar sınırda
erkekler ise yetersiz olarak değerlendirilebilir.
Tablo 4.10. Katılımcıların toplam okuryazarlık ve besin grupları puanlarının
cinsiyete göre karĢılaĢtırılması.

Toplam
Okuryazarlık

Besin grupları

Grup

S

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

Erkek

140

118.8

16632.0

Kadın

166

182.8

30339.0

Erkek

140

130.0

18193.0

Kadın

166

173.4

28778.0

U

p

6762

.000

8323

.000

*Mann Whitney U testi kullanılmıĢtır.

Tablo 4.10. incelendiğinde katılımcıların toplam okuryazarlık ve besin
grupları düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir
(p < 0.05). Toplam okuryazarlık için sıra ortalamalarına göre kadınların sıra
ortalamaları (mean rank) (182.8) erkeklerin sıra ortalamalarından (118.8) daha
yüksektir. Puan ortalamaları olarak kadınların ortalamaları (  = 28.4) ve erkeklerin
ortalamaları (  = 24.86) yeterli düzeyi göstermektedir. Besin grupları için kadınların
sıra ortalamaları (173.36) erkeklerin sıra ortalamalarından (129.95) daha yüksektir.
Puan ortalamalarına göre kadınların ortalaması (  = 8.90) yeterli düzeydeyken,
erkeklerin ortalamaları (  = 7.82) sınırda bulunmuĢtur.
Öğretmenlerin beslenme okuryazarlık ve alt boyut düzeylerinin branĢa göre
anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde, toplam okuryazarlık,
okuduğunu anlama ve besin grupları puanlarının normal dağılmadığı diğer puanların
ise normal dağıldığı bulunmuĢtur. Analiz sonuçları sırasıyla Tablo 4.11. ve Tablo
4.12.‟ de verilmiĢtir.
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Tablo 4.11. Öğretmenlerin genel beslenme bilgisi, porsiyon bilgisi ve etiket
bilgisi puan ortalamalarının branĢlarına göre karĢılaĢtırılması.
Ölçek/Boyut
Genel beslenme
bilgisi
Porsiyon bilgisi

Etiket bilgisi

Grup

S



SS

Sınıf

186

8.62

1.251

BranĢ

120

8.35

1.766

Sınıf

186

1.52

.766

BranĢ

120

1.33

.760

Sınıf

186

3.09

1.408

BranĢ

120

3.15

1.586

Sd

T

P

304

1.48

.142

304

2.11

.036

304

-.37

.712

*ĠliĢkisiz örneklemler t testi kullanılmıĢtır.

Tablo 4.11. incelendiğinde katılımcıların porsiyon bilgisi (t(304) = 2.11. p <
.05) puan ortalamaları branĢa göre anlamlı farklılık gösterirken; genel beslenme
bilgisi (t(304) = 1.48. p > .05) ve etiket bilgisi (t(304) = -.37. p > .05) puan ortalamaları
branĢa göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Porsiyon için sınıf öğretmenlerinin
ortalamaları (  = .766) branĢ öğretmenlerinin ortalamalarından (  = .76) daha
yüksektir. Porsiyon bilgisi puanları hem sınıf hem de branĢ öğretmenleri için yetersiz
düzeyde olarak değerlendirilebilir. Genel beslenme bilgisi puanları hem sınıf hem de
branĢ öğretmenleri için yeterli düzeydedir. Etiket bilgisi puanları hem sınıf hem de
branĢ öğretmenleri için sınırdadır.
Tablo 4.12. Katılımcıların toplam okuryazarlık, okuduğunu anlama ve besin
grupları puanlarının branĢa göre karĢılaĢtırılması.
Grup

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

Sınıf

186

157.71

29334.00

BranĢ

120

146.98

17637.00

Sınıf

186

161.28

29998.50

BranĢ

120

141.44

16972.50

Sınıf

186

161.12

29969.00

BranĢ

120

141.68

17002.00

Toplam Okuryazarlık

Okuduğunu Anlama

Besin grupları

U

p

10377

.298

9712.50

.032

9742

.044

*Mann Whitney U testi kullanılmıĢtır.

Tablo 4.12. incelendiğinde katılımcıların okuduğunu anlama ve besin grupları
düzeylerinin branĢa göre anlamlı farklılık gösterdiği (p < 0.05) toplam okuryazarlık
düzeylerinin ise anlamlı farklılık göstermediği (p > .05) görülmektedir. Okuduğunu
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anlama için sıra ortalamalarına göre sınıf öğretmenlerinin sıra ortalamaları (161.28)
branĢ öğretmenlerinin sıra ortalamalarından (141.44) daha yüksektir. Okuduğunu
puanı

anlama

için

sınıf

öğretmenlerinin

ortalamaları

(=

5.39)

ve

branĢ öğretmenlerinin ortalamaları (  = 5.17) yeterli düzeyde olduklarını
göstermektedir. Besin grupları için sıra ortalamalarına göre sınıf öğretmenlerinin sıra
ortalamaları (161.12) branĢ öğretmenlerinin sıra ortalamalarından (141.68) daha
yüksektir. Besin grupları puanı için sınıf öğretmenlerinin ortalamaları (  = 8.59) ve
branĢ öğretmenlerinin ortalamaları (  = 8.13) yeterli düzeyde olduklarını
göstermektedir. Toplam okuryazarlık puanı için sınıf öğretmenlerinin ortalamaları (
 = 27.21) ve branĢ öğretmenlerinin ortalamaları (  = 26.13) yeterli düzeyde

olduklarını göstermektedir.
Katılımcıların beslenme alıĢkanlıklarıyla BKĠ‟ leri arasında anlamlı bir iliĢki
olup olmadığını göstermek amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 4.13‟ te
verilmiĢtir.

KYF

Dyf

Bkf

Adf

BKĠ

Kyf

BKĠ

Tablo 4.13. Öğretmenlerin BKĠ‟leri ile üç faktörlü beslenme anketi alt
boyutları arasındaki iliĢki.

Pearson Correlation

,201**

,195**

,032

,222**

Sig. (2-tailed)

,000

,001

,574

,000

S

306

306

306

306

,436

Sig. (2-tailed)

,000

,000

S

306

306
-,146

,000
306
*

,590**

,010

,000

S

306

306
-,251**

Sig. (2-tailed)

,000

S

306

Pearson Correlation
ADF

,682**

Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation
BKF

-,281

**

Pearson Correlation

Pearson Correlation
DYF

**

Sig. (2-tailed)

S
** Korelasyon .01 düzeyinde anlamlı
* Korelasyon .05 düzeyinde anlamlı
***Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıĢtır.
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Tablo 4.13. incelendiğinde BKĠ ile BKF‟ nin anlamlı iliĢki göstermediği (p >
0.05); alıĢkanlık ve diğer alt boyutları ile ise düĢük düzeyde pozitif ve anlamlı iliĢki
gösterdiği (p < 0.05) görülmektedir. Buna göre katılımcıların BKĠ düzeyleri arttıkça
BKF hariç diğer düzeyler de artmaktadır ya da azaldıkça onlar da benzer Ģekilde
azalmaktadır.
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5. TARTIġMA
Tüm dünyada değiĢmekte olan sağlık anlayıĢı ile birlikte insanlar, kendi
sağlıkları hususunda daha çok söz sahibi olmak ve karar verebilmek adına sağlıkla
ilgili konularla daha çok ilgilenir hale gelmiĢlerdir (99).
Kronik hastalıkların dünya çapında en önemli ölüm nedenlerinden biri olarak
ortaya çıkması; insanların bu hastalıkların önlenmesi ve yönetilebilmesini sağlayacak
sağlıklı beslenme uygulamaları konusunda daha çok bilinçlenmesine sebep olmuĢtur
(100). Hem kronik hastalıkların global bir sorun olarak karĢımıza çıkması hem de
değiĢen bu sağlık anlayıĢı; insanların sağlık ile ilgili konularda temel bilgilere sahibi
olma ve çözüm sürecine katılma becerisini bir diğer deyiĢle yeterli düzeyde sağlık
okuryazarlığını zorunlu kılmaktadır (101).
Sağlık okuryazarlığının izinden giden gıda okuryazarlığı bilimsel literatürde
giderek daha fazla tanınmaktadır. Gıda okuryazarlığı gıda ile sağlıklı bir iliĢki
kurmak için gıda sisteminde gezinmek ve onu kullanmakla iliĢkili günlük
pratikliklerden oluĢur. Gıda ile ilgili uzmanlık ve eylemleri birbirine bağlayan gıda
okuryazarlığı, bireysel gıda bilgisi ile toplum gıda güvenliği ve güvenliği arasında
bağlantı kurarak insanların belirli çevresel ve sosyal bağlamlarında yeterli ve bilgili
gıda seçimleri yapmalarını sağlar (102). Beslenme ile iliĢkili olarak ortaya çıkan ve
dünya çapında önemli ölüm nedenleri arasında olan kronik hastalıklar, doğru
beslenme bilgilerine ulaĢabilmek ve bu bilgileri yorumlayabilecek kapasiteye sahip
olmak ile önlenebilir (103).
Beslenme alıĢkanlıklarının temeli okul çağında atılmaktadır. Bu temeli
oluĢturmada aileden sonra en önemli birey öğretmendir. Çocukluk döneminde
edinilmiĢ iyi beslenme alıĢkanlıkları toplumu da doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle
öğretmenlerin beslenme okuryazarlığı düzeylerinin iyi olması ve öğrencisini bu
konuda doğru yönlendirebilmek açısından önem taĢımaktadır (104).
Öğretmenlerinin beslenme okuryazarlığı ile obeziteyle iliĢkili beslenme
alıĢkanlıklarını değerlendiren bu çalıĢmadan elde edilen bulgular bu bölümde
tartıĢılmıĢtır.
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Yaptığımız çalıĢmaya 306 birey katılmıĢtır. Katılımcıların okuryazarlık puan
ortalamaları 26.8±5.4 olup, %82.4 ünün okuryazarlık puanları yeterli düzeydedir.
Ülkemizde yapılan çalıĢmalara bakıldığında Cesur' un yaptığı çalıĢmada,
çalıĢmamıza benzer Ģekilde beslenme okuryazarlığı puan ortalaması 26.2 olup,
%79.8' inin yeterli düzeyde beslenme okuryazarlığı olduğu belirlenmiĢtir (96).
Üniversite öğrencilerinin beslenme okuryazarlık durumunun incelendiği bir
çalıĢmada, katılımcıların beslenme okuryazarlığı puan ortalaması 25.06 ± 5.62 olup
öğrencilerin büyük çoğunluğunun (% 73.5) yeterli beslenme okuryazarlığına sahip
olduğu belirtilmiĢtir (105). Sadece kadınlarla yapılan bir baĢka çalıĢmada ise,
katılımcıların %52.4‟ ünün yeterli düzeyde beslenme okuryazarlığına sahip olduğu
belirlenmiĢtir (106). Üniversite çalıĢanlarının dahil edildiği bir çalıĢmada, bizim
çalıĢmamızdan farklı olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun (%43.9) sınırda
okuryazarlık düzeyine sahip olduğu belirtilmiĢtir. Ayrıca eğitim düzeyi ilkokul ve
ilköğretim seviyesinde olan bireylerin beslenme okuryazarlıklarının, üniversite ve
üzeri öğrenim düzeyine sahip olanlardan 5.85 kat daha kötü olduğu belirlenmiĢtir
(37). Bu durum, çalıĢmanın bizim çalıĢmamızdan farklılığının sebebi olarak
gösterilebilir. Bizim çalıĢmamızda katılımcıların tamamı öğretmen olup, üniversite
ve üzeri öğrenim düzeyine sahiptir.
Farklı ülkelerde yapılan çalıĢmalara bakıldığında, AĢağı Missisipi Delta
bölgesinde beslenme okuryazarlığı ile ilgili yapılan bir çalıĢmada, katılımcıların
çoğunluğunun yeterli beslenme okuryazarlık düzeyine sahip olduğu belirlense de
oran %50‟nin altında (%48) bulunmuĢtur. Ayrıca çalıĢmada yetersiz ve sınırda
beslenme okuryazarlık düzeyleri sırasıyla %24 ve %28 olmak üzere birbirine çok
yakın oranda bulunmuĢtur (107). Bu çalıĢmada da beslenme okuryazarlığı düzeyinin
düĢük olması Demir Özdenk & Özcebe' nin

çalıĢmasına benzer Ģekilde Delta

bölgesinin ağırlıklı olarak kırsal olması, genel olarak eğitim düzeyinin düĢük olması,
yetersiz ve sınırlı beslenme okuryazarlığının fazla olmasında etkili olabileceği
belirtilmiĢtir (107). Ġtalya‟ da 114 kiĢide yapılan bir çalıĢmada, katılımcıların, %55.3
ünün yeterli; %30.3 ünün sınırlı, %14.4 ünün ise yetersiz beslenme okuryazarlığı
düzeyine sahip olduğu belirlenmiĢtir (102). ÇalıĢmada aynı meslek grubundan olan
kiĢilerde beslenme okuryazarlığı yetersiz olanların; yeterli düzeyde beslenme
okuryazarlığı olan meslektaĢlarına kıyasla sağlıklarının bozulma olasılığının daha
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yüksek olduğu belirtilmiĢtir. Japonya‟da yaĢ ortalaması 75.8 olan 678 bireyle yapılan
çalıĢmaya göre Aihara & Minai, katılımcıların %30.7'sinin yeterli, %66.3'ünün ise
sınırda beslenme okuryazarlığı düzeyinde olduğunu belirlemiĢtir. ÇalıĢmada
bireylerin yaĢı itibariyle, biliĢsel ve duyu fonksiyonlarının azalması ve eğitim düzeyi
9 yıldan az olan katılımcıların fazla olması (%31) düĢük okuryazarlık puanıyla
iliĢkilendirilmiĢtir (108). Bu durum çalıĢma sonuçlarının bizim çalıĢmamızdan
farklılık göstermesinin sebebi olabilir. Bizim çalıĢmamızda katılımcıların yaĢ
ortalaması 38.5; eğitim düzeyleri ise tamamı üniversite ve üstündedir.
Beslenme okuryazarlığı alt boyutlarını incelediğimizde çalıĢmamızda
katılımcıların %78.5‟ inin genel beslenme bilgisi, %83.4‟ ünün okuduğunu anlama
ve %81.8‟ inin besin grupları bilgisinin yeterli düzeyde olduğu; katılımcıların %60.3‟
ünün ve %28.3‟ünün porsiyon bilgisinin sırasıyla yetersiz ve sınırda olduğu ve
katılımcıların %32.2‟sinin ve %53.4‟ ünün etiket okuma becerilerinin sırasıyla
yetersiz ve sınırda olduğu belirlenmiĢtir. Ülkemizde yapılan bir çalıĢmada,
bireylerin, gıdaların besin değeri, sağlıklı besin seçimi, gıda tüketiminde porsiyon ve
sıklık, gıda etiketi okuma ve anlama, diyet-hastalık iliĢkisi konusunda yetersiz ya da
yanlıĢ bilgilere sahip olduğu bildirilmiĢtir (18). Ayrıca, Lassetter et al., yaptıkları
sağlık

okuryazarlığı

çalıĢmasında

katılımcıların

matematiksel

hesaplamalar

gerektiren sorulara verilen cevapların doğruluk oranı düĢük (%46-65,8) bulunmuĢtur
(109). ÇalıĢmamızın basit matematiksel hesaplama gerektiren porsiyon bilgisi ve
etiket okuma bilgisi alt bölümlerinin gösterdiği sonuçlar da bu bulgularla paralel
niteliktedir. ÇalıĢmamızla benzer Ģekilde Cesur' un çalıĢmasında da katılımcıların
çoğunluğunun porsiyon bilgisi ve etiket okuma becerilerinin yetersiz ve sınırda
beslenme okuryazarlığı düzeyinde olduğu belirtilmiĢtir. (sırasıyla %49.0'ı yetersiz,
%39.2'si sınırda; %50.1'i yetersiz, %40.3'ü sınırda) (96). Farklı çalıĢmalarda da
(37,105,106,110) çalıĢmamızla benzer Ģekilde katılımcıların çoğunluğunun porsiyon
bilgisi ve etiket okuma becerilerinin yetersiz ve sınırda beslenme okuryazarlığı
düzeyinde olduğu belirtilmiĢtir. Besler et al., yaptığı çalıĢmada katılımcıların %50.1‟
i gıda etiketlerini yararlı bulduğunu %24.9‟ u gıda etiketlerini kısmen anladıklarını,
%19.6‟sı ise gıda etiketlerini anlamadıklarını belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmaya göre
katılımcılar gıda etiketlerini anlamamalarına sebep olarak; etiketlerdeki yabancı dil
terimlerini kullanan belirsiz ifadelerin olması, ayrıntılı olmayan bilgilerin varlığı,
küçük yazı tipi boyutu ve anlamını bilmedikleri sayısal ifade ve kısaltmaların
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varlığını bildirmiĢlerdir (18). Öğretmenler üzerinde yapılan bir çalıĢmada (104),
katılımcıların %84.7‟sinin etiket okuma alıĢkanlığının olmadığı, sadece %2.7‟sinin
etiket okuma alıĢkanlığının olduğu saptanmıĢtır. Zimbabwe‟ de gıda etiketi okuma ve
anlamayla ilgili yapılan bir çalıĢmada (111), katılımcıların yalnızca %40.9‟ unun
etiket okuma bilgisine sahip olduğu bildirilmiĢtir. ÇalıĢmada, Besler et al., yaptığı
çalıĢmayla benzer Ģekilde katılımcıların %80.3‟ ü, -eğitim düzeyi fark etmeksizinetiketlerin daha anlaĢılır olmalarını, daha az bilinmeyen terimler içermelerini
istediklerini belirtmiĢtir (18). Gıda etiketlerinin tüketicinin kullanımı ve anlamasıyla
ilgili yapılan çalıĢmaları inceleyen bir çalıĢmada (112), beslenme etiketlerine bakan
tüketicilerin kullanılan bazı terimleri anlayabildiğini, ancak etiketin karmaĢıklığı
arttıkça beslenme etiketini yorumlama yeteneklerinin azaldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Çin‟ de yapılan baĢka bir çalıĢmada (113), katılımcıların %59.2 si bazen, %28.7‟ si
ise her zaman gıda etiketi okuduklarını bildirmiĢlerdir. Bu katılımcıların %58.5‟i
gıda etiketi okumayı çok az bildiklerini belirtmiĢtir. Ülkemizde yapılan baĢka bir
çalıĢmada (114), bireylerin gıdaları satın alırken; besin etiketlerinde belirtilen
besleyici özelliklere ve içerik bilgilerine dikkat ettiklerini fakat porsiyon miktarı ve
porsiyon enerjisi gibi sayısal ifadelere dikkat etme oranın çok düĢük olduğu
bulunmuĢtur. CoĢkun & KayıĢoğlu' nun yaptığı bir çalıĢmada katılımcıların büyük
çoğunluğu (%80) etiketlerdeki bilgileri „kısmen anlıyorum‟ ve „hiç anlamıyorum‟
cevabını vermiĢlerdir. Aynı çalıĢmada katılımcılar, gıdaların porsiyon bilgilerine
genellikle bakmadıklarını belirtmiĢlerdir. Avustralya‟ da yapılan bir çalıĢmada (116)
katılımcıların etiket üzerindeki hesaplamalar ve porsiyon bilgisi ile ilgili sorulara
doğru yanıt verme oranları (%35.9) düĢük bulunmuĢtur. Bu veriler ıĢığında bireylerin
besin tüketiminde porsiyona dikkat etmediğin sonucuna ulaĢılmaktadır. Buna bağlı
olarak bireylerin günlük gereksinimlerinden fazla veya az besin tüketmesi porsiyon
bilgilerinin eksik olması ve porsiyon hesaplamasını yapamamalarının bir sonucu
olduğu düĢünülebilir.
Beslenme bilgi düzeyleri değerlendirildiğinde, katılımcıların %50.7‟si
beslenme bilgilerinin tam olduğuna inanırken, % 37.9‟u kısmen bilgisi olduğuna
inanmaktadır. Bilgileri nerden edindikleri sorusuna ise en çok internet (%53.9),
sağlık personeli (%41.8) ve TV-gazete (%39.5) yanıtını vermiĢlerdir. Beslenme ile
ilgili bilgiler konusunda kimlere güvendikleri sorusunda ise %62.1 diyetisyenlere
%34.0 doktor veya hemĢirelere cevabını vermiĢlerdir. Katılımcıların çok azı internet
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cevabını vermiĢtir. AktaĢ & Cebirbay,

çalıĢmalarında katılımcıların çoğunun

(%52.4) kitle iletiĢim araçlarındaki beslenme bilgilerini günlük ve haftalık takip
ettiğini bildirmiĢtir. Bu bireylerin %63.3‟ünün de kitle iletiĢim araçlarındaki
beslenme bilgilerini bilimsel bulduğunu belirtmiĢlerdir. Avustralya‟da yapılan bir
çalıĢmada (117) beslenme ile ilgili bilgiye eriĢimde internet kullanımının 2004‟ ten
2012‟ ye kadar %24.6 oranında arttığı bildirilmiĢtir. ÇalıĢmada bireylerin özellikle
sağlıklı besin seçimi ve gıda içerikleri konusunda sıklıkla internete baĢvurduğu
belirtilmiĢtir. Bazı çalıĢmalarda (107,118) katılımcıların sağlık personelinin yanı sıra
kitle iletiĢim araçlarından edindikleri bilgilere de güvendiği belirtilmiĢtir. Beslenme
ile ilgili doğru bilgi kaynaklarına ve bilimsel verilere ulaĢmak beslenme
okuryazarlığı açısından önemli bir noktadır. Bu çalıĢmaya ve literatürdeki kaynaklara
bakıldığında internet sağlık ve beslenme ile ilgili konularda bilgi edinmede önemli
kaynaklardan biri olmuĢtur. Bu durum, toplumun beslenme bilgi düzeyini artırmada
bilgiye ulaĢımının kolay olması açısından olumlu olsa da medya iletiĢim araçlarında
verilecek bilginin bilimselliğinin kontrol edilmemesi durumunda olumsuz sonuçlar
doğurabilir. ÇalıĢmamızda bireylerin beslenme ile ilgili bilgilere güvendikleri
kaynakların baĢında diyetisyenlerin gelmesi ve internet güvenilirliğinin en az olması
beslenme okuryazarlığının artırılması yönünden olumlu bir bulgudur.
AraĢtırmaya katılan bireylerin cinsiyetlerine göre beslenme okuryazarlık
düzeylerini incelediğimizde, beslenme okuryazarlığı ve alt boyutları ile cinsiyet
arasında anlamlı farklılık bulunmuĢ olup, toplam okuryazarlık puanı ve tüm alt
boyutların puanı kadın katılımcılarda, erkek katılımcılara göre daha yüksek
bulunmuĢtur (p< .05, tablo 13, tablo 14). Beslenme okuryazarlığıyla cinsiyet
arasındaki iliĢkinin incelendiği diğer çalıĢmalarda (96,105) bizim çalıĢmamıza
benzer Ģekilde beslenme okuryazarlığı ve alt boyutları ile cinsiyet arasında; Tamel' in
(2018) çalıĢmasında ise sadece toplam okuryazarlık ile cinsiyet arasında anlamlı
iliĢki bulunmuĢtur. Bu çalıĢmalarda (96,105,119) kadın katılımcıların puanı daha
yüksek bulunmuĢtur. Bunun yanı sıra beslenme okuryazarlığı ile cinsiyet arasında
anlamlı iliĢki olmadığını gösteren çalıĢmalar da vardır (102,107). Sosyodemografik
özellikler ile sağlık okuryazarlığı düzeyinin incelediği bir çalıĢmada (61) sağlık
okuryazarlığı düzeyi ile cinsiyet arasında anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır. YaĢlı
bireylerde beslenme okuryazarlığı düzeyinin incelendiği bir çalıĢmada (108)
beslenme okuryazarlığı ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur; çalıĢmada
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bizim çalıĢmamızdan farklı olarak erkek katılımcıların puanları daha yüksek
bulunmuĢtur. Kaliforniya‟da öğretmenler üzerine yapılan bir çalıĢmada (24) kadın
öğretmenlerin beslenme bilgisinin, erkek öğretmenlere göre anlamlı derecede yüksek
olduğu belirtilmiĢtir. Cinsiyetin genellikle beslenme bilgisi, gıda alıĢveriĢi ve etiket
kullanımı üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir. Kadınların gıda etiketlerini daha
sık kullandıkları ve erkeklerden daha fazla beslenme bilgisine sahip oldukları
bildirilmiĢtir (120,121). Bizim çalıĢmamızın da desteklediği bu durum; kadınların
gıda satın alma, gıda ve yemek seçimi, yemek hazırlama, yemek piĢirme, çocuk
sağlığı ve beslenmesi gibi görevlerde genellikle birinci rolde olmasına bağlı olabilir.
ÇalıĢmamıza katılan öğretmenlerin %60.8‟i sınıf öğretmeni; %39.2‟si ise
çeĢitli branĢ öğretmenleridir. Bu çalıĢmada toplam okuryazarlık puan ortalamaları
branĢa göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p> .05). Ġki grupta da toplam
okuryazarlık puan ortalaması yeterli düzeydedir. Porsiyon bilgisi, okuduğunu anlama
ve besin grupları alt boyutlarında ise sınıf öğretmenlerinin puan ortalamaları branĢ
öğretmenlerinin puan ortalamalarına göre anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur (p<
.05). Sınıf öğretmenlerinin beslenme bilgi düzeyinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada (80)
sınıf öğretmenlerinin beslenme bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu bildirilmiĢtir.
Yapılan baĢka bir çalıĢmada (122) fen bilgisi öğretmenlerinin genel beslenme
alıĢkanlık

düzeylerinin

düĢük

olduğu

belirtilmiĢtir.

Literatürde

beslenme

okuryazarlığı ile branĢ iliĢkisini inceleyen çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu çalıĢmada
bazı okuryazarlık alt boyutlarında sınıf öğretmenlerinin puan ortalamasının daha
yüksek olması, sınıf öğretmenlerinin eğitim verdiği yaĢ grubunun (5-10) eğitim
müfredatında sağlık, beslenme gibi konuların iĢleniyor olmasından dolayı bu
konularda daha güncel olmalarından kaynaklanabilir.
ÇalıĢmamızda,

katılımcıların

beslenme

alıĢkanlık

faktörleri

puanları

incelendiğinde KYF puanları düĢük, diğer faktör puanları orta değerde bulunmuĢtur.
Beslenme okuryazarlığı ve alt boyutları ile beslenme alıĢkanlıkları arasında anlamlı
bir iliĢki bulunamamıĢtır (p> .05). Demir Özdenk & Özcebe, ve Kozan' ın yaptığı
çalıĢmalarda da çalıĢmamızla benzer Ģekilde beslenme okuryazarlığı ile beslenme
alıĢkanlıkları arasında anlamlı iliĢki saptanmamıĢtır. Yapılan baĢka bir çalıĢmada
(105) düzenli kahvaltı yapmak, sağlıklı diyet seçimleri yapmak gibi beslenme
alıĢkanlıkları ile beslenme okuryazarlığı puanı arasında pozitif anlamlı iliĢki
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bulunmuĢtur. Bir baĢka çalıĢmada (110) ise bireylerin beslenmelerinde bilinçli
kısıtlama yapmaları ve yemek yerken kontrollü olmaları ile beslenme okuryazarlığı
puanları arasında pozitif anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bozkurt & Erdoğan' ın
yaptığı çalıĢmada bireylerin beslenme bilgi düzeyi ile beslenme alıĢkanlıkları
tutarlılık göstermekte olup düĢük bulunmuĢtur. BaĢka bir çalıĢmada (124), beslenme
bilgi düzeyini artırmaya yönelik beslenme eğitimi alanlarla, eğitim almayan
bireylerin beslenme davranıĢları arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Bireylerin
beslenme düzeyini artırmaya yönelik eğitim verilen bir çalıĢmada (125) eğitimsel
müdahalenin, katılımcıların porsiyon büyüklükleri, sağlıklı yiyecekler yeme gibi
alıĢkanlıklarında

olumlu

bir

fark

oluĢturduğu

saptanmıĢtır.

Beslenme

okuryazarlığının bireylerin beslenme alıĢkanlıklarına etkisini inceleyen çalıĢmalarda
(126,127)

beslenme okuryazarlığının beslenme alıĢkanlıklarını geliĢtirerek diyet

kalitelerini artırması konusunda iyi bir belirleyici olduğu; beslenme okuryazarlığı
kavramını yetiĢkinlerin diyet kalitesini artırma çabalarına dâhil etmenin önemli
olduğu belirtilmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda beslenme okuryazarlığıyla beslenme
alıĢkanlıkları arasında anlamlı bir iliĢki saptanmamıĢtır. Katılımcıların beslenme
okuryazarlığı toplam puanı ile beslenme davranıĢları puanı arasındaki iliĢkiyi
inceleyen bir çalıĢmada (128) iki skor arasında güçlü pozitif korelasyon olduğu
bildirilmiĢtir. Tayvan‟daki 1216 üniversite öğrencisinin beslenme okuryazarlıklarının
beslenme

davranıĢlarına

okuryazarlığının,

sağlıklı

etkisinin

ölçüldüğü

çalıĢmada

beslenme

davranıĢlarındaki

(39)

varyansın

beslenme
%

12'sini

açıkladığını; sağlıklı beslenme davranıĢları üzerinde pozitif anlamlı etkileri olduğu
gösterilmiĢtir. Literatürde bizim çalıĢmamıza benzer çalıĢmalar var olsa da genel
kanı beslenme okuryazarlığıyla beslenme alıĢkanlıklarının pozitif bir iliĢkiye sahip
olduğu yönündedir. Literatürde çalıĢmaların farklı sonuç vermesi beslenme
alıĢkanlıklarının ölçümünde farklı anketler, farklı sorular kullanılması olabilir. Bizim
çalıĢmamızda kullanmıĢ olduğumuz “üç faktörlü beslenme anketi” nde bireylere
yöneltilen sorular, bireylerin günlük beslenme alıĢkanlıklarını ölçmekten ziyade
obeziteyle iliĢkili olabilecek belirli durumlara bağlı alıĢkanlıkları (kontrolsüz yeme,
açlığa duyarlılık, bilinçli kısıtlama, duygusal yeme) ölçmeye yöneliktir. Anket
sorularında yer alan bu belirli durumların farklı bir değiĢken olarak karĢımıza
çıkması çalıĢmamızda beslenme okuryazarlığıyla beslenme alıĢkanlıkları arasında
anlamlı bir iliĢki saptanmamasının sebebi olabilir.
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ÇalıĢmamızda, beslenme okuryazarlığı ve alt boyutları ile BKĠ arasında
anlamlı bir iliĢki saptanmamıĢtır (p> .05). Literatür incelendiğinde; bazı çalıĢmalarda
bizim çalıĢmamızla benzer Ģekilde BKĠ ile beslenme okuryazarlığı arasında anlamlı
iliĢki bulunamamıĢtır (96,107,108,123,129). Buna karĢın birçok çalıĢmada
(102,105,106,109,110,130,131) beslenme okuryazarlığıyla BKĠ arasında anlamlı
düzeyde negatif iliĢki olduğu saptanmıĢtır. ÇalıĢmalara göre, bireylerin beslenme
okuryazarlık düzeyi arttıkça BKĠ‟ leri azalmaktadır. Literatürde, beslenme
alıĢkanlıklarının alt boyutları (BKF, DYF, KYF, ADF) ile beslenme okuryazarlığı
arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.
Beslenme alıĢkanlıkları ile BKĠ arasındaki iliĢkiye bakıldığında ise; BKF ile
BKĠ arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı (p> .05); KYF, DYF ve ADF ile BKĠ
arasında düĢük düzeyde pozitif ve anlamlı iliĢki olduğu saptanmıĢtır (p< .05). ġanlıer
& Konaklıoğlu' nun (2009) yaptığı çalıĢmada beslenme alıĢkanlıkları ile BKĠ
arasında anlamlı pozitif iliĢki bulunmuĢtur. Yapılan bir çalıĢmada (133)
katılımcıların biliĢsel kısıtlama, açlığa duyarlılık ve duygusal yeme puanları ile BKĠ
arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. ÇalıĢmada bizim çalıĢmamızla benzer Ģekilde
BKĠ arttıkça beslenme alıĢkanlık puanları artmakta olduğu belirtilmiĢtir. Benzer
Ģekilde Verzijl et al., (2018) yaptığı çalıĢmada, bireylerin kontrolsüz yeme
davranıĢıyla BKĠ arasında pozitif kolerasyon olduğu bildirilmiĢtir. Orta yaĢlardaki
(40-79) 3114 katılımcıyla yapılan bir baĢka çalıĢmada (135) bireylerin KYF, BKF ve
DYF puanlarının BKĠ‟leriyle pozitif anlamlı iliĢkili olduğu belirtilmiĢtir. Üniversite
öğrencileriyle yapılan bir çalıĢmada Anderson et al., (2016) da duygusal yeme ve
açlığa duyarlılığın BKĠ ile pozitif anlamlı iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. ÇalıĢmamızda
BKĠ ile beslenme okuryazarlığı arasında anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır. Fakat
çalıĢmamızda bireylerin büyük çoğunluğunun (%82.4) beslenme okuryazarlığı
yeterli düzeyde olmasına karĢın sadece %52.4‟ü normal kiloda; %44.3‟ü kilolu veya
ĢiĢmandır. Ek olarak bireylerin beslenme alıĢkanlıkları ile BKĠ‟leri arasında pozitif
iliĢki bulunmuĢtur. Bu iki durum, katılımcıların beslenme okuryazarlığının bilgiyi
öğrenme ve anlama kısmında baĢarılı olduklarını fakat uygulama ve kendi
hayatlarında kullanma kısmında eksiklikleri olduğunu gösterebilir.
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6. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Öğretmenlerin beslenme okuryazarlıklarının, beslenme okuryazarlığı alt
boyutlarının; bunların beslenme alıĢkanlıklarıyla, BKĠ‟ leriyle iliĢkisinin incelendiği
çalıĢmamızda katılımcıların beslenme okuryazarlığı, genel beslenme bilgisi,
okuduğunu anlama ve besin grupları bilgisi toplam puan ortalamaları yeterli düzeyde
bulunmuĢ; porsiyon bilgisi ve etiket okuma becerilerinin ise yetersiz olduğu
saptanmıĢtır. ÇalıĢmada beslenme okuryazarlığıyla beslenme alıĢkanlıkları ve BKĠ
arasında anlamlı iliĢki bulunamamıĢ; beslenme alıĢkanlıklarıyla BKĠ arasında ise
düĢük düzeyde pozitif anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. ÇalıĢmada yeterli düzeyde
beslenme okuryazarı olanların oranı yüksek olmasına rağmen, kilolu ve ĢiĢman
olanların oranı da yüksektir. Bu durum, bireylerin anlama ve yorumlamada yeterli
olsalar bile, uygulamada eksik oldukları Ģeklinde yorumlanmıĢtır.
Yapılan çalıĢmada toplam beslenme okuryazarlığı ve tüm alt boyutları puan
ortalaması kadın öğretmenlerde anlamlı olarak daha yüksek bulunmuĢtur. Bu sonuç,
kadınların gıda seçiminden sunulmasına kadar beslenme konusunda daha fazla rol
almasına bağlı olarak; sağlıklı beslenme ile daha fazla ilgilendikleri, gıda seçimi ve
porsiyon ayarlaması konusunda daha dikkatli oldukları Ģeklinde yorumlanmıĢtır.
Beslenme okuryazarlığı alt boyutlarından porsiyon bilgisi, okuduğunu anlama
ve besin grupları bilgisi sınıf öğretmenlerinde branĢ öğretmenlerine göre anlamlı
olarak yüksek bulunmuĢtur. Literatürde beslenme okuryazarlığı ile branĢ iliĢkisini
saptayan çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.
Katılımcıların beslenme ile ilgili bilgileri en çok internetten ve sağlık
personelinden aldıklarını belirtirken en çok diyetisyenlerin ve doktorların verdikleri
bilgilere güvendiklerini; internet bilgilerine ise güvenmediklerini belirtmiĢlerdir. Bu
durumun internetin en kolay ulaĢım aracı olmasından dolayı katılımcıların beslenme
ile ilgili bilgi edinmede ilk yol olarak interneti tercih ettikleri; fakat edindikleri
bilgileri diyetisyen ya da doktora onaylatma ihtiyacı duydukları Ģeklinde
yorumlanmıĢtır.
Sonuç olarak; toplumda sağlıklı beslenme alıĢkanlıklarının yer etmesi, yanlıĢ
beslenme kaynaklı sağlık problemlerinin azaltılması, obezite baĢta olmak üzere
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beslenmeye bağlı bulaĢıcı olmayan kronik hastalıkların önlenebilmesi için toplumun
beslenme okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesi ve yükseltilmesi gerekmektedir.
Toplumun biçimlendirilmesinde önemli rolü olan öğretmenlerin bu konuda öz
yeterliliğini artırmaya yönelik oluĢturulacak programlar, öğretmenlere sağlıklı
beslenme alıĢkanlıklarını öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlayacak eğitimler
yapılmalıdır. Beslenme kavramlarını topluma entegre etmek, toplumun beslenme
bilgi ve tutumlarını geliĢtirmek için öğretmenlere yatırım yapmak, öğretmenlerin
beslenme bilgi ve tutumlarını arttırmak uygun bir strateji gibi görünmektedir.
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8. EKLER
EK-1. KiĢisel Bilgi Formu
KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU
Bu araĢtırma, kiĢisel bilgileriniz ve sağlığınızı etkileyen beslenme alıĢkanlıklarını ile
ilgili soruları içermektedir. Anket yaklaĢık 10-15 dakika kadar sürecektir. Lütfen her
seçeneğe en doğru cevabı vermeye ve tüm maddelere cevap vermeye özen gösteriniz.
Katkılarınız için teĢekkür ederiz.
1.

Cinsiyetiniz

( ) Kadın

2.

Doğum tarihiniz

______ / ______ / _______ ( Gün / Ay / Yıl )

3.

Medeni Durumunuz :

( ) Evli

4.

BranĢınız Nedir?

( ) Erkek

( ) Bekâr

( ) Sınıf

( ) Türkçe

( ) Sosyal Bilgiler

( ) Resim, Görsel Sanatlar vb.

( ) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

( ) Matematik

( )Beden Eğitimi

( ) Dul

( ) Fen Bilgisi
( ) Müzik
( ) Yabancı dil

( ) Diğer “……………………………..”(Belirtiniz)
5.

AĢağıdaki Bilgileri Doldurunuz.

Boy:………..cm

Kilo:………kg

Bel çevresi:………..cm

Kalça çevresi:……….cm

6.

Beslenme konusunda sizce yeterli bilginiz var mı?

( ) Evet
7.

( ) Hayır

( ) Kısmen

Cevabınız evet veya kısmen ise, Bu bilgiyi kimlerden / nereden aldınız?

(Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
( ) Sağlık personelinden
( ) Beslenme eğitim kitaplarından
( ) Ġnternetten,
( ) Televizyon, radyo-, gazete, dergiden
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( ) Ailemden, arkadaĢlarımdan
( ) Diğer,açıklayınız……………………………………
8.

Genel olarak aĢağıdaki kaynaklardan hangisinden gelen beslenme, diyet veya

gıda ile ilgili bilgilere güvenirsiniz.
( ) Doktor, hemĢire veya diğer sağlık personeli
( ) Beslenme uzmanı ya da diyetisyen
( ) Aile, ArkadaĢlar
( ) Ders kitapları
( ) Gazeteler veya dergiler
( ) Ġnternet
( ) Televizyon
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EK-2. Üç Faktörlü Beslenme Anketi
Üç Faktörlü Beslenme Anketi
1) Yeni yemek yemiĢ olsam bile, piĢen güzel bir et kokusu aldığımda, kendimi
yememek için zor tutuyorum.
Kesinlikle doğru
Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
2) Kilomu kontrol altında tutmak için küçük porsiyon yemeye çalıĢırım.
Kesinlikle doğru
Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
3) Huzursuz ve endiĢeli olduğumda, kendimi yemek yerken buluyorum.
Kesinlikle doğru
Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
4) Bazen yemek yemeye baĢladığımda, duramayacakmıĢım gibi geliyor.
Kesinlikle doğru
Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
5) Yemek yiyen bir kiĢi ile birlikte olmak, çoğunlukla yemek yiyecek kadar kendimi
aç hissetmeme neden oluyor.
Kesinlikle doğru
Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
6) Üzgün olduğum zamanlarda, sıklıkla çok fazla yemek yerim.
Kesinlikle doğru
Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
7) Lezzetli olan bir yiyecek gördüğümde, o kadar çok acıkırım ki o an yemem gerekir.
Kesinlikle doğru
Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
8) O kadar çok acıkıyorum ki doymak bilmiyorum.
Kesinlikle doğru
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Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
9) Her zaman o kadar açım ki, tabağımdaki yemeği bitirmeden önce yemek yemeyi
durdurmam benim için çok zor.
Kesinlikle doğru
Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
10) Yalnızlık hissettiğimde, kendimi yemek yerken buluyorum.
Kesinlikle doğru
Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
11) Öğünlerde kilo almamak için kendimi bilinçli bir Ģekilde durduruyorum.
Kesinlikle doğru
Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
12) Bazı yiyecekler kilo almama neden olduğu için onları yemem.
Kesinlikle doğru
Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
13) Her zaman yemek yiyecek kadar açım.
Kesinlikle doğru
Çoğunlukla doğru
Çoğunlukla yanlıĢ
Kesinlikle yanlıĢ
14) Ne kadar sıklıkla kendinizi aç hissediyorsunuz?
Sadece yemek öğünlerinde
Bazen öğünler arasında
Sıklıkla öğünler arasında
Neredeyse her zaman
15) Yemeyi sevdiğiniz yiyecekleri satın almaktan kendinizi ne kadar sıklıkla
durdurabiliyorsunuz?
Neredeyse hiç durduramıyorum
Nadiren durduruyorum
Çoğunlukla durduruyorum
Hemen hemen her zaman durduruyorum
16) Ġstediğinizden daha az yemek yemeyi ne kadar ölçüde baĢarabiliyorsunuz?
Hiç baĢaramıyorum
Bazen baĢarıyorum
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Arada sırada baĢarıyorum
Çoğunlukla baĢarıyorum
17) Aç olmadığınız halde, aĢırı miktarda yemeye devam eder misiniz?
Asla
Ender olarak
Bazen
En az haftada bir kere
18) 1‟den 8‟e kadar olan bir derecelendirme yapıldığında, 1 sayısı yemek yemenizde
bir kısıtlama yapılmadığını (istediğiniz zaman istediğiniz yiyeceği yemek) ve 8‟de
tamamıyla yemeğin kısıtlandığını (kesin olarak yemek miktarınızı sınırlamak ve
porsiyonunuz bittikten sonra tekrar yememek), kendinize hangi sayıyı vereceğinizi
aĢağıdaki kutucuklardan size en yakın gelenini iĢaretleyerek belirtiniz.
1

2
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3

4

5

6

7
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EK-3. YetiĢkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Değerlendirme Aracı (YBOYDA)
YETĠġKĠNLERDE BESLENME OKURYAZARLIĞI
DEĞERLENDĠRME ARACI (YBOYDA)
1. Bölüm Genel Beslenme Bilgisi
1. Sağlık açısından en yararlı tahıl ürünü aĢağıdakilerden hangisidir?
b. Pirinç pilavı

a. Makarna

c. Mısır unu

d.Tam buğday ekmeği

2. Hangisi en sağlıklı yağ kaynağıdır?
a. Margarin

b.Kuyrukyağı

c. Mısır özü yağı

d.Zeytinyağı

3. DiĢ sağlığı için hangisi gereklidir?
a. Demir

b. Ġyot

c. Sodyum

d. Flor

4. Hangisi yüksek oranda tuz içeren bir besin değildir?
a. Sucuk

b. TurĢu

c. Zeytin

d. Taze bezelye

5. Kemik sağlığı için ..………. gereklidir.
a. Kalsiyum
6.

b.Magnezyum

d.Ġyot

c.Potasyum

YetiĢkinler her gün ……………. su içmelidir.
a. Bir – iki bardak

b. Üç- dört bardak

c. Sekiz –on bardak

d. Susadıkça

7. Yemekle birlikte …………….. gibi içeceklerin tüketilmesi, vücudunuzun
demirden yararlanmasını azaltır.
a.Portakal suyu

b. Limonata

c. Ihlamur

d. Çay

8. .…………….. grip, nezle gibi hastalıklara karĢı korur, diĢ etlerimizin daha
sağlıklı olmasını sağlar.
a. C vitamini

b. B vitamini

c. A vitamini

d. D vitamini

AyĢe Hanım, market alıĢveriĢinde balık, ekmek, kutu süt, konserve, yumurta,
domates alıyor. Yapması gereken diğer iĢlerini tamamlıyor ve iki buçuk saat
sonra eve dönüyor. Eve gelir gelmez sütü ve balığı buzdolabına koyuyor.
9. AyĢe Hanım‟ın aldığı yiyeceklerden en erken bozulabilecek olan hangisidir?
a. Balık
b. Süt
c. Domates
d. Yumurta

10. Balığın en geç kaç saat içinde buzdolabına konması gerekir?
a. 2 saat
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b. 3 saat
c. 4 saat
d. 5 saat
2. Bölüm (Okuduğunu Anlama)
Doğumdan itibaren büyüme ve geliĢme, sağlıklı ve uzun bir yaĢam için vücudumuza
gerekli olan bütün maddeleri besinlerle alırız. Her öğünde aynı içeriğe sahip
yiyeceklerle beslenirsek eksik ve tek yönlü beslenmiĢ oluruz. Bu tür beslenme
sağlıklı değildir. Sağlıklı beslenmek için, her gün sebze, meyve, et, süt ve tahıl
ürünleri gibi değiĢik besin gruplarından yeterince tüketilmesi, doymuĢ yağ, trans yağ,
kolesterol, tuz ve Ģeker içeren besinlerin ise az tüketilmesi gerekir. Besin
gruplarından herhangi biri alınmadığında, gereğinden az ya da çok alındığında ya da
yağ, kolesterol, tuz, Ģeker oranı yüksek besinler fazla tüketildiğinde büyüme ve
geliĢme

engellenir

ve

sağlık

bozulur.

Günümüzde

insanların

beslenme

alıĢkanlıklarının değiĢmesi ile birlikte hareketsiz bir yaĢam sürdürmesi sonucunda
kalp-damar hastalıkları, pek çok kanser türü, kansızlık, yüksek tansiyon, Ģeker
hastalığı, kemik erimesi, ĢiĢmanlık gibi sağlık sorunlarının temelinde beslenme
alıĢkanlıkları önemli bir rol oynamaktadır. Gıdaların sağlığı olumsuz yönde
etkilememesi için besinlerin taze ve temiz olması da önemlidir. Bu nedenle satın
alınacak ürünlerin üretim tarihi, son kullanma tarihi, bakanlıktan izin yazısı gibi
etiket bilgileri incelendikten sonra alınmalıdır.
1.

Sağlıklı beslenmek için et, süt gibi besinler ……………….tüketilmelidir.

a. Fazla
b. Yeterince
c. Az
d. Nadir
2.
Olumsuz beslenme alıĢkanlıkları olan insanlarda ………….. gibi hastalıklar
geliĢebilir.
a. AĠDS
b. Hepatit B
c. Yüksek tansiyon
d. Kızamık
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3. .…………….gibi bazı besinler sağlıklı beslenme için sınırlı alınmalıdır.
a. Sebze
b. Tuz
c. Süt
d. Tahıl ürünleri
4.
Her öğünde …………… içeriğe sahip besinlerle beslenirsek sağlıklı beslenmiĢ
oluruz.
a. Aynı
b. ÇeĢitli
c. Benzer
d. Az
5.
Sizden sağlıklı bir besin seçmeniz istense aĢağıdaki fotoğraflarda yer alan
yiyeceklerden hangisini tercih edesiniz?
a. Hamburger menü
makarna

b. Salata ve balık

c. KızarmıĢ patates

d.Domates soslu

6.
Aldığınız ürünün son kullanma tarihinin geçmiĢ olduğunu fark ettiğinizde ne
yaparsınız?
a. Tarihi çok geçmemiĢse kullanırım
b. Üründe renk değiĢimi, kötü koku vb. yoksa kullanırım
c. Ġade ederim ve satıcıyı uyarırım
d. Kullanmam, çöpe atarım
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3. Bölüm (Besin Grupları)
Resimlerle gösterilen besinlerin üzerindeki harfleri Ģekilde yer alan uygun besin
grupları bölümüne yazınız.
Süt grubu

Ekmek ve Tahıl
Grubu

Et, yumurta ve kuru
baklagil grubu

Sebze meyve grubu

A

B

F

C

G

D

H

J

4. Bölüm (Porsiyon Miktarları)
Not: Besinlerin bir porsiyon miktarları
belirtilmiĢtir.
1.

E

soruların

K

yanındaki kutucuklarda

Süt grubu besinler günde ………………………. tüketilmelidir.

a. Bir porsiyon
b. Ġki porsiyon

Süt bir su bardağı (200g)
2 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir (60 g)
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c. Dört porsiyon
d. BeĢ porsiyon
Et, yumurta, kurubaklagil grubundan günde …………………… tüketilmelidir.

2.

a. Bir porsiyon

Kurubaklagil bir çay bardağı (90 g)

b. Ġki porsiyon

Et, tavuk, balık vb. 50-60 g( iki ızgara köfte
kadar)

c. Dört porsiyon

2 yumurta

d. BeĢ porsiyon

3. Sağlıklı yaĢam için hergün ………………….. kuruyemiĢ yenmelidir.
a.
b.
c.
d.

Sıfır
Bir avuç
Ġki avuç
Üç avuç

Ceviz, fındık badem vb. bir avuç (30 g)

5. Bölüm (Gıda Etiketi Okuma ve Sayısal Okuryazarlık)

Beden Kitle İndeksi:

Ağırlık (kg)
Boy uzunluğunun karesi(m2)

a. Zayıf: <20
30.0-Üstü

b. Normal: 20.0-24.9

c. Kilolu: 25.0-29.9

1. BKĠ

2. Değerlendirme
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d. ġiĢman:

AĢağıda yer alan soruları gıda etiketinde bulunan bilgiler doğrultusunda
yanıtlayınız.

Ġçindekiler: Buğday unu, bitkisel yağ, glikoz Ģurubu, aroma verici, tuz, Ģeker, peynir
altı suyu tozu,domates salçası, patates unu,kabartıcılar(sodyum ve hidrojen
amonyum karbonat)

Parti-Seri no: 100003335-5444

Üretim Yeri: Sivas

Türk

Malı

Net: 90 g Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın 2013 tarih ve 10002 sayılı izni ile üretilmiĢtir.
Besin Öğeleri
100 g
1 paket (90 g)
Enerji(kcal)
456
410
Protein(g)
7.2
6.5
Karbonhidrat (g) 63.3
57.0
Yağ (g)
19.3
17.3
Sodyum (mg)
907
816
3. Bu yiyecekten üç paket yediğinizde kaç kalorilik enerji almıĢ olursunuz?
a.
b.
c.
d.

1230
1368
410
820

4. Ürünün 100 gramındaki yağ miktarının enerji değeri kaç kaloridir? (1g yağ 9 kcal)
a. 36.6 kcal
b.155.7 kcal
c. 456 kcal
d.173.7 kcal
5. Hangi hastalığı olanlar bu yiyeceği dikkatli tüketmelidir/fazla tüketmemelidir?
a. Kansızlık
b. Yüksek tansiyon
c. Kanser
d. Kemik erimesi
6. Gıda etiketi üzerinde zorunlu olarak bulunması gereken bilgilerden hangisi
yukarıdaki gıda etiketinde bulunmamaktadır?
a.
b.
c.
d.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni
Türk Standartları Enstitüsü‟nün logosu
Son kullanma tarihi
Gıdanın üretildiği ülke

71

EK-4. Etik Kurul Onay Belgesi
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EK-5. Erzincan Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Kurum Ġzni
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EK-6. BilgilendirilmiĢ Onam Formu
BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM FORMU
LÜTFEN BU DÖKÜMANI DĠKKATLĠCE OKUMAK ĠÇĠN ZAMAN
AYIRINIZ

Sizi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek
Lisans Öğrencisi Elif Nisa PAK tarafından yürütülen “Ġlk ve Ortaokul
Öğretmenlerinin Beslenme Okuryazarlığı ve obeziteyle iliĢkili Beslenme
AlıĢkanlıklarının Değerlendirilmesi” baĢlıklı araĢtırmaya davet ediyoruz. Bu
araĢtırmaya katılıp katılmama kararını vermeden önce, araĢtırmanın neden ve nasıl
yapılacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bu formun okunup anlaĢılması
büyük önem taĢımaktadır. Eğer anlayamadığınız ve sizin için açık olmayan Ģeyler
varsa, ya da daha fazla bilgi isterseniz bize sorunuz.
Bu çalıĢmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.
ÇalıĢmaya katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalıĢmadan çıkma
hakkında sahipsiniz. ÇalıĢmayı yanıtlamanız, araĢtırmaya katılım için onam
verdiğiniz biçiminde yorumlanacaktır. Size verilen formlardaki soruları yanıtlarken
kimsenin baskısı veya telkini altında olmayın. Bu formlardan elde edilecek bilgiler
tamamen araĢtırma amacı ile kullanılacaktır.

1.

AraĢtırmayla Ġlgili Bilgiler:

a. AraĢtırmanın Amacı: Ġlk ve ortaokul Öğretmenlerinin beslenme okuryazarlığı
ve obeziteyle iliĢkili beslenme alıĢkanlıklarını değerlendirmek
b. AraĢtırmanın Ġçeriği: AraĢtırmada, “Üç Faktörlü Beslenme AlıĢkanlıkları
Anketi” ve “YetiĢkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği” yüz yüze
yöntemle uygulanacaktır.
c. AraĢtırmanın Nedeni: □ Bilimsel araĢtırma Tez çalıĢması
d. AraĢtırmanın Öngörülen Süresi: 10 dakika
e. AraĢtırmaya Katılması Beklenen Katılımcı/Gönüllü Sayısı: 260
f. AraĢtırmanın Yapılacağı Yer(ler):Erzincan Merkez Ġlçesindeki ilkokul ve
ortaokullar
2. ÇalıĢmaya Katılım Onayı:
Yukarıda yer alan ve araĢtırmadan önce katılımcıya/gönüllüye verilmesi gereken
bilgileri okudum ve katılmam istenen çalıĢmanın kapsamını ve amacını, gönüllü
olarak üzerime düĢen sorumlulukları tamamen anladım. ÇalıĢma hakkında yazılı ve
sözlü açıklama aĢağıda adı belirtilen araĢtırmacı tarafından yapıldı, soru sorma
ve tartıĢma imkanı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım. Bana, çalıĢmanın
muhtemel riskleri ve faydaları sözlü olarak da anlatıldı. Bu çalıĢmayı istediğim
zaman ve herhangi bir neden belirtmek zorunda kalmadan bırakabileceğimi ve
bıraktığım takdirde herhangi bir olumsuzluk ile karĢılaĢmayacağımı anladım.
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Bu koĢullarda söz konusu araĢtırmaya kendi isteğimle, hiçbir baskı ve zorlama
olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.
Katılımcının (Kendi el yazısı ile)
Adı – Soyadı:
Ġmzası:
(Varsa) Velayet veya Vesayet Altında Bulunanlar Ġçin;
Veli veya Vasisinin (kendi el yazısı ile)
Adı – Soyadı:
Ġmzası:
AraĢtırmacının
Adı – Soyadı:
Ġmzası:
Not: Bu form, iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan biri imza karşılığında
gönüllü kişiye verilir, diğeri araştırmacı tarafından saklanır.
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