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ÖZET 

Yerli, M.T. Büyükşehirlerde ofis çalışanlarında beslenme biçimlerinin, 

obeziteyle ve metabolik sendrom  komponentleriyle ilişkisi ve beslenme eğitiminin 

etkisi. Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Đç Hastalıkları 

ABD Beslenme Programı Doktora Tezi. Đstanbul. 2011. 

Bu araştırma çalışanlarda kronik hastalıkların önlenmesi çalışmalarına katkıda 

bulunmayı hedeflemiştir. 71, 68 ve 65 çalışanın katılımıyla üç ayrı ofis işyeri 

araştırmaya dâhil olmuştur. Araştırmada anket formu uygulanmış, antropometrik ve 

biyokimyasal ölçümleri yapılmıştır. Đlk ölçümler sonrasında işyerlerinde eğitimler 

verilmiş ve 6 ay sonra ölçümler tekrarlanmıştır. Hem başlangıç verileri hem değişimler 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda kadınların kepekli tahıl ürününü ve diyet gazlı 

içecekleri  erkeklerden daha fazla tükettikleri, erkeklerin ise şekerli gazlı içecekleri, 

kızartma ve kuruyemişi ayrıca yemekhane olmadığında eti kadınlardan daha fazla 

tükettikleri tespit edilmiştir. Yaşam biçimi bakımında erkeklerde ve kadınlarda oranlar 

sırasıyla sigara kullananlar %38 ve %22,2.,  alkol kullananlar %24 ve %5,6.,  fizik aktif 

olmayanlar %73,3 ve %63., ek öğün almayanlar %72 ve %38,9., yeterli meyve sebze 

tüketmeyenler %58,7 ve %50 olarak bulunmuştur. Ortalama değerler erkeklerde ve 

kadınlarda sırasıyla açlık kan şekeri (AKŞ) 87,8 ve 85,1 mg/dl, yüksek dansiteli 

lipoprotein (HDL-K), 44,8 ve 55,6 mg/dl, trigliserid 128,1 ve 81,9mg/dl, sistolik basınç 

119,4 ve 112,1 mm Hg, diyastolik basınç 78,3 ve 74,0 mm Hg, bel çevresi 92,5 ve 75,4 

cm ve vücut kitle indeksi (VKĐ) 26,5 ve 22,7 düzeyinde bulunmuştur. Eğitim sonrasında 

gıda tüketiminde ve yaşam biçiminde olumlu yönde değişiklikler olurken özellikle bel 

çevresi ve VKĐ, olmak üzere MS komponentlerinde olumlu değişiklikler gözlenmiştir. 

Sonuç olarak MS oranlarının çalışanlarda ve özellikle erkek çalışanlarda yüksek olup 

önlemede eğitimlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Anahtar Kelimeler: Çalışanlar, beslenme, obezite, metabolik sendrom, beslenme 

eğitimi 
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ABSTRACT 

Yerli, M.T. The food consumption, its corelation with obesity and metabolic syndrome 

components and the effect of the nutrition education on the office workers in the 

metropoles. Đstanbul University, Institute of Health Science, Nutrition Program of 

Đnternal Medicine at Medical Faculty. Doctoral thesis. Đstanbul.  2011 

This study aimed to contribute to the activities of preventing chronic disease at the 

office workers. Totally 204 workers participated. In addition to the anthropometric and 

biochemical examinations, a questionnaire was used before and after the nutrition 

education  program .  As a result it was observed that women consumed whole grain 

products and diet soda more than men, and men consumed more regular soda, fried 

foods and dried fruits and edible nuts in general and consumed more meat where they 

had no cafeteria at the workplace. The rates of smoking, alchool consumption, being 

inactive,  not  having more than  three  meals and not consuming enough fruit and 

vegetable were  38% and 22,2%,  24% and 5,6%,  73,3% and 63%,  72% and 38,9%, 

%58,7 and %50 for men and women respectively. At the begining, the average values of 

fasting plasma glucose (FPG), high dansity lipoprotein cholesterol (HDL-K), 

triglyceride,  sistolic blood pressure, diastolic blood pressure,  waist circumference and 

body mass index (BMI) were 87,8 and 85,1 mg/dl, 44,8 and 55,6 mg/dl, 128,1 and 

81,9mg/dl, 119,4 and 112,1 mm Hg, 78,3 and 74,0 mm Hg, 92,5 and 75,4 cm, and  26,5 

and  22,7 for men and women respectively.  At the end, we observed some pozitive 

changes about food consumption and life style and as a result these changes effected 

especially waist circumference, BMI and the components of MS. So we can consider 

that, the MS rates are high for workers especially men, and nutrition education can be 

helpful to prevent obesity and MS. 

 

Key Words: worker, nutrition, obesity, metabolic syndrome, nutrition education 

 

 

 

 

 



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Dünyada insanları etkileyen hastalıkların niteliği son yüz yıl içerisinde değişim 

göstermiş ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  raporunda da görüldüğü gibi ölüm hızları 

açısından bulaşıcı olmayan hastalıklar yüz binde 573 bulaşıcı hastalıklar yüz binde 230 

olarak bildirmiştir (1). Üstelik 2005 raporlarında en fazla ölüme bulaşıcı hastalıkların 

neden olmuş göründüğü en düşük gelir grubundaki ülkelerde bile bulaşıcı olmayan 

hastalıklar birinci sıraya yerleşmiş ve hız yüz binde 757’ye kadar yükselmiştir (2). 

Bulaşıcı olmayan hastalıklardan sadece kalp damar hastalıkları (KDH) tek 

başına, bir yılda 17 milyon kişiyi, kanserler 7,5 milyon diyabet 1,3 milyon kişiyi 

öldürmektedir (3). Đskemik kalp hastalıklarından ölümlerin %21’i ve inmeden ölümlerin 

%13’ü yüksek kan şekeri ile ilişkilendirildiği de düşünüldüğünde kan şekeri yüksekliği 

ve diyabetin sorumlu olduğu ölüm sayısı 3,5 milyonu bulmaktadır (4). Ayrıca DSÖ’nün 

220 milyon olarak bildirdiği diyabet sayısı giderek artarak 2030 yılında 2005 yılına göre 

iki katına çıkacağı söylenmektedir (5). 

 Hastalıklarla birlikte risk faktörleri de değişmiş olup, beslenme ilintili risk 

faktörlerinden yüksek kan basıncı %13,5.,  yüksek kolesterol %6,9., düşük meyve sebze 

tüketimi %4,7 ve fazla kilolu olmak ve obezite %4,2 oranlarında ölümlerden sorumlu 

sayılmaktadır (6). DSÖ’nün bulaşıcı olmayan hastalıklar risk faktörleri arasında saydığı 

yüksek kan şekeri, yüksek kan basıncı, yüksek kan total kolesterolü ve fazla kiloluluk 

ile obezite bir arada metabolik sendrom  (MS) kavramını çağrıştırmaktadır (7). Obezite 

ve özellikle abdominal obezite, diyabet, MS ve KDH arasında güçlü ilişkiler olduğu 

gösterilmektedir (8). Fazla kilo ve obezitenin bizatihi bir sorun olması ve her yıl 2,8  

milyon yetişkinin ölümünden sorumlu olmasının yanı sıra diyabet yükünün % 4’lük 

kısmı,  iskemik kalp hastalıkları yükünün %23’lük kısmı ve  kanser yükünün % 7 ila % 

41’lik kısmı ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir (3). Obezite tüm dünyada 20 yaş üstü 

erkeklerde %10,0 (9,4-10,6) kadınlarda %14,0 (13,3-14,9) oranlarında görülmektedir 

(1). Oranlar bazı ülkelerde çok daha yüksek olup örneğin Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD)’ de erkek ve kadın obezite oranları %30,2 ve %33,2 olarak ifade edilirken,  

Almanya, Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerde erkeklerde %17 -24 ve kadınlarda 

%15-25’luk obezite oranlarından söz edilmektedir (9).  
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Sorunun yaygınlığı yanı sıra artışı da önemli görünmektedir. DSÖ  2005 yılında 

dünyada 400 milyon obez yetişkin olduğunu ve sayının 2015 yılında 700 milyonu 

aşacağını söylemiş, 2008 yılına gelindiğinde 20 yaş üstünde 200 milyon erkek 300 

milyon kadın olmak üzere 500 milyon obez ve 1,5 milyar fazla kilolu olduğunu 

bildirmiştir (3; 10). Aynı kaynaklara bakıldığında obezitenin dünya ölçeğinde son otuz 

yılda iki kat arttığı, çocukları da etkilediği, 2010 yılı itibariyle beş yaş altı yaklaşık 43 

milyon çocuğun obez olduğu görülmektedir.  

Türkiye’ye gelince,  obezite sıklığının 2009 istatistiklerinde 15 yaş üstü 

kadınlarda %22'yi geçmekte olduğu, 2011 yılı raporlarında 20 yaş ve üzeri erkeklerde 

%22,8 iken kadınlarda %35,6 oranlarında olduğu yer almaktadır (1; 9). Ayrıca  diyabet 

ve glukoz intoleransı vakalarının 5 milyonu bulduğu, koroner arter hastalığı geliştiren 

erkeklerin %61’inde, kadınların %69’unda tespit edilen MS vakalarının ise 30 yaş üstü 

grupta 9 milyonu aştığı bildirilmektedir (11; 12; 13). 

Öte yandan sorun yalnızca yaygınlıkta değil aynı zamanda sorunun 

dağılımındaki eşitsizliktedir. Đnsanların %65’i fazla kiloluluk ya da obezitenin normalin 

altında olanlara göre daha fazla insanın ölümüne neden olduğu ülkelerde yaşarlarken 

kronik hastalıklardan ölümlerin %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşmektedir 

(2). Ülkeler arasındaki farklılıklar yanı sıra aynı ülkede yaşayan farklı sosyal gruplar 

arasında belirgin sağlık farklılıkları olduğu, aralarında sağlıksız ve stresli iş ve yaşam 

koşullarının da sayıldığı bu farklılıkların bir kısmının gereksiz ve haksız olduğu ifade 

edilmektedir (14;15). Koşullardaki eşitsizlik daha fazla hastalanmayı, bunun sonucunda 

iş kaybı, yoksullaşma ve eşitsizliğin derinleşmesini doğurmaktadır. Bu eşitsizlik gerek 

sorunun ortaya çıkışı gerekse çözümü açısından dezavantajlı gruplara yönelinmesine 

kapı açmış ve bu bağlamda çalışanlar ilgi konusu olmuştur. Araştırmalar yalnızca 

çalışanlardaki obezite ve MS oranlarına odaklanmamış çalışma hayatının bu sorunların 

ortaya çıkışına etkisine de eğilinmiştir. 20. Yüzyılla birlikte gelişen modern yaşam 

biçiminin insanları hareketsizliğe yöneltirken obezite ve ilintili sorunların ortaya 

çıkışının bu sürece eşlik ettiği gözlenmiştir. Ancak çalışanlarla ilgili tek risk faktörünün 

uzun çalışma saatlerine bağlı ofis işleri olmadığı, kol işçilerinin  obezite ve metabolik 

sendrom sorununu ofis çalışanlarından daha az oranda yaşamayabileceği gösterilmiştir. 

Ayrıca beslenme biçimi de değişikliğe uğramış, ortaya çıkan batı diyet tarzı, meşrubat, 

hamburger, pizza ve sosis gibi fast food yiyecekler örüntüsü ile MS ve kilo alımı ile, 
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yine meşrubat tüketiminin, muhtemelen fazla kalori alımı ve hızlı emilim üzerinden süt 

ve kalsiyum alım azlığı ile birlikte artmış kilo ve tip 2 diyabet (T2D) ile bağıntılı olduğu 

saptanmıştır (16; 17; 18; 19).  

Bu veriler araştırmada çalışanlar grubuna yönelmemize ve beslenme biçimini 

sorgulamamıza giden yolu açmış bulunmaktadır. Araştırmanın planlanmasındaki bir 

başka faktör de sorunun aynı zamanda önlenebilir nitelik taşıması olmuştur. Sorunun 

büyük olması müdahaleyi gerekli kılarken önemli oranlarda önlenebilir olması da bu 

müdahaleyi anlamlı kılmaktadır. Araştırmalar MS tedavisinde %5-10 düzeyinde kilo 

kaybının tüm bileşenlerin kontrol altına alınmasını sağlayabildiğini, diyabet 

prevalansında %58 lik azalmayı getirdiğini göstermektedir (8; 20).  

Önlenebilir bir sorun demeti olarak MS, diyabet ve obezitenin işyeri ortamında 

ele alınması çözüm konusunda avantajlar sağlayabilmektedir. Gerek çalışma 

koşullarının düzenlenmesi ve beslenme çevresinin iyileştirilmesi,  gerekse çalışanların 

bilgilendirilmesi ve etkileşim olanakları kısa sürede daha büyük değişim şansı 

vermektedir.  

Türkiye’de sorunla ilgili toplum tabanlı uygulamalara yeni baş vurulmaktadır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı, içinde işyerleri ile ilgili geliştirici önlemlerin de yer aldığı 

obezite ile ilgili bir mücadele programı hazırlamıştır (21). Programda çalışanların 

obezite ile mücadele konularında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, işyerlerindeki 

toplu beslenme ve fiziksel aktivite imkânlarının artırılması gibi hedefler konmuş, işyeri 

hekimliği çerçevesinde işyeri çalışanları arasında obezitenin saptanması için araştırma 

yapılmasına yer verilmiştir. Bu yanıyla bu çalışma hem işyerlerinde işyeri hekimleri 

tarafından yürütülen sağlığın korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri hem de bakanlığın 

programı ile örtüşür niteliktedir. Sonuç olarak obezite, MS ve diyabetin birlikte en 

büyük sağlık riskini oluşturması, bunların  önlenebilir olması çalışmayı motive etmiş, 

hastalıkların bölgeler ve sınıflar arasında eşitsiz dağılımı ve toplum  tabanlı müdahaleye 

elverişliliği nedeniyle araştırma grubuna çalışanlar dahil edilmiştir. Gıda tüketim 

örüntülerinden yola çıkılarak daha riskli olan alt grupların belirlenmesi, gıda tüketim 

örüntüsüne, cinsiyete özel ve işyerlerine yönelik önerilerin üretilmesi, değişimin bir 

yolu olarak eğitimlerin ne oranda ilgi gördüğünün ve etkili olduğunun saptanması amacı 

güdülmüştür.  Bunun dışında daha çok temel bilimlerin alanına girebilecek sorgulamalar 

ve obezite ya da MS ile ilgili nedensellik gösterme gibi iddialar taşınmamaktadır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Tanımlar, Etiyoloji ve Epidemiyoloji 

Obezite, MS ve diyabet birbirleri ile ilişkilendirilen kavramlardır. Bu kavramlara 

bakış bilimsel verilere paralel olarak zaman içerisinde evrimleşmektedir. Kısmen 

diyabetle ve özellikle MS’la ilgili önemli tartışmalar ve farklılaşmalar yaşanmış olup 

kanıta dayalı tıp yaklaşımı ile tanımlar giderek daha fazla ortaklaştırılmaya başlanmıştır 

(22). 

2.1.1. Obezite  

Obezite günümüzün önemli bir sorunu olmakla birlikte aslında tüm tarih 

boyunca dikkat çeken bir konu olmuştur. Taş devrinden Roma Đmparatorluğu dönemine 

kadar aşırı kiloların önemsendiği, tıbbın babası kabul edilen Hipokrat’ın obezitenin 

ölüme neden olabilecek bir sağlık riski olduğunu düşündüğü, Galen’in meseleyle 

ilgilendiği, sağlıklı yaşam ve beslenme önerileri geliştirdiği ifade edilmektedir (23). 19. 

Yüzyılda bilimin gelişmesiyle insanın da termodinamik yasalara bağlı olduğu ve fazla 

enerjinin yağ olarak hücrelerde depolandığı anlaşılmış ve de ilk diyet kitabı Banting 

tarafından yayınlanmışken obezitenin yüksek ölüm hızı ile ilişkisi ancak 20. yüzyılda 

sigorta verileri incelendiği zaman ortaya çıkmıştır (24).  

Tarih boyunca bir sağlık sorunu olarak ilgi odağı olan obezite vücut yağ 

miktarının artışı ile tanımlanmaktadır (24; 25). Artış olduğu tespiti için bir normal 

tanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu “normal” tanımı istenen kilo üzerinden 

değerlendirilmiş ve istenen kilo için ise boya göre en uzun yaşam beklentisinin olduğu 

kilo dilimi alınmıştır. Bu konudaki güncel bilgiler içerisinde en önemli kaynak olarak 

Metropolitan Life Tables kullanılmıştır (26; 27). ABD’nin en büyük sigorta şirketi olan 

Metropolitan Life tarafından hazırlanan tablolar geçen yüzyılın ortalarından itibaren 

yaygın olarak referans işlev görmüştür. 

Yağ dokusunun artışını göstermek için boya göre ideal kilo tabloları yanı sıra 

cilt kıvrımı kalınlığı da ölçülebilmektedir (27; 28). Ayrıca kullanılan, dansitometreden 

bilgisayarlı tomografiye, manyetik rezonanstan elektrik iletkenliğe kadar değişik 

tekniklere ek olarak atomik, moleküler ve hücresel düzeyde ölçüm modelleri de 

mevcuttur (29). 
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Ancak pratik nedenlerle ve önemli bir doğruluk sağladığı için bugün yağ 

dokusunun artışını göstermek için kullanılan en yaygın ölçüt vücut kitle indeksi (VKĐ) 

olmuştur. Pratikte referans olarak kullanılan pek çok klasik textbook tarzı yayınlar 

obeziteyi DSÖ raporları üzerinden VKĐ ölçütü ile tanımlamayı tercih etmektedir (28; 

30; 31; 32).  VKĐ, kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metre cinsinden boyun karesine 

bölünerek elde edilen bir değerdir. Bu değer 25 ve üzeri ise fazla kilolu, 30 ve üzeri ise 

obez olarak tanımlanmaktadır. Bu değerin üzerine çıkıldıkça sağlık risklerinin arttığı 

gözlenmiş ve bununla ilgili olarak obezite için ek derecelendirmeler kullanılmış, 30 ila 

34,9 için I. kategori obez, 35 ila 39,9 için II. kategori obez ve 40 ve üzeri için III. 

kategori ciddi obezite denmiştir (33).  

Bu derecelendirmelerin önemli olmakla birlikte yeterli olmadığı da 

düşünülmektedir. Bu amaçla üzerinde en çok durulan ölçüt bel çevresi olmuştur. Bel 

çevresi kalınlığının kardiyovasküler riski daha iyi gösterdiği ileri sürülmüştür. Yine 

benzer şekillerde bel kalınlığının boya ya da kalçaya oranları da risk göstergesi olarak 

önerilmiştir. DSÖ’nün 2008 yılında gerçekleştirdiği uzmanlar çalıştayı sonucunda bir 

rapor hazırlanmış ve bu raporda KDH’da abdominal obeziteyi gösteren bel çevresi ya 

da bel kalça oranının VKĐ kadar değerli olduğu, diyabet açısından prospektif 

çalışmalarda olmasa da kesitsel çalışmalarda abdominal obezitenin diyabeti 

öngördürmede VKĐ’den kısmen daha etkili olduğu ifade edilmiştir (34). Benzer bir 

şekilde farklı bir yayında kardiyovasküler olay ve ölümle ilgili olarak abdominal obezite 

göstergeleri olan bel boy oranı, bel çevresi ve bel kalça oranlarının öngördürücü 

özelliğinin bulunduğu VKĐ’nin ise öngördürücü özelliğinin bulunmadığı ifade edilmiştir 

(35). 

Sonuçta hangi yöntemle belirlenmeye çalışılırsa çalışılsın obezitenin kişinin 

harcamış olduğu enerjiden fazlasını alması ve harcanmamış kısmının yağ olarak 

depolanması sonucunda ortaya çıktığı konusunda bir uzlaşı vardır (28; 32; 36; 37). 

Genel olarak temel bilimler alanından klinik bilimlere kadar üzerinde hemfikir olunan 

bu konu çeşitli düzeylerde ele alınmış olup altta yatan patolojik mekanizma çözülmeye 

çalışılmaktadır (28; 38; 39). Obezitenin enerji dengesizliği sonucu ortaya çıkması 

nelerin enerji dengesizliğine yol açtığı ya da açabileceği sorusunu doğurmuştur. 

Normalde vücudumuzda bir enerji dengesi düzenlemesinin olduğu kabul edilmektedir 

(30; 38; 39).  Dolayısıyla bazı faktörlerin bu mekanizmayı etkilediği ve enerji 
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dengesinin sürekli olmasa bile belirli bir dönem için alım yönünde arttığı ve böylelikle 

kilo alındığı düşünülmektedir. Đnsandaki enerji dengesini düzenleyici faktörler arasında 

iskelet kasları metabolizması, kahverengi yağ dokusu ağırlığı, beyaz yağ dokusu 

gelişimi ve bununla ilişkili olarak leptin sekresyonu ve lipolizin kesintiye uğraması, 

hipotalamus, merkezi sinir sistemi ve barsak sayılmaktadır (36). Sayılan düzenleyici 

faktörlere ek olarak bu faktörleri de etkileyen çevresel ve genetik etmenler olduğu kabul 

edilmektedir (40). 

Genel obezitenin yanı sıra bazı genetik sendromlar ve Cushing, hipotiroidzm, 

insülinoma ve hipotalamusu tutan kraniofaringioma gibi diğer özgül sendromların da 

obezliğe yol açacak bir enerji dengesizliğine neden olduğu ifade edilmektedir (28). 

Bunun dışında bazı antipsikotikler, antidepresanlar, antiepileptikler ve lityum gibi 

psikiatri alanında kullanılan ilaçların, ek olarak steroid hormonlar, bazı antidiyabetik 

ajanlar, antihistaminikler, bazı antihipertansifler ve proteaz inhibitörleri gibi diğer 

ilaçların ve de bazı yeme bozuklukları gibi psikiyatrik sorunlar ile sigara bırakmanın 

obezliğe neden olduğu bildirilmektedir (32).  

Obezite giriş bölümünde de belirtildiği gibi pek çok hastalığı ya da rahatsızlığa 

yol açan bir sağlık sorunu olarak değerlendirilmektedir. Obezitenin bu denli ciddiyetle 

ele alınmasını gerektiren olguların başında tüm nedenlerden kaynaklanan ölüm riskini 

%50 ila %100 oranlarında artırması gelmektedir (28). Bunun yanı sıra insülin direnci ve 

T2D gelişimi üzerinde etkisi önemli görülmektedir (10; 28). Obezitenin ayrıca erkek ve 

kadınlarda üreme üzerine, solunum üzerine, kas iskelet sistemi üzerine olumsuz 

etkilerde bulunduğu, obstrüktif uyku apnesi, safra taşı oluşumu ve kanser oluşumu gibi 

sorunların doğmasına hizmet ettiği düşünülmektedir (10; 28) . 

Obezitenin bu denli sorun yaratması, önlenmesi veya tedavi edilmesi 

gerekliliğini de aynı oranda ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili olarak enerji 

dengesizliği mekanizmasının şu ya da bu yönüne etkide bulunmak amacıyla çeşitli 

öneriler geliştirilmiştir. Bu önerilerin bir kısmı bireye bir kısmı bireyin çevresel 

koşullarına yöneliktir. Çevresel koşulların önleyici bir rol alabileceği bu yönüyle bireyin 

daha sağlıklı gıda seçimleri yapabilmesine olanak sağlayabileceği fiziksel aktivite 

konusunda destekleyici olabileceği düşünülmektedir. Bireysel düzeyde ise özellikle katı 

yağlardan gelen enerji alımının sınırlandırılması, daha fazla meyve sebze, baklagil, tam 

tahıllı ürünler ve fındık fıstık türü kuruyemişler tüketilmesi, şeker alımının 
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sınırlandırılması, düzenli fizik aktivitede bulunulması ve bir enerji dengesine ve sağlıklı 

kiloya ulaşılması önerilmektedir (10). 

Genel olarak textbook tarzı çok bilinen hemen hemen tüm kitaplarda obezite 

tedavisi ya da korunma ile ilgili benzer öneriler sıralanmaktadır (25; 27; 41; 42; 43; 44; 

45; 46; 47) Bu öneriler öncelikle enerji dengesinin negatif yöne meyletmesi hedefi için 

beslenme önerilerini yine bu amaçla fizik aktivite artışını öncelemektedir. Bunlara ek 

olarak yaşam biçimini değiştirmek için davranışçı terapiden yararlanılması, farklı 

amaçlarla ilaç tedavisinin uygulanması ve ileri düzeyde obezlerde cerrahi tedavi gibi 

tekniklerden söz edilmektedir. Beslenme seçenekleri arasında Zone, Atkins, Ornish gibi 

çeşitli popüler diyet uygulamalara yer verilmekle birlikte, bunların olumsuz yanları da 

vurgulanmakta ve daha çok ulusal otoriteler tarafından hazırlanmış kılavuzlara göre 

davranılması gerektiği fikri öne çıkartılmaktadır. 

Bu alanda en büyük yükle karşı karşıya kalan ve en çok çalışma yapılan ülke 

olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de ve başka pek çok ülke olduğu gibi 

Türkiye’de ulusal otoriteler tarafından beslenme kılavuzları hazırlanmaktadır. Özellikle 

kılavuzların ilk kullanıldığı yıllarda odakta gıda alımının çeşitlendirilmesi ve artırılması 

varken obezitenin artışı ile birlikte gıda ve kalori azaltılması önerilerine geçilmiştir. 

ABD Tarım Bakanlığının hazırlamış olduğu rehberlerde 1916’dan 1930’lu yıllara dek, 

gıda seçiminin nasıl olması gerektiği, 1940’lı yıllarda yedi temel gıda grubundan 

tüketilmesi gerektiği, 1956’dan 1970’li yıllara dek ise dört temel gruptan söz 

edilmektedir (48) . 1979 yılına gelindiğinde dört temel gruba beşinci bir grup eklenmiş 

ve ılımlı katı yağ, şekerli ürünler ve alkol alımına ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. 1984 

yılında “Gıda Tekerleği” gündeme gelmiş, tekerlekte aşağı yukarı birbirine eşit olarak 

yer alan süt grubu, tahıl grubu, meyve grubu, sebze grubu ve yumurta-balık-et grubu 

yanı sıra küçük bir alanda da alkol, yağ ve şekerlilere yer verilmiştir. 1992 yılında 

piramit biçimine dönüşen tekerlekte oranlar biraz farklılaşmıştır. Piramidin alt tarafında 

tahıllar yer almış böylece daha üstte yer alan meyve sebze toplamı tahıllardan daha az 

yer tutmuştur. 2005 yılında “Piramitim” sistemi ile meyve sebzenin ağırlığı artırılırken 

tahıl grubu azaltılmış ve fizik aktivite rehberin parçası haline gelmiştir. 2011 yılında ise 

”Tabağım” modeli ile tabağın yarısı meyve sebze ile dörtte biri ise tahıl ile doldurulmuş 

halde gösterilmiştir. Protein grubu ve ilave olarak süt ürünü grubu hesaba katıldığında 

protein alımının artırılması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Bu kez odakta ilk sırada 
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kalori dengesinin sağlanması ve kilo yönetimi, katı yağ, ek şeker ve tuz içeren gıdaların 

azaltılması ve meyve sebze, tam tahıllı ürünler, yağsız süt gibi bazı gıdaların artırılması 

yer almıştır.  

Türkiye’de ise gerek önceki beslenme ile ilgili materyallerde gerekse 2004 

yılında hazırlanan Türkiye’ye özgü beslenme rehberinde tıpkı 1956’dan 1970’li yıllara 

kadar ABD’de kullanılan rehberlerdeki gibi dört ana grup gıdadan söz edilmiştir (49; 

50). Bu gruplar süt grubu, et-yumurta-kurubaklagil grubu,  sebze ve meyve grubu ile 

ekmek ve tahıl grubudur. Bu dönemdeki sağlıklı beslenmenin odağı yeterli besin alımı 

ve besin güvenliği olurken obezite ikincil görülmektedir. Türkiye için 2007 broşüründe 

de dört ana grup gıdadan söz edilmiş ve bunların dengeli biçimde tüketilmesi 

önerilmiştir (51). Amaç kilo verilmesi ve de verilen kiloların korunması olunca yine 

ilgili rehberlerdeki önerilerde kısmi kalori kısıtlaması ve fizik aktivite artışı ile negatif 

enerji dengesinin sağlanmasının yeterli olacağı söylenmektedir.  

Öte yandan kılavuzların genelde önerilmesine karşın 3,8 trilyon ABD doları 

büyüklüğünde olan ve sürekli olarak politikalar üreten gıda endüstrisi gibi bir gücün 

kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda kılavuzların hazırlanmasında karar alma 

sürecini etkileyebilme ihtimaline de dikkat çekilmektedir (52; 53).  Kılavuzların yanı 

sıra,  buradaki önerilerin doğruluğundan bağımsız olarak kişinin seçimini içinde 

yaşadığı sosyal, ekonomik ve kültürel çevre bağlamında gerçekleştirdiği, pek çok 

tercihinin ailesel ve etnik arka plandan, eğitim düzeyinden, gelirinden, yaşı ve 

cinsiyetinden etkilendiği,  ek olarak gıda üretim, pazarlanması ve fiyatının da etkili 

olduğu bildirilmektedir (54). Yine örneğin kılavuzları hazırlayan ulusal otorite 

tarafından bir yandan sağlıklı beslenmek için meyve sebze tüketiminin artırılması, 

yeterli süt içilmesi gerekliliğinden söz edilirken, diğer taraftan gıda sektörü raporunda 

görüldüğü gibi 2009-2013 yılları için kişi başı meyve sebze ve süt tüketimlerinin %5 

dolaylarında büyüyeceği buna karşın alkolsüz içecek tüketiminin aynı dönemde %125 

büyüyeceği söylenerek yatırımcılar bu alana davet edilebilmektedir (52). 

Bununla birlikte kılavuzların hazırlanmasında bilimsel gerçeklerin göz ardı 

edildiği, gıda endüstrisinin çıkarlarının gözetildiği türünden eleştirilerin önüne 

geçilebilmesi için örneğin ABD’de 2010 kılavuzu için açık ve kanıta dayalı sistematik 

gözden geçirmelerin olduğu bir metodoloji kullanılmıştır (55; 56). ABD Tarım 

Bakanlığının Beslenme Kanıt Kütüphanesi tarafından kılavuzu hazırlayan komiteye 
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bilimsel kanıtların sentezi için yardımcı olunmuştur.  Tüm araştırma protokollerine, 

literatür seçim kararlarına, kanıt özeti materyallerine ve, tartışmalara toplumun 

ulaşabileceği biçimde Beslenme Kanıt Kütüphanesinde yer verilmiştir (55; 57) .  Özgül 

soruların formülasyonu, bunlarla ilgili alanların belirlenmesi ve toplantıların 

gerçekleştirilmesi ile başlayan kılavuz hazırlama süreci, bu konudaki tüm kanıtların 

olguların bir araya getirilmesi ve tasnifi ile sürdürülmüştür. Tüm çalışmaların 

protokolleri, kanıtların düzeyleri değerlendirilmiş ve bunlar tablolar halinde 

özetlenmiştir. Bunlar tartışma süreçlerinden geçirilmiş ve literatür gözden geçirilmesine 

dayalı araştırma önerileri geliştirilmiştir. 

Kılavuzlara dayalı kısmi kalori kısıtlamasını ve fizik aktiviteyi artırmaya içeren 

yöntemler dışında obezite tedavisi ile ilgili, dolaylı olarak enerji dengesini etkilemeye 

yönelik gerek psikolojik gerek tıbbi gerekse cerrahi teknikler uygulanmaktadır. 

Davranış tedavisinde daha az kalori almak için neleri yapması gerektiği bilgisine sahip 

kişinin bu bilgisini davranışa dönüştürmesi için gerekli olan adımları atması hedeflenir. 

Đlaç tedavisinde gerek iştah üzerinden az yeme ihtiyacı duyulmasını sağlamak, gerekse 

alınan gıdaların daha azının sindirilmesi amacıyla farklı ilaçlar denenmiştir. Farklı 

tekniklerle gıda alımının bir biçimiyle mekanik olarak engellendiği cerrahi tedavinin 

KDH risk faktörlerinin iyileşmesine daha fazla katkısı olduğu söylenmektedir (58).  

2.1.2. Tip 2 Diyabet (T2D) 

Diyabet, ortak paydası hiperglisemi olan bir grup metabolik bozukluğu 

tanımlamaktadır (59). Hastalığın farkına varılması ve çok su içme ve çok idrar çıkarma 

ile birlikte tanımlanması Millattan Sonra (MS) 70 yılında Romalı Aretaeus’a dek 

uzanmaktadır (60).  

Diyabet basitçe, kan şekeri düzeyini düzenleyen bir hormon olan insülinin 

pankreas tarafından yeterince salgılanamadığı ya da vücudun insülini yeterince 

kullanamadığı böylece kan şekerinin yükselerek vücuda özellikle sinirlere ve kan 

damarlarına zarar vermesine yol açtığı bir hastalık olarak ifade edilebilir (59). Yine 

diyabeti kabaca, pankreasın insülini yeterince salgılamadığı durum için tip 1 (T1D) ve 

vücudun insülini yeterince etkili kullanamadığı durumu tip 2 biçiminde tanımlamak 

mümkündür. T1D için basitleştirme mümkün olsa da çeşitli düzeylerde insülin direnci, 

insülin salgısının azalması, glukoz üretiminin artması ile karakterize heterojen bir tablo 

gösterdiği için tip 2 diyabet (T2D) aslında kolay basitleştirilemeyecek bir karmaşıklık 
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içermektedir (59). Ayrıca sınıflandırmada T1D ve T2D yanı sıra diğer özgül tipler ve 

gebelik döneminde görüldüğü için o ismi alan gebelik diyabeti olmak üzere iki grup 

daha bulunmaktadır. Gebelik diyabeti, daha önce diyabet tanı almamış olan bu kişilerde 

gebelik bitiminde kan şekeri tekrar normal düzeyine dönse bile ileriki yaşamlarında 

diyabet geliştirme riskini bir hayli artırmaktadır.  

Diyabet tanısı dışında normallik ve diyabet arasındaki ara durum için  bozulmuş 

açlık glukozu (BAG) ve bozulmuş glukoz toleransı (BGT)’den söz edilmektedir (61). 

Bu düzeydeki kan şekeri diyabette olduğu gibi hiperglisemi olarak adlandırılmakta ve 

tablo prediyabet olarak kabul edilmektedir. 

Kan şekeri değerlerinin yemekle ilişkili olarak ne zaman ve ne düzeyde olduğu 

diyabet tanısı için kullanılan bir göstergedir. DSÖ diyabetin tanımı ve tanısı üzerine 

Uluslararası Diyabet Federasyonu (UDF) ile ortaklaşa olarak 2006 yılında hazırladığı 

raporda açlık plazma şekerinin 126 mg/dl ve üzerinde olmasının ya da yemekten 2 saat 

sonraki tokluk plazma şeker düzeyinin 200 mg/dl ve üzerinde olmasının diyabet tanısı 

olarak kabul edileceği belirtilmiştir (62). Raporda bozulmuş glukoz toleransı da 

önemsenmiş ve özellikle KDH açısından değerlendirilmesi gerektiği söylenmiştir. Aynı 

raporda DSÖ tarafından BAG 110 mg/dl düzeyi yerine UDF’nin önerdiği ve American 

Diabetes Association (ADA)’nın da benimsemiş olduğu 100 mg/dl düzeyine 

düşürülmesinin BAG’lar içerisindeki, kardiyovasküler olay ve diyabet geliştirme riski 

yüksek olduğu kanıtlanmış olan BGT oranlarını azaltacağı için gerekmediğine karar 

verilmiştir (63; 61). Açlık kan şekeri yaklaşık %30 diyabetlinin atlanmasına yol açtığı 

için BAG olanlara oral glukoz tolerans (OGT) testi önerilmektedir. Testten 2 saat sonra 

tokluk plazma şeker düzeyinin 200 mg/dl ve üzerinde olması diyabet kabul 

edilmektedir. 

OGT testinin kime yapılacağı konusunda farklılıklar vardır. Bazı klasik 

textbooklarda DSÖ önerisi olan 110 mg/dl ve üzeri BAG kriteri olarak kabul edilirken 

bazı textbooklarda ve diyabet birliklerinde UDF’nin 2005 yılı kılavuzunda ifade edilen 

100 mg/dl ve üzeri değerler BAG kriteri olarak tercih edilebilmektedir (64; 59; 65). 

Ayrıca UDF tarafından 2005 kılavuzunda BAG için alt kesme noktası olarak 100 mg/dl 

yi önerilmesine karşın kılavuzun Türkçe çevirisinde BAG için kesme noktası olarak 110 

mg/dl değerinin yer almasına izin verilmiştir (66).  
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Kan şekeri düzeyi dışında diyabet tanısı için hemoglobin A1c (HbA1c) için de 

çeşitli araştırmalar yapılmıştır (67). DSÖ 2006 raporundan sonra 2009 yılında HbA1c 

düzeyleri üzerinden diyabet tanısı konup konamayacağı ile ilişkili bir çalışma grubu 

oluşturmuş ve 2011 yılında yayınladığı rapor ile HbA1c’yi önceki tanı kriterlerini de 

reddetmeden diyabet tanısı için kullanılabilir bulmuştur (68). HbA1c değeri %6,5 ve 

üzerine diyabet tanısı konabileceği ancak bu değerin altının diğer testlerle tanısı konan 

diyabeti dışlamadığı ifade edilmiştir. 

Diyabet giriş bölümünde de belirtildiği gibi dünya ölçeğinde yaygınlığı ve 

ölüme sebebiyet vermesi nedeniyle giderek önem kazanmakta olan bir hastalıktır. DSÖ 

verilerinde 2004 yılında 3,4 milyon kişinin yüksek kan şekerinin sonucunda öldüğü ve 

bu sayının 2030 yılında 7 milyonu bulabileceği ifade edilmektedir. Durumun diğer 

önemli yanı ise ölümlerin %80’inin orta ve alt gelir düzeyindeki ülkelerde 

gerçekleşmesidir. 

Diyabet, azalmış kan akımı ve gerek kılcal gerekse diğer kan damarlarının hasar 

görmesi sonucu nöropatiye, körlüğe dek giden retinopatiye, böbrek yetmezliğine, 

hipertansiyon, lipit metabolizması bozuklukları, ateroskleroz ve bunun sonucu kalp 

krizine, inmeye ve toplamda ölüm riskinin iki kat artışına, ayak ülserleri ve 

amputasyonlara, infeksiyonlara, seksüel disfonksiyona neden olmaktadır (5; 30; 59). 

Tüm bu bozukluklara yol açan temel etmen kandaki glukoz konsantrasyonunun yüksek 

olmasıdır. Bunun sonucunda, hücre dışı sıvıdaki ozmotik basıncı artırarak hücrede 

dehidratasyon, böbreklerde ise ozmotik diürez yoluyla aşırı idrar çıkışına yol açar. Bu 

durum diyabetin tipik klinik belirtisi olan susama hissinin ve idrar çıkışının artması 

tablosunu doğurur. Tanı konmamış diyabette ayrıca glukozun kullanımı bozulduğundan 

yağ kullanımı artışına bağlı metabolik asidoz, protein mobilizasyonuna bağlı güçsüzlük 

olur ve hastalar çok yedikleri ve çok içtikleri halde enerjilerinin olmadığından yakınırlar 

(30; 64).  Yine kontrolsüz diyabette hayatı tehdit eden acil durumlar ortaya çıkabilir. 

Bunlar diyabetik ketoasidoz, non-ketotik hiperosmolar durum ve laktik asidoz olarak 

sıralanabilir (64).  

Bu denli ciddi sağlık sonuçları olan diyabet belirli oranlarda önlenebilir bir 

hastalıktır (69). Diyabetin oluşumunda etkili olan faktörlere yönelik eylemler diyabetten 

korunmada hedefleri oluşturmaktadır. Bu faktörler kabaca genetik, kişisel ve çevresel 

olarak sınıflandırılabilir (64; 65; 69; 70; 71). UDF diyabetin önlenmesi ile ilgili olarak 
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risk faktörlerini modifiye edilebilir olanlar ve de modifiye edilebilir olmayanlar olarak 

iki gruba ayırmış ve T2D’nin önlenmesi planının modifiye edilebilir risk faktörlerinin 

kontrolü üzerine dayandırmıştır (72). Modifiye edilebilir olmayan risk faktörleri 

arasında etnisite, ailede diyabet öyküsü, yaş, cinsiyet, gebelik diyabeti ve polikistik over 

sendromu sayılmıştır. Modifiye edilebilir olanlar arasında ise fazla kiloluluk ve obezite 

(abdominal ve toplam obezite), sedenter yaşam biçimi, daha önce tanılanmış glukoz 

intoleransı (BAG ve/-ya BGT), hipertansiyon, azalmış yüksek dansiteli lipoprotein 

(HDL-K: high dansity lipoprotein- kolesterol) ya da artmış trigliserid gibi diğer MS 

komponentlerinin varlığı, intrauterin çevre ve enflamasyon sayılmıştır.  

Oldukça kapsamlı bir meta analizler derlemesinde görüldüğü kadarıyla pek çok 

çalışma diyet ve yaşam biçiminin T2D’in önlenmesinde etkisi olduğunu göstermektedir 

(73). Bu araştırmalarda tam tahıl ve liflerin, magnezyumun, E vitamini ve karotenoidler 

gibi antioksidanların, günde dört ve üzeri çay ve kahve tüketiminin, 1 ila 3 birimlik 

alkol tüketiminin hiç tüketmeyenlere göre diyabet riskini azalttığı, meyve ve sebze 

tüketiminin koruyucu etkisi olmadığı, çok et tüketiminin az et tüketimine göre, günde 3 

birimden fazla alkol tüketenlerin hiç tüketmeyenlere göre diyabet riski artışına neden 

olduğu ifade edilmektedir. Yine aynı yayında 2006 ila 2009 yıllarında yayınlanan pek 

çok meta analizde yaşam biçimi diyet ve egzersiz müdahalelerinin diyabet riskini 

azaltmada %63’e kadar varabilen etkide bulunduğu ifade edilmektedir. Bir diğer 

sistematik derlemelerin sistematik derlemesinde nelerin diyet ve fiziksel aktivite 

müdahalelerinin etkinliğini artırdığı incelenmiş ve nedensellik analizine dayandırılarak, 

sosyal desteğin sağlanmasının, diyet ve fizik aktivitenin her ikisinin birden 

hedeflenmesinin, iyi tanımlanmış ve uyarlanmış davranış değişikliği tekniklerinin 

kullanılmasının müdahalelerin etkililiğini artırdığı tespit edilmiştir (74). Artmış etkililik 

ayrıca temas sıklığı ve kendi kendini kayıt altına almak, hedef koymak gibi kimi özgün 

kendi kendine davranış değişikliği teknikleri demetiyle de ilişkili bulunmuştur. 

Diyabetten korunma üzerine yapılan çalışmaların genel sonuçları topluma 

yönelik koruyucu önerilerin üretilmesine yardımcı olmuştur. Bunlardan DSÖ 

önerilerine göre diyabetten korunmak için sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve bunu 

sürdürmek, en azından haftanın günlerinin çoğunda günlük en az yarım saat süren orta 

yoğunlukta olmak üzere ve mümkünse kilo vermek için bundan fazla egzersiz yapmak, 

sağlıklı beslenmek üç ila beş porsiyon meyve sebze tüketmek, şeker ve doymuş katı yağ 
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alımını azaltmak, tütünden sakınmak-tütün kullanımı KDH riskini artırmaktadır- 

gerekmektedir (5).  

Korunmanın yanı sıra erken tanı ve diyabet ve ilgili diğer tabloların düzeltilmesi 

için gerekli uygun tedavinin diyabet yükünün azaltılmasına yardımcı olacağı ifade 

edilmektedir(5).  

Diyabetli hastanın tedavisi ile ilgili olarak ilk sırada hastanın gerek hastalığı ile 

ilgili gerekse beslenme ve fizik aktivite ile ilgili konularda eğitilmesi gerektiği ifade 

edilmektedir (59; 64; 65). Böylece kişi kan şekeri düzeyini takip edebilecek, 

beslenmesini ve aktivitesini organize edebilecek düzeye gelebilecektir. Kilo verme, 

düzenli beslenme ve hareket yanı sıra oral antidiyabetikler ile T2D’de kan şekeri 

düzeyleri kontrol altına alınır. 

Diyabette düzenli beslenme önerileri zaman içerisinde çok büyük değişiklikleri 

uğramıştır. 1930 yılı için günlük toplam enerjinin %14’ünü karbonhidrattan gelen enerji 

%69’unu yağdan gelen enerji oluştururken, 1955, 1970 ve 1990 yıllarında 

karbonhidrattan gelen enerji giderek yükselmiş ve sırasıyla %35, %45 ve %58 

düzeylerine çıkmış ve dolayısıyla yağdan gelen enerji de benzer biçimde azalarak 

sırasıyla %45, %37 ve %27 düzeylerine inmiştir (75). Beslenme tedavisi uygulanırken 

radikal önlemler yerine küçük değişikliklerin ve hekim gözetiminin daha etkili olduğu 

söylenmektedir (64). 

T2D’de oral antidiyabetikler insülin salınımını uyararak, glukoneogenezisi 

baskılayarak, insülin duyarlılığını artırarak ya da karbonhidrat emilimini azaltarak 

hiperglisemiyi kontrol altında tutarlar. Gerek T2D’de oral antidiyabetiklerin yetersiz 

olduğu ya da kullanılamadığı durumlarda, gerekse T1D’de insülin  ile parenteral tedavi 

sağlanırken, glukagon benzeri peptit-1 (glukagon-like peptid-1: GLP-1 )  agonisti  

T2D’de  ve amylin agonisti ilaçlar da hem T1D’de hem T2D’e parenteral olarak 

kullanılabilmektedir (59).  

Diyabette kan şekerinin kontrol altına alınması dışında tedavide kardiyovasküler 

risk faktörlerinin kontrol altına alınması hedefleri de vardır. Kan basıncı hedefi olarak 

sistolik <130 mm Hg, diyastolik <80 mm Hg, ( glomerül filtrasyon hızı azalmış ve 

makroalbüminürisi olanlar için <120/75 mm Hg), düşük dansiteli lipopretein (LDL-K: 

low dansity lipoprotein-kolesterol) düzeyi <100 mg/dl, trigliserid düzeyi <150 mg/dl, 

HDL-K düzeyleri erkek için >40 mg/dl, kadın için >50 mg/dl önerilmektedir (59). 
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Diyabetin takibinde kullanılan önemli bir gösterge olan glukozile hemoglobin (HbA1c) 

düzeyi için ise %7’nin altı hedeflenmektedir.  

Diyabetik hastanın düzenli olarak hekim kontrolünde olması ve yılda en az bir 

kez yukarıda sayılan değerlerin kontrolü yanı sıra komplikasyonlar açısından görme 

alanı kontrolü, retina muayenesi, mikroalbüminüri tetkiki, kan kreatinini bakılması, 

ayak muayenesi yapılması kendi kendine takip sürecinin ve beslenme biçiminin gözden 

geçirilmesi önerilmektedir (64).  

2.1.3. Metabolik Sendrom (MS) 

Metabolik sendrom önceleri dismetabolik sendrom, sendrom X gibi isimler de 

almış olan, abdominal obezitenin önemli bir parçası olduğu bir semptomlar demetidir 

(76; 77). KDH’nın en önemli ölüm nedeni olmaya başlaması ile birlikte dikkatler bu 

alana çekilmiş ve obezite, T2D, hiperlipidemi ve hipertansiyonun önemli risk faktörleri 

olduğu ve bu risk faktörlerinin ve insülin direncinin T2D ile de açık bir ilişkisi olduğu 

ortaya konmuştur (78). Đnsülin direncinin önemi konusunda ilk çalışmaların 1930’lu 

yılların sonundan 1949’a kadar yaptığı araştırmalarla Himsworth ve arkadaşları 

tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmektedir (79). Himsworth ve arkadaşları o dönem 

için egemen olan “diyabet insülin yetersizliğidir” anlayışının yerine diyabetin bazı 

tiplerinin insülin eksikliğinden değil etkisiz kalmasından kaynaklandığını ve diyabetin 

insüline duyarlı olan ile duyarlı olmayan biçiminde iki tipe ayrılması gerektiğini öne 

sürmüşlerdir. Bu görüş egemen anlayışın değişmesine yeterli gelmemiştir. Ancak 1960 

yılında Yalow ve Berson tarafından immünoessey yöntemiyle erkeklerde endojen 

plazma insülinini diyabetik olan ve olmayanlarda ölçüldükten sonra insüline duyarsız 

olma tekrar gündeme gelmiştir. Bu çalışma ayrıca Yalow’un Berson’un ölümünden 5 

yıl sonra olan 1977 yılında Nobel ödülü almasının yolunu açmıştır (80). Yalow ve 

Berson’un çalışmasına karşın T2D’te karakteristik özelliğin insülin duyarsızlığı olduğu 

genel fikir birliği 1980’li yılları bulmuştur. 

Đnsülin duyarsızlığı ile ilgili çalışmalar sürerken Reaven 1966 yılında Farquhar 

ve arkadaşları ile aynı ekipte düşük ve yüksek karbonhidrat alımından sonraki glukoz, 

insülin ve trigliserid yanıtlarını inceledikten sonra ertesi yıl hipertrigliseridemide 

insülinin rolünü incelemiş ve bu durumun tokluk insülin konsantrasyonu artışına bağlı 

karaciğerde trigliserid yapımı artışından kaynaklandığını ifade etmiştir (81). 

Araştırmalar giderek yalnızca insülin ve glukozla sınırlı kalmamış KDH’na doğru da 
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bağlantılar kurulmuştur. Stern tarafından 1986 yılında yapılan bir derlemede diyabet ve 

KDH için vücut yağ dağılımının ve hiperinsülineminin bir risk faktörü olduğu ifade 

edildikten sonra 1988 yılında Reaven insülin direnci ve buna bağlı gelişen kompanse 

edici hiperinsülineminin plazma serbest yağ asidi konsantrasyonu ile ilişkili olduğunu, 

yağ asidi konsantrasyonu artışının hepatik glukoz üretimini artırdığını ve plazma insülin 

konsantrasyonu ile kan basıncı arasında da ilişki olduğunu söylemiştir (82; 83). Böylece 

insülin direnci merkezli bir Sendrom X tanımı geliştirilmiştir. Reaven tarafından insülin 

direnci sonucu iki durumun ortaya çıkacağı, bunlardan biri olan yetersiz insülin yanıtı 

oluşur ise T2D tablosunun görüleceği buna karşın kompanse edici hiperinsülinemi 

durumunda Sendrom X tablosunun oluşacağı, her iki durumda da kalp damar 

hastalığına yol açılacağı ve ayrıca Sendrom X’in T2De de gidebileceği şematize 

edilmiştir (79).  

Daha sonraki yıllarda konu DSÖ tarafından da gündeme alınmış ve sendrom X 

ve insülin direnci sendromu gibi çeşitli biçimlerde de anılan bu durum, diyabet tanımı, 

tanısı, sınıflandırması ve komplikasyonları ile ilgili 1999 yılı danışmanlar raporunda 

MS kavramı ile yer bulmuş ve tanımlamıştır (84). Raporda insülin direncinin, MS 

komponentleri ile ilgili genel ortak etyolojik faktör olduğuna dair kanıtların giderek 

arttığı, öte yandan toplum içerisinde komponentler ve insülin direnci ile ilşkinin bir 

heterojeniteyi barındırdığı ifade edilmiştir. Rapordan önce yayınlanmış, her bir 

komponentin KDH için risk faktörü olduğu fakat bir arada daha güçlü hale geldiğine 

dair yayınlar hipergliseminin ve diğer MS komponentlerinin kontrolü için yalnızca kan 

şekeri kontrolüne değil diğer KDH risk faktörlerinin azaltılması stratejisine de 

odaklanılması gerektiğine işaret ediyordu(85). DSÖ tarafından MS’un glisemik 

bozukluklardan 10 yıla kadar önce belirlenmesi nedeniyle bu sendromun erken 

kontrolünün diyabet ve KDH’ndan korunmada önemli bir katkısı olacağı ifade 

edilmiştir.  

DSÖ 1999 raporunda MS’u bozulmuş glukoz regülasyonu ya da diyabet  ve/-ya 

insülin direnci ile birlikte en az diğer iki komponentin varlığı biçiminde tanımlamıştır. 

Diğer komponentler olarak yükselmiş arteryel basınç (≥140/90 mm Hg), yükselmiş 

plazma trigliseridi (>150 mg/dl) ve/-ya düşük HDL-K (erkeklerde <35 mg/dl ve 

kadınlarda <39 mg/dl), santral obezite (bel kalça oranı erkeklerde >0,90, kadınlarda 

>0,85 ve/-ya VKĐ >30 kg/m2 ), mikroalbüminüri (idrar albümin atım hızı ≥20 µg/dakika 
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ya da albümin kreatinin oranı ≥30 mg/g) ifade edilmiştir. Hiperürisemi, pıhtılaşma 

bozuklukları gibi komponentlerden de söz edilmiş ama tabloyu tanımlamak için 

bunların gerekli olmadığı ifade edilmiştir. 

DSÖ’nün 1999 yılı raporundan hemen sonra yine 1999 yılında Đnsülin Direnci 

Çalışması için Avrupa Grubu (EGIR: European Group for the Study of Insulin 

Resistance) tarafından yalnızca diyabetik olmayanlarda kullanılmak üzere DSÖ 

tanımının modifiye edilmiş bir versiyonunu yayınlanmıştır (86). Bu versiyonda insülin 

direnci ( nondiyabetik popülasyondaki üst %25 lik açlık insülin düzeyi olarak kabul 

edilmiştir) ve ek olarak diğer komponentlerden ikisi MS olarak tanımlanmıştır. Diğer 

komponentler bozulmuş açlık kan şekeri, kan basıncı artışı, bozulmuş trigliserid ve/-ya 

HDL-K düzeyleri ile abdominal obezitedir. Komponentlerin kesim noktaları olarak 

trigliserid düzeyi için 178 mg/dl ve HDL-K düzeyi her iki cins için de DSÖ’nün 

kadınlar için kabul ettiği değer olan 39 mg/dl alınmıştır. Ayrıca bozulmuş açlık kan 

şekeri 110 mg/dl ve üzeri olarak tanımlanmış ve abdominal obezite için erkeklerde 94 

cm ve üzeri kadınlarda 80 cm ve üzeri değerler alınmıştır.  

Daha sonra 2001 yılında ABD Sağlık ve Đnsan Hizmetleri departmanına bağlı 

Ulusal Sağlık Enstitülerinden (National Institutes of Health: NIH)  olan Ulusal Kalp, 

Akciğer ve Kan Enstitüsü (National Heart, Lung and Blood Institute: NHLBI)  

tarafından  ulusal kolesterol eğitim programı, yetişkin eğitim paneli III (National 

Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III : NCEP-ATP III) raporu 

yayınlanmıştır (87).  Bu raporda MS’un kök nedenleri olarak obezite, fizik aktivite 

eksikliği ve genetik faktörler ifade edilmiştir.  Đnsülin direnci olan pek çok kişinin 

abdominal obezitesi olduğu söylenmiştir. MS’un içerdiği pek çok risk faktöründen 

karakteristik olanlar şöyle sıralanmıştır: 

● Abdominal obezite 

● Aterojenik dislipidemi 

● Yükselmiş kan basıncı 

● Đnsülin direnci ve/-ya glukoz intoleransı 

● Protrombotik durum 

● Proinflamatuar durum 

Bu sendrom için kalp damar hastalığı riskinin herhangi bir LDL-K düzeyinde 

görülebildiği ve sigara ile eşit olarak erken kalp damar hastalığı ölümüne neden olduğu 
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kabul edilmiştir. Buna ek olarak MS’a eşlik eden insülin direncinin T2D’nin altta yatan 

nedenlerinden biri olduğu bu nedenlerden ötürü MS' un bir risk artırıcı olarak görülmesi 

gerektiği ifade edilmiştir. 

 ATP III kriterlerine göre erkeklerde 102 cm’yi, kadınlarda ise 88 cm’yi geçen 

bel çevresi, trigliseridin 150 mg/dl den yüksek olması ya da özgün ilaç kullanımı, HDL-

K’nin kadında 50 mg/dl’den erkekte 40 mg/dl’den düşük olması ya da özgün ilaç 

kullanımı, sistolik kan basıncının 130 mmHg’den ya da diastolik kan basıncının 85 mm 

Hg’den yüksek ya da eşit olması veya özgün ilaç kullanımı, açlık kan şekerinin 110 

mg/dl’den yüksek olması ya da özgün ilaç kullanımı veya önceden diyabet tanısı 

alınması olmak üzere beş komponentten üçü mevcutsa MS tanısı konmaktadır. Ancak 

daha sonra ADA’nın bozulmuş açlık şekeri sınırını 100 mg/dl çekmesi ile ATP III 

kriterleri de buna uygun biçimde kabul edilmiştir (88).  

MS ile ilgili çalışmalar bir yandan tanımlamanın netleşmesine doğru giderken 

öbür yandan da böylesi bir tanımlamaya ihtiyaç olup olmadığı da tartışılmıştır. Stern ve 

arkadaşları tarafından 2004 yılında MS’un diyabet ve KDH ile ilgili öngördürücü 

özelliğinin her iki durumla ilgili olarak kullanılan diğer öngördürücülere bir 

üstünlüğünün olmadığı gösterilmiştir (89). Bazı yayınlarda hastaların MS olarak 

etiketlenmesinden, bu sendromun, komponentlerinden daha fazla risk taşıdığı ve diğer 

KDH risk faktörlerinden daha önemli olduğu ya da altta yatan patofizyolojinin açık 

olduğu biçiminde bir algıya yol açacağı gerekçesi ile kaçınılması gerektiği, bazı 

yayınlarda ise tanımın önemli olduğu, araştırmalarla birlikte tanımının değiştiği ama 

diyabet ve kalp hastalıkları açısından tek öngördürücü olarak sunulmaması gerektiği 

ifade edilmiştir (78; 90). Kahn ve akadaşlarının yayınına tepki olarak UDF raporunun 

yazım grubunda da bulunan Zimmet ve Alberti tarafından ADA ve Diyabet Çalışması 

için Avrupa Cemiyeti (European Association for the Study of Diabetes: EASD)’nin 

MS’un başına ateş ettiği söylenirken daha sonra Zimmet tarafından yine MS terimini 

savunan görüşler ifade edilmiştir (91; 92).  

Bu tartışmalar sürerken MS’la ilgili çalışmalar da sürdürülmüştür. Konuyla ilgili 

bir çalışmada bu tanımlamanın diyabeti öngördürmede oldukça etkili olduğu, üstelik 

bunun insülin direnci, oral glukoz testi ya da mikroalbüminüri ölçümü yapılmadan da 

mümkün olduğu, bir diğer çalışmada 45 yaş ve üzeri erkekler ile 55 yaş ve üzeri 

kadınlarda KDH’nı öngörmede ve genel olarak da diyabeti örgörmede etkili olduğu 
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ifade edilmiştir (93; 94). Yine bu dönemde Uluslararası Diyabet Federasyonu (UDF) 

konsensus raporu yayınlanmış ve bu raporda MS’u en tehlikeli kalp krizi risk faktörleri 

olarak ifade edilen diyabet veya yükselmiş açlık glukozu, abdominal obezite, yüksek 

kolesterol ve yüksek kalp basıncı demeti olarak tanımlamıştır (95). Raporda dünyadaki 

yetişkin nüfusun yüzde %20-25’ininMS olduğu ve bu sendroma sahip olmayanlara göre 

iki kat daha faza ölüm riski, üç kat daha fazla kalp krizi ya da inme riski ve beş kata 

kadar daha fazla T2D geliştirme riski olduğu ifade edilmiştir. Raporun dayandığı 

çalıştay 2004 yılında DSÖ ve ATP III’den ve beş kıtadan katılımcılar ile Astra-Zeneca 

firması sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir (86). UDF MS tanımında abdominal 

obeziteyi başat kabul etmiş ve dünyanın farklı bölgelere ve etnik gruplara göre değerleri 

farklı önermiştir.   

UDF MS’u abdominal obezite -ki bunun anlamı Avrupa bölgesi erkekleri için 

bel çevresinin 94 cm ve üzerinde olması kadın için 80 cm ve üzerinde olmasıdır- ve ek 

olarak aşağıdaki dört faktörden herhangi ikisinin varlığı ile tanımlamıştır: 

• Artmış trigliserid düzeyi: ≥150 mg/dl ya da lipit anormalliği için özgül 

tedavi 

• Azalmış HDL kolesterol: Erkeklerde <40 mg/dl, kadınlarda <50 mg/dl 

ya da lipit anormalliği için özgül tedavi 

• Yükselmiş kan basıncı: sistolik ≥130 mm Hg ya da diyastolik ≥85 mm 

Hg ya da daha önce tanılanmış hipertansiyon tedavisi 

• Yükselmiş açlık plazma glukozu ≥100 mg/dl ya da daha önce tanılanmış 

T2D 

UDF kriterlerinin ATP III kriterlerinden farklılığı, UDF’nin bel çevresi 

kalınlaşmasını olmazsa olmaz kabul edip bel kalınlaşmasına eşlik eden diğer iki 

komponentin varlığı durumunu şart koşmaktadır. Ayrıca abdominal obezite kriterleri de 

farklıdır. ATP III erkekler için bel çevresi 94 cm ve üzerindeki bazı kişilerin de 

metabolik risk faktörleri geliştirebileceğini ve yaşam biçimi değişikliğinden fayda 

görebileceklerini söylemekle birlikte bunu genetik nedenlere bağlar ve sınırı 102 cm 

olarak kabul eder. Trigliserid ve kan basıncı değerleri için kesim noktaları UDF 

kriterlerinde olumsuz kabul edilirken ATP III’te kesim noktalarının üstü olumsuz kabul 

edilmektedir. 



 19

Her iki raporda yalnızca tanımlama yapılmamış aynı zamanda öneriler de 

geliştirilmiştir. ATP III raporunda tedavi ile ilgili iki yaklaşımdan söz edilmiştir. 

Bunlardan biri olan kök nedenlerin modifikasyonudur. Bu yaklaşıma göre, kilo vermek 

ve fiziksel aktivitede bulunmak insülin direncini düşürecek ve dolayısıyla metabolik 

risk faktörlerini etkileyecektir.  Đkinci yaklaşım metabolik risk faktörleri doğrudan 

farmakolojik yollardan tedavi etmektir. Raporda MS ihmal edildiğinde sadece yüksek 

LDL düzeylerinin düşürülmesinin risk azalmasına yetmeyeceği ifade edilmiştir.  Çeşitli 

metabolik parametrelerin modifikasyonundan maksimum verim elde etmek için altta 

yatan insülin direncinin tedavinin hedefi olması gerektiği söylenmektedir.  

UDF ise MS tanısı konar konmaz KDH risk değerlendirmesi yapılarak agresif 

bir tedavi planı uygulamak gerektiğini söylemiştir. UDF birincil müdahalenin yaşam 

biçimi değişikliği olması gerektiğini, bunun, bir yıl içerisinde orta düzeyde enerji 

kısıtlaması uygulayarak %5-10 kilo kaybı sağlanmasını, orta düzeyde fiziksel aktivite 

artışını ve diyet bileşiminin değişimini kapsadığı vurgulanmıştır. UDF’ye göre ikincil 

müdahale ise yaşam biçimi değişikliğinin yeterli olmadığı ve KDH açısından yüksek 

riskli olanlara ilaç tedavisi başlanmasıdır. Metabolik komponentlerinin düzeltilmesi 

amacıyla kullanılacak ilaçların hedefleri olarak atorejenik dislipidemiye karşı 

trigliseridleri ve LDL-K’yi düşürmek, HDL-K’yi yükseltmek gösterilmiş ve ilaç olarak 

fibratlar ve statinler önerilmiştir. Hipertansiyona karşı 140/90 mm Hg düzeyleri ilaç 

başlamak için önerilirken diyabet varsa 130/80 mm Hg ve üzeri için ilaç önerilmiştir. 

Diğer antihipertansifler dışlanmamakla birlikte Angiyotensin dönüştürücü enzim (ACE: 

Angiotensin converting enzyme) inhibitörleri ve angiotensin reseptor blokerleri 

öncelikli kabul edilmiştir. UDF tarafından  insülin direnci ve hiperglisemi için 

metformin, thiazolidinedione, acarbose ve orlistat gibi ilaçlar kullanılabilir 

bulunmaktadır. 

MS ile ilgili tartışmalar UDF’nin 2004 toplantısından sonra da sürmüştür. 

Aralarında UDF’nin epidemiyloji ve korunma ile ilgili biriminin yanı sıra ABD NHLBI, 

AHA, Dünya Kalp Federasyonu, Uluslararası Ateroskleroz Topluluğu ve Uluslararası 

Obezite Çalışma Grubu gibi kuruluş ve topluluklardan temsilcilerin katılımıyla 2009 

yılında bir MS uyumlulaştırma belgesi yayınlanmıştır (96). Belge 23 Mart 2009 ila 13 

Temmuz 2009 tarihlerinde ilgili kurumlarca onaylanmıştır. Bu belgede dile getirilen 

yeniliklerden biri UDF’nin olmazsa olmaz kabul ettiği abdominal obezitenin diğerleri 
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ile eşdeğer kriter olarak kabul edilmesi olmuştur. Tanı kriterleri bu yönüyle ATP III 

kriterlerine benzemekle birlikte bel çevresi konusunda genelde UDF kriterlerinin 

kullanılmasına yol vermesi ve trigliserid ile ilgili kesim noktasını tanıya dahil etmesi ile 

bu kriterlerden ayrılmaktadır. Yine ayrıca bel çevresi konusunda araştırmalara ihtiyaç 

olduğu, ulusal ve bölgesel kesim noktalarının da kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Bu belgeden sonra DSÖ’nün konuyla ilgili uzman danışmanların tartışılmak 

üzere hazırladığı raporu yayınlanmıştır (97). Rapor MS kavramını patofizyolojisi, 

epidemiyolojisi, klinik kullanımı ve halk sağlığı bağlamlarında kullanımını 

değerlendirmeye almıştır. Eğitsel bir kavram olarak işe yaradığı, buna karşın tanı ve 

kontrol aracı olarak sınırlı yararı olduğu kabul edilmiştir. Bu yüzden MS, bir klinik 

tanıdan ziyade hastalık öncesi (pre-morbid) bir durum olduğu, saptanmış diyabet ya da 

bilinen KDH olan bireyleri bunun dışında tutmak gerektiği ifade edilmiştir. Raporda 

KDH öngörmede özellikle orta ve düşük gelirli ülkeler için DSÖ tarafından geliştirilen 

tablonun kullanılabileceği ifade edilmiştir. Bu tablo yaş, cinsiyet, sigara içme durumu 

ve kan basıncıyla ya da olanak varsa bunlara ilave olarak kolesterol ölçümü ile risk 

tahmini yapmaya olanak sağlamaktadır (98).  

DSÖ ayrıca konuyla ilgili yapılacak araştırmaların KDH’nın ve diyabetin 

gelişimine neden olan genel metabolik yolların ayrıştırılmasına MS’un erken 

belirleyicilerine, KDH ve diyabet riskini azaltmak için bağlama özgül stratejiler ile 

toplum tabanlı korunma stratejilerinin geliştirilmesine odaklanması gerektiği dile 

getirilmiştir. DSÖ raporu MS kavramının halk sağlığı bağlamında üç yararından söz 

etmektedir. Bunlardan birincisi bu kavramın geniş kapsamlı halk sağlığı mesajı verme 

özelliği, ikincisi bir risk faktörü belirlendiğinde eğitilmiş sağlık personelinin demetteki 

diğer risk faktörlerini değerlendirmeye alması, üçüncüsü sağlık çalışanlarını tek başına 

diyabete ya da KDH’na odaklanmamaları konusunda cesaretlendirmesi olarak ifade 

edilmektedir.  

Raporun yayınlanmasından bir süre sonra DSÖ uzmanları içerisinde raporun 

hazırlanmasında rol alan araştırıcılardan Reaven MS tartışmasını atlıkarıncaya 

benzetmiş ve bu döngüden çıkılması gerektiğini savunmuştur (99). Reaven MS tanısının 

KDH ‘yi belirlemede Framingam Risk Skoru değerlendirmesinden daha az etkili 

olduğu, T2D’i belirlemede ise açlık plazma glukoz konsantrasyonundan daha kötü 

olmasa bile daha iyi de olmadığını ifade etmiştir. Reaven’e göre MS tanımında bazı 
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sıkıntılar vardır. Bunlardan biri metabolik olarak sağlıklı obezlerin olmasıdır. Ayrıca 

Reaven’e göre açlık glukozu haricindeki üç komponentin varlığını MS olarak 

tanılamak, buna karşın açlık glukozu bozukluğuna ilaveten sadece bir komponentteki 

olumsuzluğun gerçekte daha fazla risk ifade ettiği halde MS tanısı almaması sıkıntı 

yaratmaktadır. Bazen iki komponentin üçten daha riskli olabileceği ve her bir 

komponent için zaten uygun protokoller olduğu için bunun toplamı için ayrıca ek bir 

uygulamanın olmadığı da Reaven tarafından ifade edilmektedir.  

Türkiye’de MS’un nasıl tanımlanacağına ilişkin Türkiye Endokrinoloji 

Metabolizma Derneği’nin 2007 yılında yaptığı öneriye göre diyabet, bozulmuş glukoz 

toleransı ya da insülin direnci olmazsa olmaz olarak görülmüştür. Bunlardan en az 

birinin varlığı durumunda hipertansiyon, dislipidemi ve abdominal obeziteden en az 

ikisinin varlığı MS olarak tanımlanmıştır. Sistolik basıncın 130 mm Hg’den büyük 

olması, diyastolik basıncın 85 mm Hg’den yüksek olması ya da antihipertansif 

kullanmak hipertansiyon olarak değerlendirilmiştir. Dislipidemi olarak trigliserid 

değerinin 150 mg/dl den büyük olması ya da HDL-K değerlerinin erkekte 40 mg/dl’nin 

kadında ise 50 mg/dl’nin altında olması kabul edilmiştir. Abdominal obezite olarak 

VKĐ’nin 30 kg/m2’den yüksek olması ya da bel çevresinin erkeklerde 94 cm’den 

kadınlarda 80 cm’den kalın olması kabul edilmiştir (12). TEKHARF çalışmasına 

dayanılarak hangi düzeylerde risk artışlarının anlamlı olduğu değerlendirilmiştir (13; 

100). Şeker düzeyi için 100 mg/dl, bel çevresi için erkeklerde 95 cm, kadınlarda 91 cm 

ve HDL-K için kadınlarda 45 mg/dl önerileri geliştirilmiş, sonrasında diyabet ve kalp 

hastalığı riski açısından erkeklerdeki  bel çevresi için 95 cm’in anlamlı olduğu ancak 

kadınlarda HDL-K için 50 mg/dl’nin kabul edilmesi ve bel çevresi sınırının 91 cm 

olmasının bir anlam taşımadığı saptanmış ve buna göre bir modifiye edilmiş ATP III 

tanımı önerilmiştir. Riski artıran yaş sınırı 2007 yılında 50 kabul edilirken 2010 yılında 

45 yaştan itibaren anlamlı risk artışı görüldüğü ifade edilmiştir.  

Sonuç olarak tartışılan bir kavram olarak MS tanı kriterleri ve patoloji 

konusunda daha uzun süre üzerinde tam bir uzlaşma sağlanamayacak olsa da halk 

sağlığı, sağlığın korunması ve geliştirilmesi aktiviteleri için bir kavram olarak işe yarar 

yanları olduğu kabul görmektedir. 
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2.2. Psikososyal Çevre ve Đşe Bağlı Koşullar 

Obezite, diyabet ve MS tartışılırken bunların sağlığa getirdikleri yük ve 

öneminden ve dolayısıyla erken evrede önlenmesi gerekliliğinden söz edildi. Bunlardan 

MS’un kendisi nasıl tanımlanırsa tanımlansın aslında bir klinik sorunu tarif 

etmemektedir. Yukarıda belirtildiği gibi şu ya da bu oranda kalp hastalıkları ve diyabet 

ile öngörüde bulunulmasına yardımcı olmaktadır. Bu konudaki müdahaleler sonuçta 

hastalık ve erken ölüm riskini azaltmayı hedeflemektedir. 

Koruyucu tıpta, gerek yalnızca sorgulama formuna gerekse fizik muayene ya da 

laboratuar incelemelerine dayansın tıbbi tanı koyma araçları oluşacak klinik tabloların 

engellenmesi için bilinen risk faktörlerinin açığa çıkartılması ve buna yönelik önlem 

almayı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Ancak yalnızca örneğin yüksek kolesterolü 

tespit edip sonrasında kolesterol düşürücü ilaç kullanarak riski azaltmaya çalışmanın 

yeterli bir yaklaşım olmadığı da savunulmaktadır. Hangi koşullar altında ve kimlerin 

daha riskli olduğunun belirlenmesi önlenebilir riskler açısından önem taşımaktadır. 

Marmot beslenme alışkanlığını ele almanın tek başına kolesterolü ele almaktan daha 

yararlı olduğunu ve ayrıca insanların doymuş yağ ve tuz oranı yüksek diyetleri 

tüketmesinin kaza sonucu değil, gıda arzı yapısı, kültür, alım gücü, bulunabilirlik, gibi 

etkenlere bağlı olduğunu belirtmektedir (101).  

Daha önceleri klinik bir sorun olarak ve klinisyenlerin dikkat çektiği bir konu 

olan obezite ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar o dönem için halk sağlığı 

uzmanlarının ilgi alanları dışında kalmıştır (102). Dolayısıyla bu hastalıklar ile ortam 

arasındaki ilişkiler son yıllarda olduğu kadar yer bulamamıştır. Halk sağlığı 

uzmanlarının dikkatlerini bulaşıcı hastalıklardan giderek bulaşıcı olmayan hastalıklara 

çevirmeleri ile birlikte bu hastalıklara çevrenin etkisi de daha fazla incelenmeye 

başlamıştır. Konuyla ilgili pek çok araştırmanın sonucu obeziteyi var eden toksik bir 

ortamın olduğu, fast-food gıda zincirlerinden televizyon reklamlarına, özellikle 

çocuklara yönelen pazarlama taktiklerinden porsiyonların büyümesine kadar pek çok 

olgunun bu ortamın parçası olduğu ve obezitenin yaygınlaşmasında etkisi olduğu 

düşüncesini doğurmaktadır (102). Ancak çevreye bakışı da biraz genişletmek isteyen 

Drewnowski ve  Darmon ekonomik soruna da dikkat çekmek amacıyla yayınladıkları 

bir derlemede yayınlanmış pek çok araştırmada obezitenin meyve ve sebze hariç, fazla 

protein, nişasta, şeker, yağ, tatlandırıcılar, yemekler, atıştırmalar, içecekler, katı gıdalar, 

fast food ve tam hizmet eden lokantalar,  evde yeme gibi pek çok etkenden 
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kaynaklandığının ifade edildiğini, insanı çevreleyen toksik gıda ortamı ile ilgili pek çok 

düzenlemenin gündeme geldiğini ancak obez kişinin ekonomik ortamına çok az önem 

verildiğini ifade etmişlerdir (103). 

Bu çerçevede alım gücünü etkilemesi açısından Türkiye’de kalorilerin ekonomik 

maliyetine bakmak meselenin önemli olup olmayacağı üzerine bir ön fikir verebilir. 

Türkiye’deki 2011 Temmuz ayındaki fiyatlarla 1 kg margarinin 3 ila 4 Türk Lirası (TL) 

olduğu rafine beyaz makarnanın kilosunun 1,7 TL toz şekerin kilosunun ortalama 2,5 

TL, integral buğdaydan yapılan makarna kilosunun 10,58 TL, baklagillerin kilosunun 4-

8 TL, süt ve beyaz peynir gibi süt ürünlerinin litre veya kg fiyatının  2- 24 TL, 

meyvelerin kilosunun 4-8 TL  olduğu görülecektir (104; 105; 106). Bu fiyatlarla her 100 

kalorinin maliyeti yaklaşık olarak yağ için 4 kuruş, rafine beyaz makarna için 5 kuruş,  

şeker için 6 kuruş, baklagiller için 10 kuruş ve üzeri, integral undan yapılan makarna 

için 30 kuruş, süt ve süt ürünlerinde 30 ila 80 kuruş ve meyvelere sıra geldiğinde 50 ila 

100 kuruş olduğu hesaplanabilir. Bu hesaplamalarla kalori maliyeti açısından sağlıklı ve 

sağlıksız gıdalar arasındaki 6 ila 25 kata varan farklılıkların sağlıklı gıda tüketimini en 

azından düşük gelirli kesimlerde etkileyip etkilemediği sorusu ilgiyi ve araştırılmaya 

hak etmektedir. 

Çevreye bakış ortamdaki sosyoekonomik durum, sosyal sınıflar, siyaset, cinsiyet 

farklılıkları ve daha pek çok değişkenin irdelenmesini sağlamıştır. Bu irdelenme 

sonucunda dünya ölçeğinde doğuştan beklenen yaşam yılı açısından ülkeler arasında 40 

yıl kadar fark olabildiği, yine ülkeler arasında kişi başı sağlık harcaması farklılıklarının 

1 ABD dolarına karşılık 7000 ABD doları olabildiği, kronik hastalıkların ardında yatan 

sağlıksız yaşam biçiminin küreselleştiği sağlık konusunda en yetkili ağızlardan dile 

getirilmektedir (107). Bu durum sağlığı sosyal belirleyicileri ile birlikte ele almanın 

gerekli olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Sağlık ve sosyal belirleyicileri çerçevesinde Brunner ve Marmot sosyal yapı, 

stres ve sağlığı bir arada ele alan çalışmalarında iş organizasyonu, sosyal izolasyon 

derecesi, yaşam üzerinde denetim sahibi olma hissinin diyabet ve KDH gelişimini ve 

bunlar nedeniyle ölüm olasılığını etkileyebilmesinin mümkün olduğunu ileri 

sürmüşlerdir (108). Brunner ve Marmot ayrıca Sapolsky tarafından kurulan stres 

modeline göre stresin savaş ya da kaç yanıtının akut streste adaptasyon sağladığı ancak 

kentsel ortamda kronik strese karşı bozulmuş bir adaptasyon yanıtına yol açabileceğini 

ve bundan dolayı daha yüksek maddi yaşam standartlarına sahip olmalarına rağmen 
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Harlem’de yaşayan Afro-Amerikan erkeklerin ortalama yaşam sürelerinin 

Bangladeştekilerden kısa olduğunu ifade etmişlerdir. Yine aynı çerçevede Marmot da 

içlerinde olmak üzere Peasey, Bobak ve arkadaşları orta ve doğu Avrupa’da KDH ve 

diğer bulaşıcı olmayan hastalıkların belirleyicileri üzerine HAPIEE çalışmasını 

yürütmektedirler (109). Çalışmanın üretilen yayınlardan birinde obezitenin gelir düzeyi 

yüksek ülkelerde eğitimle ters bağıntılı olduğu bu bağıntının gelir düzeyi düşünce 

azaldığı ifade edilmiştir (110). Bir başka makalede Boylan ve arkadaşları doymuş yağ, 

şeker ve kompleks karbonhidrat alımının risklerle bağıntılı olduğunu ifade etmişlerdir 

(111). Aynı çalışmanın farklı epidemiyolojik araştırmalarla bir arada değerlendirilmesi 

ile iş stresi ve sağlık arasındaki ilişkiler de incelenmiştir (112).  

Bu ve benzeri çalışmalarda ortaya konan sosyal yapı ve sağlık arasındaki 

bağlantılar biyolojik süreçlerin bu bağlantının parçası olması gerektiğini 

düşündürtmektedir (108). Brunner ve Marmot sosyal yapının iş, sosyal ortam, psikoloji 

ve sağlık davranışları üzerinden beyni, nöroendokrin ve bağışıklık yanıtlarını 

etkilediğini ve buna bağlı olarak patofizyolojik değişikliklerin, organ hasarlarının 

meydana gelebildiğini söylemektedirler. Bu süreçte iki biyolojik yolağın önemli olduğu 

bunlardan birincisinin sempato-adrenal eksen diğerinin hipotalomo-hipofizer-adrenal 

eksen olduğu ifade edilmektedir. Birinci yolak hızlı yanıt üretmekteyken ikincisi yavaş 

yanıt üretmektedir ve dolaşıma kortizol salınımını sağlar. Kortizol adrenalin ve 

noradrenalin gibi insülinin etkisine karşı kan şekeri düzeyinin artmasına ve yağların 

mobilizasyonuna hizmet eder (30; 39). Ancak fiziksel olarak kaçacak ya da savaşacak 

bir durum olmaması oluşan metabolik değişikliklerin uzun vadede zararlı etkisinin ön 

plana çıkmasına neden olur. 

Stresin bu bilinen zararlı etkilerinin modern hayatla ortaya çıktığı bu durumun 

daha çok üst düzey yüksek gelirli yöneticilerde görüldüğünün düşünülmesine karşın 

stresin daha çok mali zorluk ve monoton iş hayatı ve yüksek emek-ödül dengesizliğine 

maruz kalan alt düzey çalışanlarında oluştuğu ifade edilmektedir (108). Brydon ve 

arkadaşlarının koroner kalp hastalıklarının (KKH) düşük sosyo-ekonomik statü 

(SES)’deki kişilerde daha fazla olduğu ve yine bu hastalıkta interlökin-6 (IL-6)’nın 

rolünden yola çıkarak yaptıkları araştırmada düşük SES’in stres karşısında daha fazla 

IL-6 yanıtına neden olduğu ve yüksek SES grubunda stres sonrası 75. dakikadan 

itibaren IL-6 düzeyleri stabil olsa da düşük SES grubunda 2 saate kadar yükselmeye 
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devam ettiği, stres sonrasında normalleşmenin yine yüksek SES grubunda daha çabuk 

olduğu bulunmuştur (114).  

Sosyoekonomik yapı ve çalışma hayatı stres yanıtlarının ölçülmesi uzun vadeli 

varsayımları olanaklı kılabilir. Bu varsayımları doğrulayabilecek pek çok bağıntı da 

araştırmalara konu olmuştur. Đstihdam düzeyi ile MS komponentleri ve diğer bazı 

parametreler arasındaki bağın incelendiği bir araştırmada düşük ve yüksek istihdam 

düzeyleri arasında VKĐ, bel çevresi, bel-kalça oranı, HDL-K, LDL-K, 2 saatlik glukoz 

ve insülin değerleri, ve diğer bazı lipoproteinler açısından anlamlı farklılıklar olduğu 

tespit edilmiştir (115). Ayrıca araştırma bulgularının MS’un koroner riskteki sosyal 

eşitsizliklerin biyolojik açıklamasına katkıda bulunduğunu ortaya koyduğu ifade 

edilmiştir.  

Đş, obezite ve mesleki sağlık ve güvenlikle ilgili olarak ABD hastalık kontrol ve 

korunma merkezi (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) dahilinde Schulte 

ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada talepkar ve düşük kontrollü işyerlerinin ve uzun 

iş saatlerinin obezite riskini artırdığı ve buna ilave olarak obezitenin vibrasyona bağlı 

hasarları ve mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarını etkilediği ifade edilmektedir (115). 

Çalışmada işin kişilerin yeme biçimini, aktivite düzeyini fazla kilo ve obeziteye yol 

açacak biçimde etkileyebileceği ifade edilmiş, obezitenin ayrıca iş performansı ve iş 

fırsatlarını da etkileyebileceği bildirilmiştir.  Schulte’nin de gönderme yaptığı bir 

çalışmada Shields Kanada ulusal sağlık araştırmasına dayanarak yaptığı analizlerde 

uzun çalışma saatlerinin depresyonu artırdığı, sağlıksız kilo artışı, erkek ve kadınlarda 

sigara içiciliği ve kadınlarda alkol alımıyla bağıntılı olduğunu ortaya koymuştur (116).  

Shields, bu çalışmasında uzun saatler çalışan erkeklerin normal çalışan erkeklere göre 

2,2 kat daha fazla sağlıksız kilo alma konusunda riskli olduğunu ifade ederken 

kadınların özellikle iş geriliminden dolayı 1,8 kat daha fazla kilo alma riski taşıdığını 

ifade etmiştir.  

Japonya’da yapılan bir çalışmada iş tipi değişikliği ile MS arasında bir ilişki 

bulunurken, bir diğer çalışmada iş stresi ve obezite arasındaki ilişkiden söz edilmektedir 

(117; 118). ABD’de yapılan bir çalışmada yine işyeri çevresi ile obezite arasında bir 

ilişki olduğu ortaya konarken Almanya’da yapılan bir diğer çalışmada ise işin 

kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkisi gösterilmiştir (119; 120). Ayrıca iş 

yaşamında harcanan enerji ile fazla kilo ve obezite arasındaki ilişki olmadığı, iş 

hayatında daha fazla enerji harcayanların daha az kilo sorunu olacağı konusundaki 
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beklentinin gerçekçi olmadığı da ifade edilmektedir (121). Bu da kol gücüyle çalışan 

işçilerdeki MS oranının ofis çalışanlarından daha az olmasının beklenemeyeceğini 

göstermektedir. Ayrı bir çalışmada ise oturularak geçirilen zaman, çalışma biçimi ve 

fazla kiloluluk ve obezite arasındaki ilişki olduğunu ortaya konmaktadır (122).  

Sağlığın sosyal belirleyenleri arasında önemli bir yeri olan sosyoekonomik 

statünün düşük olmasının orta yaşta kilo alma konusunda yüksek risk oluşturması, 

babanın sosyal sınıfının kadınlarda eğitim ve sağlıksız yaşam biçiminden bağımsız 

olarak obeziteyi belirlemede rol oynaması gibi sonuçlar da elde edilmiş olup sosyal 

eşitsizlik ile KKH riski ve toplam aile geliri ile MS arasında ters yönde ilişkiler 

saptanmıştır (114; 123; 124; 125).  

Diğer belirleyicilerden erken yaşam olayları, yaşam seyri, iş yokluğu ve 

güvencesizliği ile işyeri psikososyal ortamı bağlamında değerlendirilmiştir (126; 127; 

128; 129). Yapılan bir araştırmada güvencesiz işlerin sağlık risklerini, 1,39 kat artırdığı, 

başka bazı araştırmalarda işyeri stresinin ve haksızlığa uğramanın MS için risk faktörü 

olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir (130; 131; 132).  

Tüm bu bağıntılar bir yandan obezite, diyabet, MS ve KKH gibi durumların 

değerlendirilmesinde daha geniş bir perspektife gerek olduğunu koyarken öbür yandan 

işçi sağlığı meselesinin yalnızca basit bazı kimyasal ve fiziksel etkenler gibi mesleksel 

maruziyetler sonucu oluşan bozukluklarla sınırlı tutulamayacağını da göstermektedir. 

Yapılan pek çok çalışma obezitenin ve bununla beraber diyabet ve kalp hastalıkları 

riskinin çalışma yaşamından etkilendiğini ortaya koymaktadır.  

Öte yandan iş ve obezite, MS ve ilgili diğer hastalıklar arasındaki ilişkiden söz 

ederken bunun iki yönlü olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Obezite ve MS’un 

oluşumunda çalışma hayatının rolü yanı sıra obezite ve MS’un da iş yaşamındaki rolü 

söz konusudur. Đş yaşamı bu durumları etkilerken bu durumlar da iş yaşamını 

etkilemektedir. Örneğin obezlerin özellikle bazı işlere girişte dezavantajlı olduğu 

bilinmektedir. Obezlerin işverene maliyetinin daha fazla olması da yalnızca 

“prezantabl” çalışan arayışında olan işyerleri için değil tüm işyerleri için tercih 

edilmemesine neden olabilmektedir (133). Yine çalışmalar MS tanısı alan işçilerin 

diğerlerinden daha fazla hasta geçirdiği gün ve işe devamsızlığı olduğunu 

göstermektedir (134). Schulte ve arkadaşlarının çalışmasında obezitenin varlığı 

durumunda sağlık harcamaları arttığı için sigorta şirketlerinin yüksek sigorta bedeli 

talep ettikleri ve ya fazla prim ödeme ya da güvencesiz kalma seçenekleri ile karşı 
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karşıya kaldıkları, en güvencesiz kesimin obezler olduğu ifade edilmiştir (115). 

Sosyoekonomik açıdan daha dezavantajlı olanlar çalıştıkları işte daha fazla risk 

yaşamakta bunun sonucunda oluşan hastalık tablosu ile işini kaybetme dolayısıyla 

dezavantajının daha da derinleşmesi sonucuyla karşı karşıya kalabilmektedir. Böylelikle 

dezavantajlı gruplar için kısır döngüye giren bir olumsuzluklar zinciri söz konusu 

olabilmektedir. 

2.3. Đşyerlerinde Beslenme Durumları ve Beslenme Müdahaleleri 
 

Şimdiye kadar konu edilen obezite, diyabet ve MS ile ilgili önleme 

çalışmalarında odak noktanın yaşam biçimi değişikliği olduğu ve bunun en önemli 

bileşeninin beslenme biçimi olduğu görülmüştür. Beslenme ile ilgili olarak da tarihsel 

süreç içerisinde hangi amaçlarla ne gibi önerilerin geliştirildiğinden de söz edildi. Konu 

özel olarak çalışanlara geldiğinde kimi özgül yanlar ortaya çıkmaktadır. Başlangıçta 

genel bakış açısının çalışanların verimliliğini artırmak için besin eksikliklerin 

giderilmesi yönünde gelişmiş olduğu görülmektedir. 20. Yüzyılda iki dünya savaşının 

yaşanması, özellikle ikinci dünya savaşı olmak üzere savaşın yarattığı olumsuz 

beslenme koşulları her iki savaş sonrası üretimin artırılması ihtiyacı ile birleşince 

çalışan sınıfın verimini artırmak için beslenme koşullarının iyileştirilmesi öncelikli 

olmuştur. O dönemdeki beslenme rehberlerinin gıda alımını zenginleştirmeye 

odaklanması da bu durumla paralel gitmiştir. Gerek işçilerin gerekse işverenlerin 

yaklaşımı bu yönde olmuş ve ağırlıklı olarak günlük alınan kalori üzerinden 

hesaplamalar yapılmıştır. Bu süreç içerisinde Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ/ILO) 

1956 yılında işyerlerinde kantin, yemekhane, yemek odası ve diğer yemekle ilgili 

ortamların kurulumunu önermiştir  (135). Bu ve benzeri öneriler öğle yemeklerini 

güçlendirme ve enerji eksikliğinin giderilmesi hedefli olmuştur. Çalışan sınıfın da en 

önemli taleplerinden biri öğle yemeği olmuş ve toplu sözleşmelerde günlük enerjinin en 

az yarısının bu yemeklerde alınması anlayışı gelişmiştir (136). Son dönem yapılan toplu 

sözleşmelerde yalnızca üç kap yemekten söz edilip ayrıntılar konu sendika 

temsilcilerine bırakılmış durumdadır (137).  

1950’lerden 80’li 90’lı yıllara gelindiğinde giderek yaşam ve beslenme 

biçimlerinin değişimi ile enerji dengesinin değiştiği ve fazla enerji alımına bağlı 

obezitenin arttığı dönemle birlikte bu kez obezitenin önlenmesi amacıyla gözler 

işyerlerine çevrilmiştir. Küba’dan Güney Kore’ye Tayvan’dan Đngiltere’ye kadar pek 
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çok ülkede işyerleri sağlıkla ilgili mesajlar vermek ve programlar yürütmek için çekici 

görünmüştür (138). Yapılan pek çok çalışmanın değerlendirildiği bir gözden geçirmede, 

sağlık eğitimi ile birleştirilmiş fizik aktivite fırsatı sunulması, yalnızca egzersiz 

önerilmesi, çok parçalı eğitim uygulamaları, kilo verme yarışmaları ve ödüller, ödüllü 

ya da ödülsüz bireysel uygulamalar ümit verici programlar olarak değerlendirilmiştir 

(139). ABD’de CDC  bünyesinde koruyucu hizmetlere rehber olması için bir çalışma 

grubu oluşturmuştur (140). Bu grup işyerinde obezite kontrolü için sağlıklı beslenme ve 

fizik aktivite bilgisini artıracak konferanslar, yazılı dökümanlar, bilgisayar programları 

gibi bilgilendirme ve eğitim stratejilerini, düşünceyi ve davranış değişikliğine etki eden 

sosyal faktörleri hedefleyen davranışsal ve sosyal stratejileri, fiziksel ve organizasyonel 

değişikliği hedefleyen politik ve çevresel yaklaşımları öneren bir doküman üretmiştir 

(141). Đşyerlerinin insanların etkileşimini artıran görece stabil ve kapalı çevreler 

olmasının politikaların uygulamasına kolaylık sağlayacağı, hem işverenin hem işçinin 

çıkarı olmasının da yardımcı rol üstleneceği ifade edilmiştir. Önerilere kaynaklık eden 

Anderson ve arkadaşlarının hazırlamış olduğu sistematik derlemede çalışanlardaki fazla 

kiloluluk ve obezitenin kontrolü için işyeri beslenme ve fizik aktivite müdahalelerinin 

etkinliği incelenmiştir (142). Derlemede işyerlerinde beslenme ve fizik aktivite 

programlarının 6 ila 12 aylık takip sürecinde çalışanların kilo durumunda orta düzeyde 

bir iyileşme sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Đşyerlerinde yapılan fazla kiloluluk ile obeziteyi önlemeye yönelik yürütülen 

çalışmalarda çalışan ve işverene olumlu geri dönüşler olduğu saptanmıştır (143). 

Đşyerlerinde sağlıklı diyetin, işyeri kantininin/yemekhanesinin ve öğlen yürüyüşlerinin 

desteklenmesi ile fazla kilo ve obeziteden korunmak mümkün olurken ayrıca işyerinde 

yapılan müdahalelerin eşler için de yararlı olduğu gösterilmiştir (144).  

Çalışmalar farklı büyüklükteki işyerlerinde denenmiştir. Örnek çalışmalardan 

biri de  4,8 milyar dolar ciro ile büyük tekeller arasında yer alan ABD merkezli bir 

işyeridir (135). Yürütülen programda ABD’de  2000’li yıllarda günde beş kez temalı 

meyve sebze tüketimini özendiren kampanyaya paralel olarak salata ve meyve suyu 

seçeneklerine ve düşük doymuş yağa odaklanılmıştır. Đşyerinde ayrıca,  kahvaltı ve öğle 

yemeği dışında akşam öğünleri için de sağlıklı bir seçenek sunmak amacıyla eve 

götürmek için yemek sunulmuştur. Yemeklerde domuz ve sığır etleri yerine soya eti 

kullanılmış, krema, tam yağlı süt ürünleri ve şekerli içecekler kullanılmamıştır. Bu 

çalışma ile kilo kontrolü konusunda ilerleme kaydedildiği ifade edilmektedir. Bu 
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çalışma gerek işyerlerinde daha radikal önlemler alınabilmesinin mümkün olduğunu 

göstermesi açısından gerekse işyeri beslenme müdahalelerinin iş sonrasına destek 

vermeyi de kapsaması açısından önemli bulunmuştur.  

Yine işyerlerinde diyabetin önlenmesi ile ilgili yürütülen çeşitli programlardan 

Japonya’da yapılan bir çalışmada bireysel danışmanlık ve yapılandırılmış eğitim 

uygulanmaya başladıktan bir yıl sonrasında OGT testinde 2. saat sonu plazma glukoz 

değerlerinde %15-20 lik azalma olduğu ve dolayısıyla diyabet riskinin azaltıldığı ortaya 

konmuştur (145; 146). Diyabetin önlenmesi üzerine bir diğer çalışmada Finlanda’da 

organize edilmiştir. Finlanda’da diyabeti önleme programının olumlu sonuçlarından 

sonra özgül gruplarda etkili programlar geliştirmek üzere yeni projeler geliştirilmiştir. 

Üç toplam tabanlı programdan biri olan FINNAIR projesi havayolu çalışanlarında 

diyabetin önlenmesi hedefiyle yürütülmüştür. Bu programın da diğerleri gibi diyabet 

riskinin izlemi ve geniş kapsamlı yaşam biçimi müdahalelerinin uygulanabilir olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte sonuçlar konusunda dünyadaki ilk randomize 

kontrollü diyabet önleme çalışması olan Fin diyabet önleme çalışmasının  (DPS: 

diabetes prevention study) sonuçlarının yakalanıp yakalanamayacağı, farklı toplumsal 

tabanlarda farklı sonuçlar olup olmayacağı henüz belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca 

toplumun farklı kesimlerinin işbirliğinin sağlıklı yaşam biçimi ve sosyal eşitsizlikler 

konusunda toplumun farkındalığının önemli olduğu çünkü diyabetin yalnızca sağlık 

sistemi tarafından yüklenilemeyecek bir sorun olduğu vurgulanmıştır.  

Matson-Koffman ve arkadaşları kalp damar sağlığı için fizik aktivite ve 

beslenmenin geliştirilmesi hedefli işyerlerini de dahil çevresel stratejileri içeren 

araştırmaların bir gözden geçirmesini yayınlamışlardır (147). Bu yayında 1970-90 arası 

65 ve 1990-2003 arası 64 olmak üzere toplam 129 araştırmanın gözden geçirilmesi 

sonucu bu tür çabaların işe yaradığı ancak uzun vadeli etkinliği ve hangi adımların 

başarıyı artırdığını belirleyici araştırmalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Konuyla 

ilgili çalışma örnekleri olmasına karşın özellikle obezitenin erken evrede fark edilmesi 

ve müdahalesi için işyerlerine daha fazla odaklanılması da gerekli görülmüştür (148). 

Sharma 2000 ila 2006 yıllarında yayınlanmış davranışa yönelik müdahaleleri içeren 

araştırmaların derlemesine dayanarak, obezite prevansiyonu için beslenme ve fizik 

aktiviteye bir arada odaklanılmasını, gıdalar içinde de meyve sebzeyi artırmaya, yağ ve 

gazlı içecekleri azaltmaya yönelinmesini ve müdahale süresinin en az 6 ay olması 

gerektiğini savunmuştur.  
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Đşyerlerinde obezite, MS ve diyabetin önlenmesi ile ilgili olarak etkin araçların 

kullanılabildiği durumlarda tedavi maliyetine göre son derece fazla tasarrufta 

bulunulduğu gösterilmiştir.  Örneğin Avusturalya’da  her obez kişi için yıllık  

prevansiyon maliyeti 554 dolar ve obezitenin  kişi başı  tedavi maliyeti ise  6 bin 903 

dolar olarak hesaplanmıştır (149). Bunun sonucunda hükümetlerden yasal 

düzenlemelerle birtakım özendirmeler istenmiş ve obezitenin yalnızca bir genel halk 

sağlığı sorunu olarak değil aynı zamanda üretkenlik ve kaynakların tüketilmesi sorunu 

olduğu ifade edilmiştir. 

Đşyerlerinde planlanan çalışmalar da devam etmektedir. Odaklanılan konular 

arasında özellikle eğitimler için elektronik ortamların kullanılması ve bunun etkin olup 

olmayacağı gibi yeni konular da ele alınmaktadır (150) 

Ülkemiz açısından bakıldığında çalışanların çoğunluğu için öğle yemeklerinin 

bir sosyal hak kapsamının ötesinde sağlıklı beslenme çerçevesinde ele alındığını 

gösteren bulgular mevcut değildir. Ayrıca çalışma yaşamının yeniden örgütlenişi 

işyerinin asıl uğraşı dışındaki işlerin işyeri dışına çıkartılması eğilimini güçlendirmekte, 

işyerinde yemeğin yerini işyeri dışında yemekler almaktadır. Brezilya’da % 30 

Macaristan’da % 80 dolaylarına ulaşan yemek fişi uygulaması ülkemizde de yaygınlık 

kazanmaya başlamaktadır (135). Bu durum çalışanların tercihlerini sağlıklı beslenme 

yönünde yapmamaları riskini doğurabilmektedir. Ancak yemek fişlerinin paranın yerini 

alacak satın alma gücünü artıran bir araç olarak öğle yemeği yerine alışverişler için 

kullanılma ihtimali vardır. Bu durum çalışanların öğle yemeği ve beslenme kalitesini 

olumsuz yönde etkileyebilir. 

Obezite, MS ve diyabet gibi önemli sağlık sorunlarının azaltılmasında toplu 

uygulamaların işe yararlığının ortaya konması önem kazanmaktadır. Tek tek bireylerin 

kişisel önlem almalarının yerine daha genel önlemlerin işe yaradığını sigara ile ilgili 

yıllardır yürütülen çalışmalar göstermektedir. Sigara yasağının giderek genişlemesi ve 

vergilerin artırılmasının toplam sigara içme oranını azalttığı bilinmektedir. Benzer 

uygulamalar sağlıklı beslenme konusunda da çoğaltılarak gündeme getirilebilir.  

Önleme çalışmaları MS ve obezitenin oluşumunda etkili olabilecek gıdalar 

konusunda bilinçlendirme ile birlikte işyerinde verilecek menülerde bunlara uyulması 

biçiminde olabilir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Çalışma Hipotezleri 

Araştırma ofis çalışanlarının beslenme biçimleri ve beslenme eğitimiyle MS ile 

ilgili parametreler arasındaki bağıntıları ve işyeri merkezli koruyucu müdahalelere ışık 

tutacak ipuçlarını ortaya çıkarmak için aşağıdaki hipotezleri sorgulamaktadır. 

• Farklı beslenme ve yaşam biçimi tercihlerinin obezite ve MS komponentleri ile 

bağıntısı. 

• Đşyerlerinde ücretsiz öğle yemeği sunulmasının çalışanların beslenme biçimleri 

üzerine etkisi. 

• Đşyerlerinde ücretsiz ara öğün sağlanmasının obezite ve MS komponentleri ile 

beslenme biçimi üzerine etkisi. 

• Đşyerlerinde sunulan beslenme eğitimlerinin MS komponentleri ve obezite 

üzerine etkileri. 

3.2. Araştırmanın Tipi 

Çalışmada gözlemsel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Đncelenecek etkenlere 

maruziyet araştırmacı tarafından belirlenmemektedir. Bununla birlikte işyerlerinin 

uygulamaya yeni başlayacağı sağlık eğitimi uygulamalarının ve bir işyerinin ara öğün 

sunumuna başlama kararı almış olması araştırmaya rastlantısal deneysel bir boyut 

katmaktadır. Hipotez içerdiği için analitik bir nitelik taşımaktadır.  

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırma evreni yüksek okul mezunu erkek ve kadın ofis çalışanları 

oluşturmaktadır. Araştırma için işyerleri açısından bir örnekleme yöntemi 

kullanılmamıştır. Uygulama kolaylığı gerekçesiyle araştırıcının işyeri hekimi olarak 

hizmet verdiği herbirinde 70-80 kişinin çalıştığı ve ofis hizmeti veren Đstanbul ili 

Anadolu yakasında bulunan üç işyeri seçilmiştir. Đşyerlerindeki taşeronlar tarafından 

verilen güvenlik, genel temizlik, yemek, çay vb. gibi işlerde çalışanlar araştırmaya dahil 

edilmemiştir. 
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Birinci işyerinde yemekhane bulunmaktadır ve ücretsiz öğle yemeği 

sunulmaktadır. Bu işyerinde ayrıca işyeri sağlığını geliştirme faaliyetleri kapsamında ek 

olarak ara öğün sunulması gündeme gelmiştir. Bu işyerinin araştırmaya dahil edilme 

nedeni yemekhanesi olan ve olmayan işyerleri arasındaki farka ek olarak ara öğün 

sunulan işyerindeki değişimi de görebilmektir. 

Đkinci işyerinde yemekhane bulunmaktadır ve çalışanlara ücretsiz öğle yemeği 

sunulmaktadır. Birinci ve ikinci işyerinin yemekleri aynı yemek firması tarafından aynı 

menü biçiminde sağlanmaktadır. Bu iş yerinde işverence ücretsiz sağlanan ek öğün 

bulunmamaktadır. 

Üçüncü işyerinde yemekhane bulunmamaktadır. Bu işyerinde çalışanlara öğlen 

yemeği kartı verilmekte ve yemeklerini işyeri yakın çevresinde bulunan alışveriş 

merkezi ya da bağımsız alanlardaki farklı lokanta seçenekleri içerisinden 

seçmektedirler. 

Her üç işyerinde aynı hekim tarafından işyeri hekimliği hizmeti verilmekte ve 

çalışan sağlığının geliştirilmesi çerçevesinde sağlık kontrolleri, eğitimler ve 

uygulamalar yapılmakta olup araştırma döneminde aylık olarak sağlıklı beslenme, kilo 

kontrolü, MS ve diyabetten korunma üzerine eğitimler verilmiştir. 

3.4. Veri Toplama 

Veri kaynağı olarak her üç işyerindeki periyodik muayeneler ve sağlığı 

geliştirme programı çerçevesinde yapılan biyokimyasal ve antropometrik ölçümler ile 

çalışanların kendi doldurdukları formlar kullanılmıştır.  Bu formlarda genel demografik 

bilgiler, aile öyküsü,  kişisel öykü, kullanılan ilaçlar, fizik aktivite düzeyi, alkol ve 

sigara kullanımı, gıda tüketim anketi yer almıştır. Anket formu ekte yer almaktadır. 

Anket formları hem elektronik ortamda hem basılı olarak iletilmiştir. Formların geri 

dönüşü her iki yolla da gerçekleşmiştir.  

Boy, kilo, bel çevresi ve kan basıncı ölçümleri ile kan örnekleri alımı 

biyokimyasal ölçümlerin gerçekleştirildiği laboratuarın deneyimli elemanları tarafından 

işyeri hekiminin nezareti ile gerçekleştirilmiştir. Boy ve kilo ölçümleri için F.Bosch FB-

721 boy ölçen baskül kullanılmıştır. Bel çevresi ölçümü için Seca 201 markalı medikal 

mezura kullanılmıştır. Kan basıncı ölçümleri için Omron BP711 marka elektronik 
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koldan ölçen tansiyon ölçer kullanılmıştır. Biyokimyasal analizler cobas 4000 c 311 

analizöründe gerçekleştirilmiştir.  

Boy ölçümü ayakta baş, gözün dış kantusundan dış kulak yoluna çizilen çizgi 

gövde eksenine dik olacak şekilde (Frankfurt düzleminde) ayakkabısız olarak 

gerçekleştirildi. Kilo ölçümleri ince günlük kıyafetlerle ve ayakkabısız ve kemersiz 

olarak gerçekleştirildi. Bel çevresi ölçümleri leğen kemiği üst noktası ile en son 

kaburganın en alt noktaları arasındaki mesafenin ortasından ayakta, hafi nefes vermiş 

biçimde mezura yere tam paralel olacak şekilde ve sıkılmadan gerçekleştirilmiştir. 

Kan basıncı ölçümleri öncesi kişiler en az beş dakika süre ile oturur vaziyette 

dinlendirildi. Đlk ölçüm sonucu kan basıncı sistolik 130 mm Hg ya da diyastolik 85 mm 

Hg den yüksek olanların ölçümleri 10 dakika sonra tekrarlanmıştır. Tekrar ölçümde 

yeniden yüksek olanların ölçüm değerleri ilk ölçümden 5 mmHg ve fazlası değişiklik 

gösteriyorsa 5 dakika sonra üçüncü ölçüm yapılmış ve son iki ölçümün ortalaması 

alınmıştır.  

Açlık kan şekeri, HDL-K ve trigliserid ölçümleri için çalışanlara kan alım 

saatinden önceki 12 saat  içerisinde su dışında içecek ve yiyecek tüketmemeleri son 24 

saat içerisinde alkol tüketmemeleri istenmiştir. Kan alımları birinci ölçümler için Aralık 

2009 tarihinde ikinci ölçüm için Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma öncesi farklı işyerlerinde işyeri hekimleri ile iletşime geçilerek pilot 

uygulamalar yapılmış eğitimler, anketler ve takipler gerçekleştirilmiştir. Burada elde 

edilen veriler doğrultusunda anket formlarında kimi düzenlemeler yapılmış, eğitim 

içeriği ve konuları güncellenmiştir. Pilot uygulamalar ışığında işyerlerinde sağlığı 

geliştirme uygulamaları için etkin iletişim yöntemlerinin kullanılması gerektiği fark 

edilmiş ve programa davet için görsel malzemeler hazırlanmıştır. 

3.5. Analizler 

Anket formu ile ve ölçümlerle elde edilen ham veriler SPSS 11.0 istatistik 

programına yüklenmiş ve non parametrik yöntemler kullanılarak istatistik analizler 

gerçekleştirilmiştir. Sürekli değişkenlerin anlamlılık testinde ikiden çok grup söz 

konusu olduğunda Kruskal Wallis testi ve ikili karşılaştırmalar için ise Mann Whitney 

U testi, süreksiz değişkenler için Pearson Ki-kare testi veya beklenen değerlerden biri 

5’ten az olduğu zamanlarda Fisher Kesin Ki-kare testi kullanılmıştır. Değişimlerin 
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anlamlılığı için non parametrik McNamar testi ve bağıntılar için Spearman korelasyon 

kullanılmıştır. 

3.6. Varsayımlar,  Kabuller ve Tanımlamalar 

Kişiler tarafından doldurulan anket formundaki bilgilerin doğru olduğu 

varsayılmıştır. Bunun dışında kan örnekleri alımı öncesi kişilerin kurallara uyduğu 

varsayılmıştır. Alınan kan örneklerinin laboratuvara taşınması süreci ve işlenmesi 

sürecinde ilgili laboratuvar tarafından bir ihlalin olmadığı varsayılmıştır. 

Abdominal obezite, ek olarak hiperglisemi, HDL-K olumsuzluğu, trigliserid 

olumsuzluğu ve hipertansiyondan en az ikisinin varlığı MS olarak kabul edilmiştir. 

Bel çevresi erkeklerde ≥94 cm, kadınlarda ≥80 cm olanlar abdominal obez 

olarak kabul edilmiştir.  

Bozulmuş açlık glukozu (AKŞ ≥100 mg/dl ) veya diyabet tanısı almış (AKŞ 

≥126 mg/dl ) ve ilaç kullananlar hiperglisemi olarak değerlendirilmiştir. 

Kan trigliserid düzeyleri ≥150 mg/dl ya da lipid ilacı kullananlar trigliserid 

olumsuzluğu kabul edilmiştir. 

Kan basıncı sistolik ≥130 mm Hg ya da diastolik ≥85 mm Hg olanlar ya da 

antihipertansif ilaç kulanan kişilerde hipertansiyon olduğu kabul edilmiştir. 

3.7. Etik Konular 

Araştırma, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan “Klinik Araştırmalar 

Hakkında Yönetmelik”in 2. maddesinin “Gözlemsel çalışmalar, insani amaçlı ilaca 

erken erişim programları ve ilaç dışı standart tedavi uygulamaları bu Yönetmeliğin 

kapsamı dışındadır.” diye ifade edilen 2. fıkrası gereğince etik kurul onayı 

gerektirmemektedir (151). Đlgili yönetmeliğin 10. maddesi etik kurulları “araştırmaya 

katılacak gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliğinin korunmasını teminen; araştırma 

protokolü, araştırmacıların uygunluğu, araştırma yapılacak yerlerin yeterliliği ve 

gönüllülerin bilgilendirilmesinde kullanılan yöntem ve belgeler ile bu kişilerden 

alınacak olurlar hakkında ve araştırmalarla ilgili diğer konularda bilimsel ve etik yönden 

görüş vermek, gönüllü güvenliğini, araştırmanın mevzuata uygun şekilde yapılmasını ve 

takip edilmesini sağlamak ve tüm klinik araştırmaları etik yönden değerlendirmek üzere 

Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde, Bakanlık onayı ile oluşturulur.”  biçiminde 
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tanımlarken görevlerini de 11. maddede “Etik Kurul gönüllüler üzerinde yapılacak her 

türlü klinik araştırma hakkında bilimsel ve etik yönden görüş bildirir. Buna göre Etik 

Kurul Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV ilaç araştırmaları, biyoyararlanım ve 

biyoeşdeğerlik çalışmaları ile ilaç dışı ürünler, genetik materyal, tıbbi cihaz, cerrahi bir 

metod gibi diğer tüm klinik araştırmalar hakkında bilimsel ve etik yönden görüş 

belirtir.” biçiminde açıklamıştır. 

Bununla birlikte,  bilimsel çalışma etiği ile ilgili genel kurallara uyulduğu tez 

sahibi tarafından ifade edilmektedir. 

3.8. Organizasyon ve Yürütme 

Ön hazırlık dönemi literatür taranması, çalışmanın planlanması ve pilot 

çalışmalar yaklaşık bir buçuk yıllık bir dönemi almıştır. Đşyerlerinde program 

uygulanması öncesinde işyerlerinde işyeri hekimliği hizmetlerinin araştırma yapmayı da 

kapsadığı bilgisi işverenlere iletilmiş ve konu ile ilgili bilgilendirme sağlanmıştır. 

Yönetim kademesinin desteği alındıktan sonra katılımı sağlamak için iletişim olanakları 

daha etkin kullanılmış ve program gerçekleştirilmiştir. Bu süreç yaklaşık altı aylık bir 

zaman dilimini kapsamış, çalışanlara tanıtım bir aylık bir dilim içerisinde 

gerçekleştirilmiştir.  
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4. BULGULAR 

4.1. Demografik Özellikler 

4.1.1. Đşyerlerinde Çalışanların Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

Birinci, ikinci ve üçüncü işyerlerinde sırasıyla 71, 68 ve 65 çalışan araştırmaya 

dâhil olmuştur.  Kadın çalışanların toplam çalışanlar içerisinde birinci ikinci ve üçüncü 

işyerlerinde sırasıyla %25.,  %24 ve %31 oranında bulunduğu görülmüştür (Şekil 4-1). 

 

 

Şekil 4-1: Đşyerlerinde erkek ve kadın oranları 

4.1.2. Çalışanların Yaş Ortalamaları 

Đşyerlerinde ortalama yaşlar erkek ve kadınlarda sırasıyla birinci işyerinde 39,25 

±11,27 ve 31,89 ±7,19, ikinci işyerinde 36,21±8,34 ve 32,06±5,85 üçüncü işyerinde 

37,27±7,98 ve 38,35±7,18 bulunmuştur (Tablo 4-1).  

 

Tablo 4-1: Đşyerlerine göre erkeklerde ve kadınlarda yaş ortalamaları 

Cinsiyet  n Ortalama Std. Sapma En az  En çok  
Erkek Đşyeri 1 53 39,25 11,27 24 65 

  Đşyeri 2 52 36,21 8,34 23 57 
  Đşyeri 3 45 37,27 7,98 21 57 
  Toplam 150 37,60 9,41 21 65 

Kadın Đşyeri 1 18 31,89 7,19 23 46 
  Đşyeri 2 16 32,06 5,85 22 43 
  Đşyeri 3 20 38,35 7,18 25 48 
  Toplam 54 34,33 7,38 22 48 

 

Yapılan test istatistikleri sonucunda erkeklerde işyerleri arasında yaş 

ortalamaları benzer (p:0,48) bulunurken kadınlarda yaş ortalamaları farkı anlamlı 

Erkek

75%

Kadın

25%

İşyeri 1       Erkek n: 53

Kadın n: 18

Erkek

76%

Kadın

24%

İşyeri 2       Erkek n: 52

Kadın n: 16

Erkek

69%

Kadın

31%

İşyeri 3       Erkek n: 45

Kadın n: 20



 37

(p:0,007) bulunmuştur. Đşyerlerinin ikili karşılaştırması sonucu birinci ve ikinci 

işyerindeki kadınların yaş ortalamaları benzer (p=0,941) bulunmuştur. Üçüncü  

işyerinde kadınların yaş ortalaması hem birinci işyerindeki kadınların yaş 

ortalamasından hem de ikinci işyerindeki kadınların yaş ortalamasından anlamlı 

biçimde (p değerleri sırayla 0,005 ve 0,008) fazla bulunmuştur.  

Ayrıca her işyerindeki cinsiyetler arası yaş farklılıkların olup olmadığına 

bakıldığında birinci işyerinde erkeklerin yaş ortalamasının  kadınlardan  anlamlı 

biçimde (p=0,011) fazla olduğu ikinci işyerinde ve üçüncü işyerinde cinsiyetlerin yaş 

ortalamaları açısından benzer olduğu (p değerleri sırasıyla 0,099 ve 0,521) tespit 

edilmiştir. 

4.2. Đşyerlerinde Gıda Tüketimleri 

Çalışma kapsamında sorgulanan gıdaların sırasıyla et, baklagiller, kepekli tahıl 

ürünü, meyve sebze, süt, yoğurt, peynir, kızartma, fast food, kuruyemiş, şekerli gazlı 

içecekler (gazoz, kola vb.), yapay tatlandırıcı kullanılmış gazlı içecekler (diyet gazoz 

veya kola)  olmak üzere tüketim sıklıkları Şekil 4-2 ila 25’de gösterilmiştir.  

Et tüketimi bakımından toplamda cinsiyetler arasında bir fark bulunmazken 

(p=0,90), yemekhanesi olmayan ve öğlen yemekleri dışarıda yenen 3. işyerinde 

erkeklerin kadınlara göre anlamlı biçimde daha fazla et tükettikleri tespit edilmiştir 

(p=0,004). 

Kepekli tahıl ürününü ise kadınların tüm işyerlerinde erkeklerden anlamlı 

biçimde daha fazla tükettikleri tespit edilmiştir (p=0,000). 

Gazlı içeceklerden normal şekerli olanlar tüm işyerlerinde erkekler tarafından 

anlamlı biçimde daha fazla tüketilirken diyet olanlar kadınlar tarafından daha fazla 

tüketilmekte olduğu görülmüştür (p=0,033 ve 0,021).  

Cinsiyetler arasında, süt tüketimi toplu olarak incelendiği zaman benzer 

bulunmuştur (p=0,097). Ancak yemekhanesi olmayan 3. işyerinde kadınların 

erkeklerden anlamlı biçimde daha fazla süt tükettikleri bulunmuştur (p=0,002). 

 Ayrıca erkeklerin kızartma ve kuruyemiş tüketimlerinin kadınlardan anlamlı 

biçimde daha fazla olduğu bulunmuştur (p=0,001), (p=0,003). 
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Şekil 4-2: Erkeklerde ve kadınlarda et tüketim sıklığı 

 

 

 

Şekil 4-3: Yemekhane durumuna göre et tüketimi 
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Şekil 4-4: Erkeklerde ve kadınlarda baklagil tüketim sıklığı 

 

 

 

Şekil 4-5: Yemekhane durumuna göre baklagil tüketimi 
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Şekil 4-6: Erkeklerde ve kadınlarda kepekli tahıl ürünü tüketim sıklığı 

 

 

 

 

Şekil 4-7: Yemekhane durumuna göre kepekli tahıl ürünü tüketimi 
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Şekil 4-8: Erkeklerde ve kadınlarda süt tüketim sıklığı 

 

 

 

Şekil 4-9: Yemekhane durumuna göre süt tüketimi 
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Şekil 4-10: Erkeklerde ve kadınlarda yoğurt tüketim sıklığı 

 

 

 

Şekil 4-11: Yemekhane durumuna göre  yoğurt tüketimi 
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Şekil 4-12: Erkeklerde ve kadınlarda peynir tüketim sıklığı 

 

 

 

Şekil 4-13: Yemekhane durumuna göre peynir tüketimi 
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Şekil 4-14: Erkeklerde ve kadınlarda meyve sebze tüketim sıklığı 

 

 

 

Şekil 4-15: Yemekhane durumuna göre meyve sebze tüketimi 
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Şekil 4-16: Erkeklerde ve kadınlarda kızartma tüketim sıklığı 

 

 

 

Şekil 4-17: Yemekhane durumuna göre  kızartma tüketimi 
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Şekil 4-18: Erkeklerde ve kadınlarda fast food tüketim sıklığı 

 

 

 

Şekil 4-19: Yemekhane durumuna göre  fast food tüketimi 
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Şekil 4-20: Erkeklerde ve kadınlarda kuruyemiş tüketim sıklığı 

 

 

 

 

Şekil 4-21: Yemekhane durumuna göre  kuruyemiş tüketimi 
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Şekil 4-22: Şekerli gazlı içecekler ( gazoz/kola vb.) tüketim sıklığı 

 

 

 

Şekil 4-23: Yemekhane durumuna göre gazoz/kola tüketimi 
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Şekil 4-24: Diyet gazlı içecek (gazoz/kola) tüketim sıklığı 

 

 

 

Şekil4- 4-25:Yemekhane durumuna göre  diyet gazoz/kola tüketimi 
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4.3. Erkek ve kadınlarda yaşam biçimi özellikleri 

Yaşam biçimi çerçevesinde sigara ve alkol kullanımı, fizik aktivite, ek öğün 

(günde üç öğüne ek olarak alınan ara öğün) alımı ve  yeterli meyve sebze alımı 

incelenmiş ve Şekil 4-26’ da  gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 4-26: Yaşam biçimi özellikleri 

 

Sigara kullanım oranları ile ilgili yapılan yapılan test istatistiği sonucunda 

erkeklerin  kadınlardan anlamlı biçimde daha fazla sigara  içtiği sonucuna ulaşılmıştır 

(p=0,036). Alkol kullanımı bakımından yapıln değerlendirme sonucunda, erkeklerin 

kadınlardan anlamlı biçimde daha fazla alkol kullandığı tespit edilmiştir (p=0,003). 

Buna karşın erkekler içinde ve kadınlar içinde fizik aktivite yapanların oranları benzer 

bulunmuştur (p=0,153). 

Beslenme ilintili yaşam biçimi davranışlarına bakıldığında kadınların 

erkeklerden anlamlı biçimde (p=0,002) daha fazla ara öğün aldığı tespit edilirken, 

yeterli meyve sebze tüketen kadın ve erkek oranları benzer bulunmuştur (p=0,272).  
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4.4. Başlangıç Ölçümleri Sonucunda Ortalama Değerler 

 

Tablo 4-2 : Erkeklerde işyerlerine göre  ortalama değerler 

 Đşyeri n  Ort. Std. Sapma En az En çok 

AKŞ mg/dl Đşyeri 1 53 84,8 8,0 65 105 

Đşyeri 2 52 87,4 20,5 63 210 

Đşyeri 3 45 91,9 28,1 74 267 

Toplam 150 87,8 20,2 63 267 

HDL-K mg/dl Đşyeri 1 53 47,0 10,0 29 75 

Đşyeri 2 52 43,6 9,0 25 68 

Đşyeri 3 45 43,7 9,0 24 72 

Toplam 150 44,8 9,4 24 75 

Trigliserid mg/dl Đşyeri 1 53 117,9 60,4 49 423 

Đşyeri 2 52 128,2 37,0 59 205 

Đşyeri 3 45 140,1 86,1 48 459 

Toplam 150 128,1 63,3 48 459 

Kan basıncı 
Sistolik mmHg 

Đşyeri 1 53 118,8 11,2 89 145 

Đşyeri 2 52 116,2 11,8 90 142 

Đşyeri 3 45 123,8 13,3 90 140 

Toplam 150 119,4 12,4 89 145 

Kan basıncı 
Diyastolik mmHg 

Đşyeri 1 53 78,2 7,8 65 100 

Đşyeri 2 52 76,6 7,9 50 90 

Đşyeri 3 45 80,4 8,2 60 95 

Toplam 150 78,3 8,0 50 100 

Bel çevresi cm Đşyeri 1 53 93,3 6,9 72 119 

Đşyeri 2 52 92,0 6,6 75 106 

Đşyeri 3 45 92,2 8,6 76 110 

Toplam 150 92,5 7,3 72 119 

VKĐ      
ağırlık (kg)/boy (m

2
)
 

Đşyeri 1 53 26,3 2,5 21,8 33,3 

Đşyeri 2 52 26,8 3,5 20,1 36,3 

Đşyeri 3 45 26,5 3,2 20,7 35,3 

Toplam 150 26,5 3,1 20,1 36,3 

.  

Başlangıç ölçümleri sonuçları her üç işyeri için ayrı ayrı AKŞ, HDL, Trigliserid, 

sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, bel çevresi ve VKĐ değerleri ortalamaları 

erkekler için Tablo 4-2’de kadınlar için Tablo 4-3’de, genel toplamlar ise Şekil 4-27’de 

gösterilmiştir.  
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Tablo 4-3: Kadınlarda  işyerlerine göre  komponentlerin ortalamaları 

 Đşyeri n  Ort. Std. Sapma En az En çok 

AKŞ mg/dl Đşyeri 1 18 84,6 7,4 71 100 

Đşyeri 2 16 84,1 8,4 72 105 

Đşyeri 3 20 86,3 8,7 70 104 

Toplam 54 85,1 8,1 70 105 

HDL mg/dl Đşyeri 1 18 52,8 10,4 37 74 

Đşyeri 2 16 50,4 8,7 34 66 

Đşyeri 3 20 62,3 15,9 42 97 

Toplam 54 55,6 13,2 34 97 

Trigliserid mg/dl Đşyeri 1 18 80,2 33,0 40 156 

Đşyeri 2 16 96,4 36,2 55 190 

Đşyeri 3 20 71,9 26,2 32 124 

Toplam 54 81,9 32,7 32 190 

Kan basıncı 
Sistolik mmHg 

Đşyeri 1 18 107,3 9,9 90 128 

Đşyeri 2 16 110,5 11,9 95 135 

Đşyeri 3 20 117,8 16,5 90 160 

Toplam 54 112,2 13,8 90 160 

Kan basıncı 
Diyastolik mmHg 

Đşyeri 1 18 71,9 7,1 60 86 

Đşyeri 2 16 72,2 9,0 55 88 

Đşyeri 3 20 77,3 10,5 55 100 

Toplam 54 74,0 9,2 55 100 

Bel çevresi cm Đşyeri 1 18 76,4 9,5 64 95 

Đşyeri 2 16 76,4 7,1 68 90 

Đşyeri 3 20 73,6 6,2 62 88 

Toplam 54 75,4 7,7 62 95 

VKĐ      
ağırlık (kg) /boy (m

2
)
 

Đşyeri 1 18 23,0 2,6 18,7 27,6 

Đşyeri 2 16 23,1 2,9 19,6 28 

Đşyeri 3 20 22,3 2,5 19,5 31,9 

Toplam 54 22,8 2,6 18,7 31,9 
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Şekil 4-27: Toplam VKĐ ve MS komponentleri ortalamaları 

 

MS komponentleri ortalama değerlerinden bel çevresi, trigliserid ve VKĐ 

ortalamaları ve yaşa göre düzeltme yapıldıktan sonra sistolik ve diyastolik kan basıncı 

erkeklerde kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek ve HDL-K düşük bulunmuştur 

(anlamlılık düzeyleri diyastolik kan basıncı için p=0,001 diğerleri için p=0,000). 

 

4.5. Birinci Ölçümler Sonucunda VKĐ ve MS Đle Đlgili Oranlar 

Bulgularla grafik halinde toplu olarak verilmiştir (Şekil 4-28). Erkeklerde fazla 

kilolu ya da obez olma (VKĐ≥25 ) oranları kadınlardan  anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur (p=0,000). Obezite oranları yine erkeklerde kadınlardan anlamlı biçimde 

yüksek bulunmuştur (p=0,018). 

Toplamda kadınlarda ve erkeklerde MS oranları benzer bulunmuştur (p=0,108). 

Bununla birlikte sadece yemekhanesi olmayan işyerindeki oranlar karşılaştırıldığında 

erkeklerde MS kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0,012).  

Erkeklerde abdominal obezite oranları kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur (p=0,015).  

Erkeklerde ve kadınlarda hiperglisemi oranları benzer bulunmuştur (p =0,775). 

 

37,6

87,8

44,8

128,1
119,4

78,3

92,5

26,5
34,3

85,1

55,6

81,9

112,1

74,0 75,4

22,7

Yaş AKŞmg/dl HDLmg/dl Trigliserid 

mg/dl

TASistolik 

mmHg

TADiastolik 

mm Hg

Bel çevresi 

cm

VKİ kg/m2

Erkek n: 150 Kadın n:54
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Şekil 4-28: MS ve ilgili oranlar 

 

Erkeklerde <40 mg/dl değerine, kadınlarda <50 mg/dl ve <45 mg/dl baz alınarak 

iki ayrı olumsuz HDL-K değerine göre oranlar verilmiştir. HDL-K olumsuzluğu 

oranları her iki kesim noktasında da erkeklerde ve kadınlarda benzer (0,114), 

bulunmuştur. Kadınlarda kesme noktası 50 mg/dl yerine 45 mg/dl alındığı zaman 

olumsuz HDL-K değerli varsayılan 21 kişiden 12’si normal varsayılmaktadır. Bu iki 

kesim noktası arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. 

Erkeklerdeki trigliserid olumsuzluğu oranları kadınlardaki trigliserid 

olumsuzluğu oranlarından anlamlı biçimde yüksek bulunmuştur (p=0,000). 

Hipertansiyon bakımından erkeklerdeki oran kadınlardan anlamlı biçimde daha 

yüksek bulunmuştur (p=0,019).  

4.6. Obezite ve MS Komponentleri ile Beslenme Biçimleri Bağıntıları 

Erkeklerde Tablo 4-4’de görüldüğü gibi, yaş trigliserid düzeyi, sistolik ve 

diyastolik kan basıncı, bel çevresi, ve MS ile, alkol alımı trigliserid düzeyi, bel çevresi 

ve MS ile aynı yönde bağıntılı iken, ek öğün alımı  bel çevresi, VKĐ ve MS ile, yeterli 

meyve sebze alımı, AKŞ düzeyi, sistolik ve diyastolik  kan basıncı ile ters yönde 

bağıntılı bulunmuştur.  

 

 

69,3

13,3
18,7

50,7

8,7

27,3 28
31,3

16,7

1,9

9,3

31,5

7,4

38,9

16,7

3,7

14,8

Erkek Kadın
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Tablo 4-4: Erkeklerde obezite ve MS komponentleri ve bağıntılar 

  Yaş Ek öğün Alkol alımı Yeterli Meyve 
sebze alımı  

AKŞ Bağıntı yönü + - - - 
 p  AD AD AD 0,026 
HDL Bağıntı yönü - + - - 
 p  AD AD AD AD 
Trigliserid Bağıntı yönü + - + + 
 p  0,003 AD 0,006 AD 
TASistolik Bağıntı yönü + + + - 
 p  0,000 AD AD 0,028 
TADiyastolik Bağıntı yönü + - + - 
 p  0,003 AD AD 0,031 
Bel çevresi Bağıntı yönü + - + - 
 p  0,002 0,012 0,012 AD 
VKĐ Bağıntı yönü + - + - 
 p  AD 0,031 0,052

* 
AD 

MS Bağıntı yönü + - + - 
 p  0,008 0,024 0,036 AD 

n= 150 
AD; Anlamlı değil 
*: Kategorik olarak AD olmasına karşın sınıra çok yakın olduğu için sayısal değer olarak gösterilmiştir 

 

Kadınlarda, Tablo 4-5’de görüldüğü gibi yaş, sistolik ve diyastolik kan basıncı 

ile, ek öğün alımı ise kan şekeri düzeyi ile aynı yönde bağıntılı bulunmuştur.  

 

Tablo 4-5 : Kadınlarda obezite ve MS komponentleri ve bağıntılar 

  Yaş Ek öğün Alkol alımı Yeterli meyve 
sebze alımı 

AKŞ Bağıntı yönü + + - - 
 p  AD 0,016 AD AD 

HDL-K Bağıntı yönü + + + - 
 p  AD AD AD AD 

Trigliserid Bağıntı yönü + - + + 
 p  AD AD AD AD 

TASistolik Bağıntı yönü + + + + 
 p  0,005 AD AD AD 

TADiyastolik Bağıntı yönü + + + + 
 p  0,019 AD AD AD 

Bel çevresi Bağıntı yönü + + - + 
 p  AD AD AD AD 

VKĐ Bağıntı yönü + + - + 
 p  AD AD AD AD 
MS Bağıntı yönü + - - - 

 p  AD AD AD AD 

n= 54 
AD; Anlamlı değil. 
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4.7. Yaşla Đlgili Ortalama Değerlerin Farklılaşması 

Erkeklerde ve kadınlarda hem medyan yaşlara göre hem de 35 yaş kesme 

noktası alınarak ortalamalar karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Tablo 4-19 ila 21’de verilmiştir.  

 

Tablo 4-6: Erkeklerde 35 yaş altı ve üstü ortalamalar 

 Yaş <35   n:63 Yaş ≥35   n:87  

 Ort. Std.  
Sapma 

En az En çok Ort. Std.  
Sapma 

En az En çok p 

AKŞ  83,2      7,9      63 104  91,1      25,2      70 267 0,006 

Trigliserid  111,9     50,8      49 339 139,9       69,0      48 459 0,003 

HDL-K 45,3 9,7 25 75 44,4 9,2 24 72 AD 

TASistolik  114,8     11,8      89 145 122,7      11,7      92 142 0,000 

TADiyastolik 75,6      8,4      50 100  80,2       7,2      60 95 0,000 

Bel çevresi 90,2       6,9      75 102  94,2      7,2      72 119 0,002 

VKĐ 25,8       3,1      20,1 32,6  27,0       3,0      21,5 36,3 0,027 

AD: Anlamlı değil 

 

Erkeklerde 35 yaş altı ve üstü karşılaştırıldığında HDL-K hariç tüm 

parametrelerde farkların anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

Erkeklerde kesme noktası medyan yaş alınınca bel çevresi ve VKĐ ortalamaları 

farkı benzer bulunmuştur.  

 

Tablo 4-7: Erkeklerde medyan yaş  (36,5) altı ve üstü ortalamalar 

 Yaş<37 n:75   Yaş≥37 n:75    

 Ort. Std.  
Sapma 

En az En çok Ort. Std.  
Sapma 

En az En çok p 

AKŞ  83,4      8,2      63 104  92,2      26,7      70 267 0,002 

Trigliserid 114,6      49,7      49 339 141,7      72,3      48 459 0,008 

HDL 45,3      9,7      25 75 44,4      9,2      24 72 AD 

TASistolik 115,0      11,6      89 145 123,8      11,6      92 142 0,000 

TADiyastolik 76,1       8,1      50 100 80,5      7,4      60 95 0,000 

Bel çevresi 91,5       7,6      75 119 93,6      6,9      72 110 AD 

VKĐ 26,4       3,2      20,1 32,6 26,7      2,9      21,5 36,3 AD 

AD: Anlamlı değil 
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Kadınlarda medyan yaş altı ve üstü değerlerde diyastolik kan basıncı farkı 

anlamlı diğer oranlar benzer bulunmuştur. Ancak bağıntı analizinde görülen kadınlarda 

yaş ve sistolik tansiyon bağıntısı, yaşa göre ortalamaların farklılaşmasını 37 yaş altı ve 

üstü grupta anlamlı  (p= 0,012) biçimde görülmüştür. 

 

Tablo 4-8: Kadınlarda medyan yaş (35) altı ve üzerinde ortalama değerler 

  Yaş<35     n:27 Yaş ≥35     n:27   

  Ort. Std.  
Sapma 

En az En çok Ort. Std. 
Sapma 

En az En çok p 

AKŞ 83,7 7,1 71 103  86,4       8,9      70 105 AD 

Trigliserid 72,7 27,2 32 148 91,1       35,5      45 190 AD 

HDL-K 55,5 12,8 37 97 55,7      13,7      34 85 AD 

TASistolik 108,3 10,7 90 130 116,0      15,6      90 160 AD 

TADiyastolik 71,4 8,0 55 86 76,5       9,8      55 100 0,045 

Bel çevresi 74,4 7,7 64 91 76,4       7,7      62 95 AD 

VKĐ 22,2 2,4 18,7 27,9 23,3       2,8      19,5 31,9 AD 

AD: Anlamlı değil 

 

4.8. Değişimler 
 

4.8.1. Gıda Tüketiminde Değişiklikler 

Đkinci ölçümlerle birlikte gıda tüketim anketi tekrarlanarak erkek ve kadınlarda 

değişimler incelenmiştir (Tablo 4-33). Birinci işyerinde erkeklerde et, kızartma ve fast 

food tüketimde azalma yönünde, baklagil, kepekli tahıl ürünü, meyve sebze ve yoğurt 

tüketiminde artış yönünde anlamlı değişiklikler görülürken kadınlarda et ve fast food 

tüketiminde azalma, baklagil, meyve sebze, yoğurt, peynir tüketimlerinde artış yönünde 

anlamlı değişiklikler görülmüştür. 

Đkinci işyerinde erkeklerde et, kızartma, gazoz ve diyet gazoz tüketiminde 

azalma yönünde, baklagil, kepekli tahıl ürünü, meyve sebze ve yoğurt tüketiminde 

artma yönüde anlamlı değişikler olurken kadınlarda yoğurt ve kuruyemiş tüketiminde 

artma yönünde anlamlı değişiklikler olmuştur. Üçüncü işyerinde erkeklerde et, 

kızartma, fast food ve  gazoz tüketiminde azalma yönünde, baklagil, kepekli tahıl ürünü, 

meyve sebze ve yoğurt tüketiminde artma yönünde anlamlı değişiklikler görülürken 
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kadınlarda ise kızartma ve diyet gazoz tüketiminde azalma yönünde, süt ve yoğurt 

tüketiminde artma yönünde anlamlı değişiklikler görülmüştür. 

 

 

Tablo 4-9 : Gıda tüketim sıklığındaki değişimlerin anlamlılık testi p değerleri 

Đşyeri  Cinsiyet Et Bkl Kepekli 
tahıl 

Meyve 
sebze 

Süt Yogrt Peynir Kızart 
ma 

Fst 
food 

Kuru 
yemiş 

Gazoz Diyet 
gazoz 

Đşyeri 1 Erkek 0,018 0 0,001 0 AD 0 AD 0,005 0,004 AD AD AD 

 Kadın 0,046 0,025 AD 0,01 AD 0 0,011 AD 0,015 AD AD AD 

Đşyeri 2 Erkek 0,016 0,006 0,001 0 AD 0 AD 0,039 AD AD 0,021 0,015 

 Kadın AD AD AD AD AD 0,009 AD AD AD 0,026 AD AD 

Đşyeri 3 Erkek 0 0 0,003 0,009 AD 0 AD 0,002 0,006 AD 0,003 AD 

 Kadın AD AD AD AD 0,007 0,006 AD 0,046 AD AD AD 0,046 

AD: Anlamlı değil 

 

4.8.2. Yaşam Biçimi Değişiklikleri 

Yaşam biçimi değişiklikleri açısından bakıldığında erkeklerde birinci işyerinde 

sigara içimi, meyve sebze tüketimi, süt ürünü tüketimi ve ek öğün alımı oranlarında 

değişiklikler anlamlı bulundu. Đkinci işyerinde fizik aktivite değişikliği ve ek öğünde 

değişim ve üçüncü işyerinde ek öğün değişimleri anlamlı bulundu. Kadınlarda birinci 

işyerinde ek öğün artışı anlamlı bulundu. 

Tablo 4-10: Yaşam biçimi değişiklikleri anlamlılıkları 

Cins. Đşyeri (n)   Sigara 
değişimi 

Alkol 
değişimi 

Fizik 
aktivite 
değişimi 

M.sebze 
değişimi 

Ek öğün  
değişim 

Erkek Đşyeri 1 
(n: 52) 

P 0,008 AD AD 0,000 0,000 

 Đşyeri 2 
n: 53) 

P AD AD 0,031 AD 0,000 

 Đşyeri 3 
(n: 45) 

P AD AD AD AD 0,008 

Kadın  Đşyeri 1 
(n: 18) 

P AD AD AD AD 0,016 

 Đşyeri 2 
(n: 16) 

P AD AD AD AD AD 

 Đşyeri 3 
(n: 20) 

P AD AD AD AD AD 

AD: Anlamlı değil 
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Şekil 4-29: Sigara içme oranları (önce ve sonra) 

 

 

 

       

Şekil 4-30: Alkol kullanım oranları (önce ve sonra) 

 

43,4%

11,1%

34,6%

25,0%

35,6%

30,0%
28,3%

5,6%

34,6%

6,3%

28,9%

10,0%

E K E K E K

İşyeri 1   (E: 53, K: 18) İşyeri 2  (E:52, K:16) İşyeri 3  (E:45 K:20)

Sigara içme oranları

önce sonra

26,4%

11,1%

25,0%

20,0%

5,0%

22,6%

5,6%

21,2%

15,6%

5,0%

E K E K E K

İşyeri 1   (E: 53, K: 18) İşyeri 2  (E:52, K:16) İşyeri 3  (E:45 K:20)

Alkol kullanım oranları 

önce sonra
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Şekil 4-31: Fizik aktivite yapma oranları(önce ve sonra) 

 

 

Şekil 4-32: Yeterli meyve sebze tüketimi oranları (önce ve sonra) 

 

32,1% 33,3%

21,2%

31,3%
26,7%

45,0%
41,5%

55,6%

32,7%
37,5% 35,6%

50,0%

E K E K E K

İşyeri 1   (E: 53, K: 18) İşyeri 2  (E:52, K:16) İşyeri 3  (E:45 K:20)

Fizik aktivite yapma oranları

önce sonra

43,4%
33,3%

46,2%
56,3%

33,3%

60,0%
67,9%

61,1%
53,8% 56,3%

44,4%

65,0%

E K E K E K

İşyeri 1   (E: 53, K: 18) İşyeri 2  (E:52, K:16) İşyeri 3  (E:45 K:20)

Yeterli meyve sebze tüketim oranları

önce sonra
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Şekil 4-33: Ek öğün alma oranları (önce ve sonra) 

 

 

4.8.3. MS Komponentleri Ve VKĐ Ortalamaları Değişimleri  
 

Tablo 4-11: Birinci işyerinde ortalamalar ve değişimin anlamlılığı 

Cinsiyet  Eğitimlerden önce 
Ortalama    Std. Sapma 

Eğitimlerden sonra 
Ortalama  Std. Sapma 

P 

Erkek AKŞ mg/dl 84,8 8 80,6 9,6 0 

n:53 HDL mg/dl 47 10 45,8 10 AD 

 Trigliserid mg/dl 117,9 60,4 112 42,3 AD 

 TASistolik mm Hg 118,8 11,1 118,1 9,2 AD 

 TADiyastolik mm Hg 78,2 7,8 77,8 6 AD 

 Bel çevresi cm 93,3 6,9 92,3 6,2 0 

 VKĐ kg/m
2 

26,2 2,4 25,8 2,1 0 

Kadın AKŞ mg/dl 84,6 7,4 77,2 4 0,002 

n:18 HDL mg/dl 52,8 10,4 53,8 10,4 AD 

 Trigliserid mg/dl 80,2 33 79,7 43,3 AD 

 TASistolik mm Hg 107,3 9,9 105,5 8,1 AD 

 TADiyastolik mm Hg 71,9 7,1 70,9 6,7 AD 

 Bel çevresi cm 76,4 9,5 73,2 9,1 0 

 VKĐ kg/m
2 

23 2,6 22,1 2,6 0,001 

AD: Anlamlı değil 

28,3%

61,1%

30,8%

56,3%

24,4%

65,0%

84,9%

100,0%

55,8% 56,3%

42,2%

70,0%

E K E K E K

İşyeri 1   (E: 53, K: 18) İşyeri 2  (E:52, K:16) İşyeri 3  (E:45 K:20)

Ek öğün alım oranları

önce sonra
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Yapılan istatistikler sonucu yemekhanesi olan ve ara öğün verilen işyerinde 

erkeklerde kan şekeri, bel çevresi ve VKĐ değerlerindeki değişimler, kadınlarda kan 

şekeri, bel çevresi ve VKĐ değerlerindeki değişimler anlamlı bulunmuştur. 

 

Tablo 4-12: Đkinci işyerinde ortalamalar ve değişimin anlamlılığı 

Cinsiyet  Eğitimlerden önce 
Ortalama Std. Sapma 

Eğitimlerden sonra 
Ortalama  Std. Sapma 

P 

Erkek AKŞ mg/dl 87,4 20,5 84,3 9,4 AD 

n:52 HDL mg/dl 43,6 9 43,6 8,3 AD 

 Trigliserid mg/dl 128,2 37 127 32,4 AD 

 TASistolik mm Hg 116,2 11,8 115,9 9,7 AD 

 TADiyastolik mm Hg 76,6 7,9 75,9 6,8 AD 

 Bel çevresi cm 92 6,6 91,3 6,1 0,004 

 VKĐ kg/m
2 

26,8 3,5 26,5 3,3 0,003 

Kadın AKŞ mg/dl 84,1 8,4 81,8 7,6 AD 

n:16 HDL mg/dl 50,4 8,7 52,3 7,4 0,015 

 Trigliserid mg/dl 96,4 36,2 91,9 25,5 AD 

 TASistolik mm Hg 110,5 11,9 110 10,5 AD 

 TADiyastolik mm Hg 72,2 9 70,9 7,2 AD 

 Bel çevresi cm 76,4 7,1 75,3 7,2 AD 

 VKĐ kg/m
2 

23,1 2,9 22,8 2,9 AD 

AD: Anlamlı değil 

Yemekhanesi olan ancak işverence ara öğün sağlanmayan ikinci işyerinde 

erkeklerde bel çevresi değişimi ve vki değerlerindeki değişimler, kadınlarda HDL 

değerlerindeki değişim anlamlı bulundu.  

 

Tablo 4-13 : Üçüncü işyerinde ortalamalar ve değişimin anlamlılığı 

  Eğitimlerden önce 
Ortalama Std. Sapma 

Eğitimlerden sonra 
Ortalama Std. Sapma 

P 

Erkek AKŞ mg/dl 91,9 28,1 84,9 8,2 0,009 
n: 45 HDL-K mg/dl 43,7 9 45,6 8,2 0,003 
 Trigliserid mg/dl 140,1 86,1 122,2 48,7 AD 
 TASistolik mm Hg 123,8 13,3 121,7 10,8 0,003 
 TADiyastolik mm Hg 80,4 8,2 78,8 7,5 AD 
 Bel çevresi cm 92,2 8,6 91,5 7,9 0,025 
 VKĐ kg/m

2 
26,5 3,2 26,2 3 0,045 

Kadın AKŞ mg/dl 86,3 8,7 84 9,7 AD 
n: 20 HDL-K mg/dl 62,3 15,9 61,3 15,4 AD 
 Trigliserid mg/dl 71,9 26,2 76 23,4 AD 
 TASistolik mm Hg 117,8 16,5 115,9 13,3 AD 
 TADiyastolik mm Hg 77,3 10,5 76,7 9,7 AD 
 Bel çevresi cm 73,6 6,2 73,4 6,8 AD 
 VKĐ kg/m

2 
22,3 2,5 22,2 2,7 AD 

AD: Anlamlı değil 
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Yemekhanesi olmayan üçüncü işyerinde erkeklerde kan şekeri değerindeki 

değişim, HDL değerindeki değişim, sistolik kan basıncı değerlerindeki değişim çevresi  

değerlerindeki değişim ve VKĐ değerlerindeki değişimler anlamlı bulunurken 

kadınlardaki değişimler anlamlı bulunmamıştır. 
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5. TARTIŞMA 

5.1. Demografik Özellikler 

Kadın çalışanların toplam çalışanlar içerisinde oranı toplumdaki oranlara benzer 

biçimde düşük bulunmuştur. (152).  

5.2. Gıda Tüketimlerinin Tartışılması 

Bu araştırmada gerek DSÖ’nün değerlendirmeleri gerekse gıda tüketimi ve 

KDH riskleri bağıntısını değerlendiren diğer araştırmalar ve genel literatür ışığında 

öğün ve ara öğünler, meyve sebze tüketimi ve et tüketimi öne alınarak genel beslenme 

biçimleri sorgulanmış, cinsiyetler arasındaki ve yemekhanesi olan ve olmayan işyerleri 

arasındaki farklar incelenmiştir. 

Genel değerlendirmeler sonucunda çalışmanın yapıldığı kesit itibariyle 

erkeklerin ve kadınların beslenmelerinde benzerliklerle birlikte farklılıklar da olduğu 

tespit edilmiştir. Erkeklerin şekerli gazlı içecekleri, kızartma ve kuruyemişleri 

kadınlardan daha fazla tükettikleri buna karşın kadınların kepekli tahıl ürünlerini ve 

diyet gazlı içecekleri erkeklerden daha fazla tükettiği, ayrıca yemekhane olmayan 

işyerinde erkeklerin kadınlardan daha fazla et tükettiği göze çarpmaktadır.  

Beslenme ile ilgili dünyadaki tabloda sağlık riskleri açısından öne çıkan yetersiz 

meyve sebze tüketimi ile ilgili olarak DSÖ 16 milyon verimli kişi yıl kaybı olduğunu, 

ve 1,7 milyon ölümün yetersiz meyve sebze tüketimi ile ilişkilendirilebileceğini ifade 

etmektedir (153). Türkiye’deki kimi kesitsel araştırmalarda ortaya çıkan tablo genelde 

yetersiz ve olumsuz beslenmeye işaret etmektedir  (154; 155). Buna karşın TEKHARF 

çalışmasının beslenme kanadındaki kesitsel verilere göre ise Türkiye’de insanlar 

genelde dengeli beslenmekte ve  günlük enerji alımı ortalama olarak erkeklerde 1807 

kilo kalori (Kal), kadınlarda 1372 Kal civarında olmaktadır (156). Günlük enerjinin 

%53’ü karbonhidratlar (KH)’dan, %14’ü proteinlerden ve %33’ü yağdan 

sağlanmaktadır. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Organizasyonu 

(GTO) tarafından toplam üretim ve dışarıdan alınan gıdaların kişi sayısına bölümü ile 

elde edilen değerlere göre Türkiye’de kişi başına 3517  Kal düşmekte ve bunun 1695’i -

büyük ağırlığı buğday olmak üzere- tahıllardan gelmektedir (157). Yine aynı kaynakta 
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sebzelerden 134 Kal, meyvelerden ise 136 Kal alındığı ifade edilmektedir. Meyve 

sebzeden gelen kalori ağırlığının %7,7 civarında olması oransal olarak meyve sebze 

tüketiminin Türkiye’de yetersiz olduğunu akla getirebilmektedir. Meyve sebze tüketimi 

ile ilgili Besler’in çalışmasında yeterli sebze tüketimi %7,1 ve %21,4, yeterli meyve 

tüketimi %35,7 saptanmıştır (154). TEKHARF 2009 raporunda, dengeli beslenildiği ve 

%93 oranında yeterli meyve sebze tüketimi olduğu yönünde veriler sunulurken bizim 

bulgularımızın GTO verileriyle daha uyumlu olduğu söylenebilir.  

GTO verilerindeki kişi başı 97 Kal et tüketimi de yine çalışmamızdaki 

bulgularla uyumlu görülmektedir. TEKHARF çalışmasında makrobesinler ve kalori 

dağılımı açısından Türkiye’de genelde rehberlerle uyumlu bir yeme örüntüsü olduğu 

ifade edilmekte ancak gerek bizim çalışma grubumuzda gerekse Öztürk, Besler gibi 

araştırıcıların bulgularında, gıda gruplarına göre rehberlerdeki önerilere yeterince 

uyulmadığı görülmekte ve bu durum GTO verileriyle örtüşmektedir.  

Daha önceki deneyimler ara öğün kavramı konusunda hatalı cevapların olduğu 

örneğin kahvaltısını sabah kalktığı zaman değil işyerine geldikten sonra mola verdiği 

zaman yapan kişilerin ya da iş nedeniyle öğle yemeğini ikindi vakti yeme fırsatı 

bulanların, bunu ara öğün olarak adlandırdıkları günde yalnızca iki öğün beslenen böyle 

bir kişinin dahi iki ara öğün yaptığı biçiminde değerlendirilebileceği görülmüş ve 

saatleri farklı da olsa üç öğün beslenmeye ek olarak alınan gıdaların tespit edilebilmesi 

için ek öğün kavramı tercih edilmiştir. Öğünlerle ilgili olarak Besler kadınların sadece 

42,9 ‘unun düzenli beslendiğini ifade etmiştir (154). Bilici yer altı maden işçilerinde 

yaptığı araştırmada öğün atlama oranını %40,4 olduğunu tespit etmiştir (158). 

Küçükerdönmez kadınların %45,7’sinin ara öğün yaptığını ifade etmektedir (159).  

Bizim çalışmamızda ek öğün oranın kadınlarda  %61,1 erkeklerde ise %28 olduğu tespit 

edilmiştir. Bunun anlamı yüksek öğretim görmüş kadınların genel beslenme önerilerine 

erkeklerden daha fazla dikkat etmesi olabilir.  

Kadın ve erkek beslenmesi arasındaki fark yalnızca günümüzü açıklayan 

çalışmalarda değil geçmişi ortaya koyan çalışmalarda da görülebilmektedir. Özdemir’in 

antropolojik araştırması Samsun’da yaşamış olan Tunç Çağı erkeğinin daha çok karasal 

kökenli hayvansal proteinler tüketirken kadının su ürünü ve bitkisel ağırlıklı 

beslendiğini ortaya koymaktadır (160) . Karasal hayvansal protein kaynağı olarak et 

tüketimi konusunda ülkemizdeki güncel çalışmalar da benzer farklılığa işaret ediyor. 
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(Acar) Tek’e göre her gün et tüketimi erkeklerde %41,9 kadınlarda %16,6 oranlarında 

görülmektedir (161). Kişisel psikolojik, biyolojik özellikler dışında, ortam, gelir 

durumu, mevsimler gibi etkenler de gıda alımını etkilemektedir. Özdemir’in 

çalışmasında iç bölgede yaşayanlar ile su kıyısında yaşayanların beslenme farklılıkları 

da ortaya konmakta aynı çağda iç bölgelerde tahıl tüketimi daha önemliyken su 

kıyısında bunun önemsiz olduğu ifade edilmektedir (160).  Gelir durumuyla ilgili olarak 

alt gelir gruplarının sıvı yağı üst gelir gruplarından yaklaşık üç kat daha az,  katı yağı ise 

fazla tükettikleri örnek olarak verilebilirken, mevsimlerin etkisi ile ilgili alkol 

tüketiminin yazın kışa göre 1,5 katına çıktığı, kışın baklagillerin yaklaşık iki kat, şekerli 

maddelerin yaklaşık %50 daha fazla meyvelerin %10 kadar az tüketildiği ifade 

edilmektedir (162; 163). Eğitimler öncesi verilerimizin Aralık ayında elde edilmiş 

olması nedeniyle  sonuçları bu durum hesaba katılarak yorumlanmalıdır. 

Ortamın etkisi bağlamında bizim çalışmamızda yemekhane bir değişken olarak 

yer almıştır. Yemekhane değişkeninin kısmen erkekleri ve daha fazla olmak üzere de 

kadınları etkilediği görülmektedir. Yemekhanesi olmayan işyerlerinde çalışan 

erkeklerin dışarıda yediği yemeklerde daha çok et tercih ettiği kadınların ise kepekli 

tahıl ürünü ve kızartma tüketimini artırdığı görülmektedir. Öğlenleri dışarıda yemek 

yiyen kadınlarda her gün et yeme oranı %5 iken erkeklerde bu oran %38’i bulmaktadır. 

Oysa yemekhane olan işyerlerinde erkek ve kadınların her gün et tüketme oranlarının 

yaklaşık %29 ve  %24 gibi birbirine çok yakın seyrettiği görülmektedir. Bizim 

çalışmamızda erkeklerin et tüketimi dışarıda yemek yiyenlerde (Acar) Tek’in oranlarına 

benzer iken yemekhanede yiyenlerde düşük olması buna karşın kadınlarda dışarıda 

yiyenlerde oldukça düşük seyrederken yemekhanede daha fazla olması özellikle et 

tüketimine ortamın etkisinin önemli olduğu düşüncesini doğurmuştur (164) 

Yemekhanesi olmayan işyerlerinde yeterli meyve sebze tüketimi oranları 

erkeklerde %33,3 iken kadınlarda %60 civarındadır.  Bu fark yine dışarıda öğlen 

yemeği tercihlerinde erkeklerde etin ağır basması ile uyumlu görülmüştür. Bu durum 

gıda tüketiminde çevresel koşulların önemini vurgulayan yayınları destekler niteliktedir 

(101).  
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5.3. Yaşam Biçiminin Tartışılması 

5.3.1. Sigara Kullanımı 

Sigara içme oranları toplamda erkeklerde %38 kadınlarda %22,2 tespit 

edilmiştir. Türkiye’de işyerlerinde yapılan çeşitli çalışmalarda sigara içme oranları 

erkek ayakkabı işçilerinde % 59,3 erkek postacılarda %54 erkek büro işçilerinde %46 

oranlarında tespit edilirken Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) verilerinde kadınlarda  

genelde 27,6  lise ve üzeri eğitimlilerde  %43,9., DSÖ verilerinde göre ise erkeklerde 

%51,3  kadınlarda %19,6 , TURDEP I’de erkeklerde %50,9  kadınlarda % 10.9 oranları 

ifade edilmektedir (165; 166; 167; 168). TEKHARF çalışmasında 1990 yılı için 30-39 

yaş grbunda sigara içme oranları erkekler için %66,8 ve %25 olarak verilmiş, 2000’li 

yıllar için yapılan hesaplamalara göre ise 30 yaşını aşan erkeklerin yarıya yakınının 

kadınların ise %17,6’sının sigara içtiği ifade edilmektedir (169).  

Dünyadaki tütün kullanımı ile ilgili bazı verilere bakıldığında sırasıyla 

erkeklerde ve kadınlarda olmak üzere yüzdeler, Brezilyada 17 ve 11., Çin’de 57,4 ve 

2,6., Almanya’da 27,9 ve 18,8., Hindistan’da 57 ve 10,8 Đtalya’da 28,6 ve 16,3., 

Rusya’da 60,4 ve 15,5., Türkiye’de 50,6 ve 16,6., Đngiltere’de 22 ve 20., ABD’de 22,3 

ve 17,4 olarak görülmektedir (164).  

Bu oranlarla kıyaslandığında çalışma grubumuzda erkeklerin sigara içme 

oranlarının diğer değerlerden düşük tespit edilmiş olduğu, kadınların sigara içme 

oranlarının ise benzer olduğu söylenebilmektedir.  

5.3.2. Alkol Kullanımı 
 

Bizim çalışmamızda alkol kullanım oranları erkeklerde %24 kadınlar %5,6 

bulunmuştur. Bu oranlar erkek ayakkabı işçilerinde %5,3,  erkek büro çalışanlarında 

%30 ve erkek postacılarda  %6 bulunmuştur (165; 166). Bu oranlar dışında TURDEP I 

verilerinde yetişkin kişilerde alkol kullanımı erkeklerde %18,1 kadınlarda %0,5 olarak 

ifade edilmiştir (11). TEKHARF çalışmasına göre ise alkol kullanım oranları erkeklerde 

%37,5 kadınlarda ise %3,6 düzeyindedir (170). Öte yandan DSÖ verilerine göre 

Türkiye’de kişi başına düşen alkol miktarı 1,3 litredir (171). DSÖ verilerinde 

Türkiye’de 15 yaş üstü toplumda hayatı boyunca hiç alkol almamış olanları oranı 

erkeklerde %65, kadınlarda  %91,9 son bir yıl hiç alkol almamış olanlar ise erkeklerde 
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%83,6 ve kadınlarda %97,1 olarak ifade edilmiştir. DSÖ tarafından dünya ölçeğinde 

alkol kullanımından dolayı yıllık 2,5 milyon ölümün meydana geldiği ifade edilirken, 

ulusal otoriteler tarafından konuyla ilgili koruyucu aktiviteler, farkındalık artırıcı 

politikalar, ulusal rehberler ve standart içim ölçümleri eksikliği göze çarpmaktadır 

(172). En büyük karmaşanın yaşandığı alkol birimi hesaplamalarında uluslar arası bir 

standartizasyon da söz konusu değildir. Örneğin bir birim alkol Birleşik Krallıkta 8 

gram, ABD’de 14 gram, Japonya’da ise 19,75 gram olarak kabul edilmektedir. Kıta 

Avrupasında ağırlıklı olarak 10 gram ya da 12 gram kabul edilirken farklı olarak 

Hollanda 9,9 gram Portekiz 14 gram ve Macaristan ise 17 gram alkolü 1 birim kabul 

etmektedir. Bazı ülkelerde ve gibi Türkiye’de ise belirlenmiş bir değer yoktur. 

Alkol tüketimi ile ilgili verilere bakılacak olursa son bir yıl içerisinde alkol 

kullanmış olanların oranları erkek ve kadın olarak sırasıyla % Brezilya’da 58,2 ve 41,2., 

Çin’de 72,6 ve 38,1., Almanya’da 96,1 ve 95,3., Hindistan’da 20 ve 3., Đtalya’da  90,3 

ve 74,6., Rusya’da 71 ve 49,3., Türkiye’de 16,4 ve 2,9., Đngiltere’de 89,6 ve 81,9., 

ABD’de ise  71,7 ve 59,5 olarak görülmektedir (173).  

Bulduğumuz değerlerin gerek biraz düşük olmakla birlikte Hacıoğlu’nun 

değerlerine gerekse bir miktar yüksek olsa da  DSÖ  Türkiye ve TURDEP I verilerine 

benzediği, ayakkabı işçileri, posta çalışanları ve TEKHARF verilerinden ise farklı 

olduğu söylenebilir.  

5.3.3. Fizik Aktivite 

Fizik aktivite ile ilgili bulunan oranlar erkeklerde %26,7 kadınlarda ise % 20 

olmuştur. Fizik aktivite ile ilgili yapılan çalışmalarda erkek ayakkabı işçilerinde % 17, 

kadın üniversite öğrencilerinde  %28,6 bulunmuştur (165; 159). DSÖ verilerinde 

Türkiye’de 15 yaş üstünde yetersiz fizik aktivitede bulunan erkeklerin oranı %49,5 

(21,6-78,8) verilirken kadınların oranı  % 62,5 (29,7-84,9) olarak verilmiştir (174).  

Dolayısıyla yeterli fizik aktivite oranları erkeklerde %50,5 kadınlarda %37,5 kabul 

edilebilir. Dünyada başka ülkelerde ise yeterli fizik aktivite için  oranlar erkek ve 

kadınlarda sırasıyla yüzde Brezilya’da 52,8 ve 48,4., Çin’de 70,3 ve 67,7., Almanya’da 

72,5 ve 71,5., Hindistan’da  87,3 ve 81,6., Đtalya’da 50,4 ve 40,2., Rusya’da 77,3 ve 

81,2., Đngiltere’de 42 ve 31,4., ABD’de ise 66,5 ve 52,6 olarak verilmektedir (174). 

Gerek Türkiye’deki gerekse diğer ülkelerdeki ortalamalarla kıyaslandığı zaman çalışma 

grubumuzdaki oranların yarıya yakın oranda daha düşük olduğu görülebilir. Çalışmaya 



 69

alınan işyerlerinde ofis çalışanları genelde işyerinde normal çalışma saatlerinden daha 

uzun kaldıkları için zaman bulamamaları ve işyerinde aktivite olanaklarının 

bulunmamasının bu farktan sorumlu olabileceği düşünülmüştür.  

5.4. Birinci Ölçümler Sonucundaki Ortalama Değerlerin Tartışılması 

Đşyerleri birlikte ele alındığında erkeklerde ve kadınlarda sırasıyla AKŞ 87,8 

mg/dl ve 85,1 mg/dl, HDL-K 44,8 mg/dl ve 55,6 mg/dl, trigliserid 128,1 mg/dl ve 81,9 

mg/dl, sistolik basınç 119,4 mm Hg ve 112,2 mm Hg, diyastolik basınç 78,3 mm Hg ve 

74,0 mm Hg, bel çevresi 92,5 cm ve 75,4 cm, VKĐ 26,5 kg/m2 ve 22,8 kg/m2 olarak 

bulunmuştur. 

AKŞ,  DSÖ verilerinde 25 yaş üstü ortalama her iki cins için 99 mg/dl olarak 

gösterilmektedir (175). Hacıoğlu AKŞ değerlerini postacılarda 88,61 mg/dl, büro 

çalışanlarında 93,76 mg/dl, olarak bulmuştur (166).  TURDEP I çalışmasında AKŞ 

yerine yapılan oral glukoz yüklemesine göre 2 saat sonu kan şekeri düzeyleri erkeklerde 

98,28 mg/dl, kadınlarda 109,26 mg/dl bulunmuştur (11). Dünyadaki verilere gelince 

erkeklerde ve kadınlarda mg/dl cinsinden Brezilya’da 100,8 ve 99., Çin’de 99 ve 97,2., 

Almanya’da 100,8 95,4., Hindistan’da 100,8 ve 100,8., Đtalya’da 100,8 91,8., Rusya’da  

99 ve 99., Đngiltere’de 99 ve 95,4., ABD’de 106,2 ve 100,8 olarak görülmektedir (9) 

.Bizim bulgularımız erkeklerde Hacıoğlu’nun çalışmasındaki postacılarla benzerlik 

gösterirken aynı çalışmadaki ofis çalışanlarından ve ayrıca Türkiye ve dünya  

ortalamalarından daha düşük değer göstermektedir. Bu durum çalışmaya dahil 

olanlardan özellikle kadınlarda obezite ve abdominal obezite verileri ile tutarlıdır.  

HDL-K ortalamaları Hacıoğlu tarafından postacılarda 36,15 mg/dl, büro 

çalışanlarında 39,36 mg/dl olarak bulunurken TEKHARF çalışmasında mg/dl olarak 30-

39 yaş grubunda erkeklerde 35,6 ve kadınlarda 42,7, genel nüfusta erkeklerde 37,2 ve 

kadınlarda 44,9 bulunmuştur (166). Dünyadaki bazı değerler için DSÖ’nün organize 

ettiği MONICA çalışması verilerine bakacak olursak HDL oranlarını sırasıyla erkek ve 

kadınlarda olmak üzere Belçika’da 44,5 ve 54,9., Kanada’da 46,4 ve 

58,4.,Danimarka’da 49,5 ve 61,9., Fransa’da 49,9 ve 63,8.,Đngiltere’de 42,9 ve 53, 

ABD’de 44,1 ve 55,3 olarak görürüz (176). Dünyadaki bu değerler çalışmamızda elde 

ettiğimiz değerlere genel olarak benzer karakterdedir. Ancak Hacıoğlu’nun ve 

TEKHARF çalışmasının bulguları bizim bulgularımızdan oldukça düşük görülmektedir. 

Bu farklılık rastlantısal olabileceği gibi gruplar arası farklılık ile de açıklanabilir. 
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Trigliserid değerleri Hacıoğlu tarafından postacılarda 148,35 mg/dl, büro 

çalışanlarında 142,83 mg/dl olarak tespit ederken, Yükseler tarafından büro 

çalışanlarında 116,1 mg/dl ve fabrika işçilerinde 98,11 mg/dl olarak bulunmuştur (166; 

177). TEKHARF çalışmasından 1990 yılında elde edilen değerlere göre 30-39 yaş 

grubunda mg/dl cinsinden erkeklerde 150 kadınlarda 106 bulunmuşken 2000 yılı için 

değerler mg/dl cinsinden erkeklerde 30 yaş için 140, 40 yaş için 180., kadınlarda 30 yaş 

için 110 ve 40 yaş için 130 bulunmuştur (178). Erkeklerde bizim bulduğumuz değerler 

Yükseler ve Hacıoğlu tarafından bulunan değerlerin arasında yer almakta iken 

TEKHARF çalışmasından oldukça düşüktür. Bu düşük değerlerin TEKHARF 

popülasyonu nitelikleri ile bizim çalışma grubumuzun nitelikleri farkından 

kaynaklandığı yüksek eğitim görmüş olmanın ve sosyoekonomik durumun etkisi olduğu 

düşünülebilir.  

Kan basıncı ile ilgili olarak Türkiye’de ortalama sistolik basınç  DSÖ tarafından 

erkek için 123,7 kadın için 123,9 mm Hg olarak ifade edilmiş, TEKHARF çalışmasında 

ise 30-39 yaş grubunda mmHg olarak sırasıyla erkeklerde ve kadınlarda sistolik basınç 

118,1 ve 119,6., diyastolik basınç  77,8 ve 77,9 bulunmuştur (175; 179). TURDEP I 

çalışmasında mm Hg olarak erkeklerde ve kadınlarda sırasıyla sistolik basınç 119,41 ve  

121,08., diyastolik basınç 74,78 ve 75,12 bulunmuştur (11). Hacıoğlu tarafından sistolik 

basınç postacılarda 127,09 ve büro çalışanlarında 136,16 mmHg,  diyastolik basınç 

postacılarda 83,87 mm Hg ve büro çalışanlarında 88,16 mm Hg olarak tespit edilmiştir 

(166). DSÖ verilerinde dünyadaki sistolik kan basıncı ortalamaları mm Hg olmak üzere 

sırasıyla erkeklerde ve kadınlarda Brezilyada 133,4 ve 133,2., Çin’de 127,8 ve 124,4., 

Almanya’da 133 ve 124,8., Hindistan’da 123,9 ve 123,2., Đtalya’da 131 ve 123,8., 

Rusya’da 133,2 ve 128,5., Đngiltere’de 131,2 ve 124 ve ABD’de 123,3 ve 118,3 olduğu 

görülmektedir (175). Çalışmamızın bulguları erkeklerde TEKHARF, TURDEP I ve 

DSÖ verileri ile benzer olmakla birlikte Hacıoğlu’nun araştırmasındaki büro 

çalışanlarından daha düşük kan basıncına işaret etmektedir. Kadınlardaki değerler ise 

sistolik basınç tüm diğer çalışmalardan daha düşük görünmektedir. Kadınlardaki sistolik 

basınç değeri düşüklüğü kadınlarda diğer bazı parametrelerdeki ortalamadan daha iyi 

olma ile tutarlı görülmektedir. Bu tutarlılık sosyoekonomik durum ve çalışma hayatına 

katılan kadınların seçim kriterleri ile ilişkiyi de tartışma gündemine getirmektedir.  

Bel çevresi TURDEP I çalışmasında erkek ve kadında sırasıyla 90,03 ve 87,20 cm 

bulunurken TEKHARF çalışmasında 30-39 yaş grubu erkek ve kadınlarda sırasıyla 88,4 
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ve 84,3 cm bulunmuştur (11; 180). Hacıoğlu tarafından ise bel postacılarda 93,32 cm 

büro çalışanlarında 96,7 cm olarak tespit edilmiştir. Çalışma grubunda erkeklerde bel 

çevreleri ortalamalarının TURDEP I ve TEKHARF çalışmalarındaki bulgulardan daha 

yüksek olduğu Hacıoğlu’nun araştırmasındaki büro çalışanlarından ise düşük olduğu 

görülmektedir. Ortalamadan yükseklik uzun çalışma saatleri ve hareketsiz yaşam ile 

uyum göstermektedir. Kadınlardaki değerlerin tüm bu çalışmalardan daha düşük olması 

yüksek eğitim almış olma yanı sıra çalışma hayatına girmiş olma değişkenleri ile ilgisini 

araştırmayı anlamlı kılmaktadır.  

VKĐ ilgili ortalama olarak DSÖ 20 yaş üzerinde Türkiye için erkeklerde 26,7 

kadınlarda 28,3 değerleri gösterilmektedir (7). (Acar) Tek ise mevsimlere göre baktığı 

VKĐ değerlerini erkeklerde sonbaharda 25,2, ilkbaharda 25,5, kadınlarda sonbaharda 

22,8 ve ilkbaharda 23,2 olarak tespit etmiştir (161). VKĐ değerleri Hacıoğlu tarafından 

postacılarda 28, büro çalışanlarında ise 29,23 olarak tespit edilirken Yükseler büro ve 

fabrika işçilerindeki değerleri 25,78 ve 23,39 biçiminde tespit etmiştir (166; 177). 

VKĐ’ler TURDEP I çalışmasında erkeklerde 25,47 ve kadınlarda 27,45 olarak 

bulunurken, TEKHARF çalışmasında 30-39 yaş grubu erkeklerde 26,2 ve kadınlarda 

27,8 bulunmuştur (11; 180). DSÖ verilerinde çeşitli ülkelerdeki VKĐ değerleri sırasıyla 

erkek ve kadınlarda Brezilya’da 25,8 ve 26., Çin’de 22,9 ve 22,9., Almanya’da 27,2 ve 

25,7., Hindistan’da 21 ve 21,3., Đtalya’da 26,5 ve 24,8., Rusya’da 26 ve 27,2., 

Đngiltere’de 27,4 ve 27 ve ABD’de 28,5 ve 28 olarak görülmektedir  

Elde ettiğimiz verileri diğer verilerle karşılaştırdığımızda kadınlarda VKĐ 

değerlerinin çalışma grubumuzda daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum yüksek 

eğitim görmüş kadınların hem diğer hemcinslerinden hem de aynı eğitim düzeyindeki 

erkeklerden beslenme ve kilo sorununa dolayısıyla yaşam biçimine daha bilinçli 

yaklaşıp yaklaşmadığı ya da işe alımda VKĐ’nin sözü edilmeyen gizli bir kriter görevi 

görüp görmediği sorularını doğurmuştur.  

VKĐ değerleri ve MS komponentleri bakımından işyerleri kıyaslandığında 

erkeklerde sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri ortalamasının, kadınlarda 

trigliserid değerleri ortalamasının işyerlerine göre farklılığının anlamlı olduğu 

bulunmuştur. Bununla birlikte bu farklılıkların yemekhane yemeklerinin tuz oranları ve 

genel bileşenleri ile daha dengeli olması ile mi ilgili olduğu yoksa rastlantısal hatadan 

mı kaynaklandığı tartışmalıdır (22; 181).  
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5.5. Birinci Ölçümler Sonucunda VKĐ ve MS ile Đlgili Oranların Tartışılması 

Erkeklerde %69,3  kadınlarda %16,7 fazla kiloluluk ve obezite oranları tespit 

edildi.  Erkeklerdeki oran kadınlara göre bir hayli yüksek bulunmuştur. Türkiye’deki 

resmi istatistiklere bakıldığında ise kadınlarda fazla kiloluluk ve obezite genelde %57 

lise ve üstü eğitimli kadınlarda %45,3 oranlarında görülmektedir (167). DSÖ verilerinde 

ise oranlar erkeklerde %61,4 kadınlarda % 65,8 olarak ifade edilmektedir (7). TURDEP 

II çalışmasına göre ise erişkinlerin 2/3’ü fazla kilolu ya da obezdir (182). Erkeklerdeki 

oranlar verili değerlerin biraz üzerinde olsa da uyumlu olduğu düşünülürken 

kadınlardaki oranların toplumdan bu düzeyde aşağıda olması bazı işe alımlarda 

kadınların fazla kilolu olmasının bir dezavantaj yaratıp yaratmadığı sorusunu 

doğurmaktadır. 

Obezite oranlarında erkeklerde %13,3 kadınlarda %1,9 tespit edilmiştir. Sözü 

geçen istatistiklerde oranlar erkekler için %22,6 kadınlarda ise 35,8 ve 22,7 lise ve üstü 

eğitimli kadınlarda ise %14,4 bulunurken TURDEP-II sonucuna göre kadın erkek 

beraber obezite oranı yetişkinlerde %32 olarak ifade edilmektedir (167; 182). 

TEKHARF çalışmasında ise genelde erkeklerde %25,3., kadınlarda %44,2, 30-39 yaş 

grubunda ise erkeklerde %16 kadınlarda ise %16,3 oranları bulunmuştur (180).  Fazla 

kiloluluk oranları erkeklerde toplumla paralel olmasına karşın obezite oranlarının 

toplumdan düşük olması eğitim durumuyla ya da iş yaşamındaki dezavantajla ilgili olup 

olmadığı tartışılmalıdır. 

MS oranları erkeklerde %18,7 kadınlarda %9,3 bulunmuştur. MS tanımı olarak 

harmonize oran erkeklerde %20,7 olmaktadır. Kadınlarda oran değişmemektedir. Yine 

bu tanım baz alındığında yemekhane olmamasının erkeklerde parametreleri bozduğu 

MS tanısı üzerinden de görünür hale gelmiştir. Çalışanlarda yapılan diğer araştırma 

bulgularında oranlar kriter farklılıklarından dolayı kıyaslamayı güçleştirmektedir. 

Hacıoğlu’nun bulgularında ATP III kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonucu 

dağıtıcılarda %20 memurlarda %47 MS tespit etmiş görülmektedir (166). Oğuz ve 

arkadaşlarının sağlık çalışanlarındaki araştırma sonuçları yine ATP III kriterlerine göre 

toplamda %7,9 luk MS oranı göstermektedir (183). Kadınlarda bölgesel bir araştırmada 

MS oranı %31,9 olarak bulunmuştur (184). MS ile ilgili METSAR araştırma sonucunda 

Türkiye’de kadınlarda %39,6 erkeklerde ise %28 olarak görülmektedir (185).  

Kentlerde bu oran kadınlarda ülke ortalamasının altına inerek %38,8 olurken erkeklerde 
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ortalamanın üzerine çıkarak %28,6 olmaktadır. TEKHARF çalışmasında 30-39 yaş 

grubunda MS oranları erkekte %20 kadınlarda ise %24 olarak ifade edilmiştir (100). 

Yemekhanesi olmayan işyerlerinde MS oranlarının cinsiyetlere göre farklılığı anlamlı 

bulunmuştur.  

Abdominal obezite oranları çalışma sonucunda erkeklerde %50,7 ve kadınlarda 

%31,5 olarak saptanmıştır. Bu oranlar (Acar) Tek’in çalışmasında mevsimler de hesaba 

katarak incelenmiş ve erkeklerde 102 cm ve kadınlarda 88 cm ve üzeri alınarak erkekler 

sonbaharda %9,7 kışın %22 ve ilkbaharda %6,5 kadınlarda ise sonbaharda %16,7 kışın 

19,4 ilkbaharda 27,8 ve yazın 11,1 bulunmuştur (161) . Hacıoğlu postacılarda %19,5 ve 

memurlarda %33,3 bulmuştur (166). METSAR çalışmasında kadınlarda 54,8 ve 

erkeklerde 17,2 oranları bulunmuştur (183). Oğuz ve arkadaşları sağlık çalışanlarında 

erkeklerde %19,1 ve kadınlarda %10,6 bulunmuştur (183).  

Diğer parametreler açısından araştırmalar incelendiğinde çalışmamızdaki 

olumsuz değerli olanların oranları erkekler ve kadınlar sırasıyla olmak üzere akş 

olumsuzluğu %8,7 ve %7,4 HDL-K olumsuzluğu %27,3 ve %38,9., trigliserit 

olumsuzluğu %28 ve %3,7., kan basıncı olumsuzluğu %31,3 ve %14,8 bulunmuştur. 

Hacıoğlu’nun çalışmasında postacılar ve memurlarda yüzde değerleri sırasıyla AKŞ 

olumsuzluğu %3,22 ve %6,66, Trigliserit olumsuzluğu %35,48 ve %53,33  HDL-K 

olumsuzluğu %74,19 ve %56,66 sisolik basınç olumsuzluğu %41,93 ve %66,66  

diyastolik basınç olumsuzluğu %35,48 ve %60 olarak bulunmuştur (166). DSÖ 

verilerinde ise 25 yaş ve üzerinde AKŞ≥126 olanlar erkek ve kadın oranları sırasıyla 

%10,1 ve %9,8, 20 yaş ve üzerinde erkek 36,4 ve kadınlarda 35,8 olarak verilmiştir. 

METSAR’da her iki cinsiyetin ortalaması olarak verilen değerlerde kan şekeri 

olumsuzluğu (≥110 ) oranları Marmara Bölgesi için %28,3., HDL-K olumsuzluğu %46., 

trigliserid %29,3, tansiyon yüksekliği %58,1 bulunmuştur (185). TEKHARF 

çalışmasında trigliserid olmsuzluğu 30-39 yaş grubu için erkeklerde %36,4 kadınlarda 

%18,9, HDL-K olumsuzluğu erkeklerde %64 kadınlarda %35,5  bulunmuştur (178).  

 

5.6.  MS Komponentleri Ve Beslenme Biçimleri Bağıntılarının Tartışılması 

Obezite ve MS komponentleri ile beslenme biçimleri arasında her iki yönde de 

bağıntılar saptanmıştır. Erkeklerde ters yönde bağıntılar şöyle gerçekleşmiştir: Ek öğün 
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alımı VKĐ değerleri, bel çevresi ve MS ile, yeterli meyve sebze alımı AKŞ düzeyi, 

sistolik ve diyastolik  kan basıncı ile  bağıntılı bulunmuştur. Aynı yöndeki bağıntılar ise 

şöyledir: Alkol alımı trigliserid düzeyi, bel çevresi, ve MS ile yaş trigliserid düzeyi, 

sistolik ve diyastolik kan basıncı, bel çevresi ve MS ile bağıntılı bulunmuştur.   

Kadınlarda, aynı yönde olmak üzere yaş, sistolik ve diyastolik kan basıncı ile, ek 

öğün alımı kan şekeri düzeyi ile bağıntılı bulunmuştur.  

TEKHARF çalışmasında karbonhidrat (KH) kaynaklı enerji oranı arttıkça HDL-

K’nın düştüğü ve trigliseridin arttığı, erkeklerde doymuş yağ asidi kaynaklı enerji 

arttıkça trigliseridin düştüğü, kadınlarda ise doymuş yağ asidi alımı arttıkça HDL-K 

değerlerinin arttığı gözlenmiştir (156). Bununla birlikte risk değerlendirilmesi için 

yapılan beslenme puanı (BP) hesaplanması sonucu riski ifade eden beslenme puanı ile 

erkeklerde ve kadınlarda HDL-K, ve trigliserid arasında bir bağıntı saptanmamıştır.  

Çalışma kohortunda 1990’lı yıllara göre 2000’li yıllardaki değerlerin kalp sağlığı 

riskleri açısından daha kötü duruma gelmiş olması -örneğin obezitede artış olması- ile 

beslenme örüntülerinin daha sağlıklı hale gelmiş olması da total riskler açısından 

TEKHARF sonuçlarına göre olumlu beslenme biçimi ve risk parametreleri arasında 

bağıntı kurulamayacağını düşündürtmektedir. Bu sonuçlara karşın Keser çocuklardaki 

MS üzerine yaptığı araştırmasında MS peynir tüketimi, yumurta tüketimi, ekmek 

tüketimi, yağ tüketimi, kolalı içecek tüketimi arasında aynı yönde anlamlı düzeyde 

bağıntılar saptamıştır (186). ARIC çalışmasında ise hem genel olarak batı diyet 

örüntüsü hem de ilintili olarak et tüketimi, kızartılmış gıdalar ve diyet gazoz MS ile 

bağıntılı bulunurken mandıra ürünleri MS üzerinde koruyucu olduğu tespit edilmiştir 

(16). Aynı araştırmada ılımlı diyet örüntüsü ile MS arasında ve de rafine ya da tam 

tahıllı ürünler, meyve sebze, fındık fıstık, kahve, şekerli içecekler ile MS arasında 

olumlu ya da olumsuz bir bağıntı tespit edilmemiştir. 

Yemekhanenin erkeklerde sistolik ve diyastolik kan basıncı değerlerini 

etkilediği görülmüştür. Yemekhane tansiyon ilişkisinin yemekhane yemeklerine az tuz 

konması ile ilişki olabileceği düşünülmektedir. Kadınlarda yemekhane ile kan basıncı 

değişiminin erkeklerden mutlak değer olarak daha fazla olmasına karşın istatistiksel 

anlam taşımaması örneklem büyüklüğüne bağlı olup olmadığı ve kadınların 

yemekhanede tuz kullanımları ise sorgulanmaya açıktır. 
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Yemekhanenin kadınları bel çevresi ve trigliserid açısından olumsuz 

etkilemesinin toplam yağ ve kalori alımı ile ilişkili olabileceği, yemekhanedeki 

yemeklerin kalori olarak kadınlara uygunluğunun değerlendirilmesi gerektiği ile birlikte 

bu farklılaşmanın nedensel olmayan biraradalık durumu ile ilişkili olabileceğini de 

düşünülmektedir. 

Ayrıca kadınlarda ek öğün alımının da kan şekeri düzeyi ile pozitif bağıntısı 

fazla kalori ve veya fazla karbonhidrat ile açıklanabilir.  Bu ayrıca ek öğünün kadınlarda 

gerekli olup olmadığı ya da yalnızca diyabet sürecindeki kişilerde gerekli olup 

olduğunun tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte kimi farklı yaklaşımlar 

olsa da öğün sayısı ile obezite arasında bağıntı olduğuna dair yaygın bir kanı oluşmuş 

durumdadır (187; 188; 189; 190). Artmış yeme sıklığının metabolizmayı artırdığı, açlığı 

azalttığı, glukoz ve insülin kontrolünü geliştirdiği düşünülmüş, bunun mekanizmaları ile 

ilgili olarak da açlık ve düşük frekanslı yemekte serum insulini ve plazma ghrelin 

düzeyi arasında ters ilişki olduğu, ghrelinin insülinle uyarılmış hipoglisemide büyüme 

hormonu cevabını regüle etmediği ama kortizol salgısını regüle ettiği gibi açıklamalar 

geliştirilmiştir (191; 192). Buna karşın Solomon ve arkadaşları atıştırmaların VKĐ ile 

aynı yönde bağıntılı olduğunu ileri sürerken Stote ve arkadaşları 1 öğün beslenenlerde 

vücut yağı ve ağırlığının azaldığını ifade etmişlerdir (191). 

5.7. Değişimlerin Tartışılması 

Birinci işyerinde erkeklerde et, kızartma ve fast food  tüketimde azalma 

yönünde, baklagil, kepekli tahıl ürünü, meyve sebze ve yoğurt tüketiminde artış 

yönünde anlamlı değişiklikler görülürken kadınlarda et ve fast food tüketiminde azalma, 

baklagil, meyve sebze, yoğurt, peynir tüketimlerinde artış yönünde anlamlı değişiklikler 

görülmüştür. 

Đkinci işyerinde erkeklerde et, kızartma, gazoz ve diyet gazoz tüketiminde 

azalma yönünde, baklagil, kepekli tahıl ürünü, meyve sebze ve yoğurt tüketiminde 

artma yönüde anlamlı değişikler olurken kadınlarda yoğurt ve kuruyemiş tüketiminde 

artma yönünde anlamlı değişiklikler olmuştur.  

Üçüncü işyerinde erkeklerde et, kızartma, fast food ve  gazoz tüketiminde 

azalma yönünde, baklagil, kepekli tahıl ürünü, meyve sebze ve yoğurt tüketiminde 

artma yönünde anlamlı değişiklikler görülürken kadınlarda ise kızartma ve diyet gazoz 
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tüketiminde azalma yönünde, süt ve yoğurt tüketiminde artma yönünde anlamlı 

değişiklikler görülmüştür. 

Yaşam biçimi değişiklikleri açısından bakıldığında erkeklerde birinci işyerinde 

sigara içimi, meyve sebze tüketimi, süt ürünü tüketimi ve ek öğün alımı oranlarında 

değişiklikler anlamlı bulunurken kadınlarda ek öğün artış anlamlı bulundu. Đkinci 

işyerinde erkeklerde fizik aktivite değişikliği ve ek öğün, ve üçüncü işyerinde 

erkeklerde ek öğün değişimleri anlamlı bulundu. 

Eğitimler sonucunda hem yaşam biçiminde hem gıda tüketimlerinde anlamlı 

değişiklikler olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar eğitimlerin beklenen etkisi ile uyumlu 

bulunmuştur. Klasik literatür gerek beslenme davranışı değişikliği gerekse kilo verme 

konusunda beslenme eğitiminin rolüne yer verirken Kreausukon ve arkadaşları sosyal 

bilişsel modelin klasik eğitimden daha etkin olduğunu söylemektedir (25; 27; 45; 193; 

194). Bizim çalışmamız gerek eğitici doküman iletilmesi nedeniyle klasik eğitim 

teknikleri, gerekse grup oturumlarının karşılıklı etkileşim doğurması ve ilerleyen 

süreçte kişilerin beslenme biçimlerini kendileri düzenlemesi nedeniyle Kreauskon’un 

sosyal bilişsel modeli ile benzerlikler göstermektedir.  

Erkeklerde birinci işyerinde kan şekeri, bel çevresi ve VKĐ değerlerindeki 

değişimler ikinci işyerinde bel çevresi değişimi ve VKĐ değerlerindeki değişimler 

üçüncü işyerinde kan şekeri değerindeki değişim, HDL-K değerindeki değişim sistolik 

tansiyon değerlerindeki değişim bel çevresi değerlerindeki değişim ve VKĐ 

değerlerindeki değişimler anlamlı bulundu. 

Kadınlarda birinci işyerinde kan şekeri, bel çevresi ve VKĐ değerlerindeki 

değişim anlamlı iken ikinci işyerinde HDL-K değerlerindeki değişim anlamlı bulundu. 

Eğitimler sonucu meydana gelen beslenme ve yaşam biçimi değişiklikleri MS 

komponentleri ve ilgili değişkenlerde özellikle erkeklerde olmak üzere anlamlı 

farklılıklar yaratmıştır. Bu durum genel literatür bilgileri ile uyumludur (25; 27; 45; 

193; 194). Bununla birlikte özellikle TEKHARF çalışmasında olduğu gibi beslenme 

biçimindeki değişim tümüyle MS ve ilgili parametrelerde doğrudan bir değişim de 

meydana getirmemektedir. Bu durum MS ve ilgili ilgili parametreler ile yaşam ve 

beslenme biçimleri arasındaki ilişkilerde nedensellik bağıntısını daha iyi açığa 

çıkartacak iyi yapılandırılmış çok merkezli uzun dönemli randomize kontrollü 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. 
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Çalışanlara ücretsiz ara öğün sunulduğu işyerinde erkeklerdeki MS oranlarında 

düzelme ara öğün sağlanmasının erkek çalışanlar açısından MS’den korunma açısından 

kullanılabilecek bir araç olabileceğini düşündürtmekle birlikte kadınlar için başka 

araçlar geliştirmek gerektiğine de işaret etmektedir. 
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FORMLAR 

Anket formu sayfası 1 

 

1.Adı soyadı: 2. Yaşı: 3. Cinsiyeti:

4. Eğitimi: 5. Đşi: 6. Medeni hal:

koroner kalp hastalığı safra kesesinde taş

hipertansiyon mide duedenum ülseri

kolesterol yüksekliği kronik ishal

diyabet kasık fıtığı

tiroid: bacaklarda varis

karaciğer yağlanması gut

kronik karaciğer yetmezliği kansızlık

kronik böbrek yetersizliği kanser

böbrek taşı diğer

çarpıntı aşırı gaz

nefes darlığı eklem veya  bel ağrıları

gece uykuda nefesin durması saç dökülmesi

horlama cilt kuruluğu

sabah uykudan yorgun uyanma sivilce artışı

gündüz uyku gelmesi vücutta tüylenme artışı

sabahları midede yanma hissi adet düzensizliği

sık ve çabuk acıkmak acıkınca fenalık  hissi, baş ağrısı, sinirlilik

açlığa tahammülsüzlük zaman zaman tatlı krizi

yemekten sonra uyku, ağırlık hissi gece uykudan uyanıp yemek yeme

hızlı kilo alma eğilimi diğer

9. Đlaç kullanımı: 

10. Sigara: içmiyorum

Sigarayı  bıraktıysanız:

11. Alkol kullanımı

genellikle haftada …………..gün olmak üzere, toplam……………………………………..içiyorum

12. Çocuklukta kilonuz nasıldı? 13. Ergenlikte kilonuz nasıldı?

� zayıf � normal  �gürbüz � şişman � zayıf  � normal  � gürbüz � şişman

14. Yetişkin çağınızdan şimdiye kadar:

en düşük kilonuz ve zamanı en yüksek kilonuz ve zamanı 

15. Kilonuz: 6 ay önce 1 yıl önce 2 yıl önce

16. Ailenizde (anne, baba, kardeşler, çocuk)  aşağıdaki hastalıkları olanları yazınız

şişman olanlar

diyabeti olanlar

koroner kalp hastalığı olanlar

hipertansiyonu olanlar

17. Fizik Aktivite (bir seferde en az 10 dakika süren ve  solunumu hızlandıracak nitelikte, egzersizler yürüyüş, dans vb.gibi 
etkinlikler)

bir haftada …………………gün günde ortalama …………..dakika yapıyorum

Değerli çalışanlar,
Bu bilgiler   Dr. Turabi Yerli tarafından Prof. Dr. Temel Yılmaz danışmanlığında ĐÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Đç 
Hastalıkları (Beslenme) doktora tezi kapsamında, işyeri sağlık  geliştirme programı hedeflerine uygun olarak ve  kişisel 
mahremiyetiniz korunarak değerlendirilecek olup katılıma gönüllü iseniz lütfen formu doldurunuz.

……………... yıldır , günde …..…………….. adet içiyorum

……….… ile ……….. yılları arasında günde …….  adet içtim

7. Aşağıdaki rahatsızlıklardan sizde olanları işaretleyiniz. 

8. Aşağıdaki durumlardan sizde olanları işaretleyiniz

hipotiroidi hipertiroidi

tansiyon: şeker: kolesterol: diğer:

çok seyrek içiyorum

ilk kilolu olduğunuz yaş ve kilonuz

hiç içmiyorum
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Anket formu sayfası 2 

 

GIDALAR
 Ayda   

0-1 kez
Ayda    
2-3 kez

Haftada    
1-3 kez

Haftada     
4-6 kez

Günde     
1 kez

Günde   
2 -3 kez

Günde 
en az 4 

kez

Protein ağırlıklı grup

kırmızı et, köfte

tavuk, hindi

balıklar

deniz ürünleri (karides, mide...)

salam sosis sucuk vb.

sakatat ciğer, böbrek vs.

yumurta ve yumurtalı yemek

soya ve soyalı ürünler

baklagiller (mercimek, nohut...)

Nişasta/ karbonhidratlı ürünler

beyaz ekmek, sandviç, simit...

beyaz unlu hamur işleri

şeker katılmış yiyecekler

beyaz pirinç, makarna, 

patates

kepekli ekmekler

kepekli pirinç, makarna, bisküvi.

posalı kahvaltılık gevrekler

sebzeler (patates hariç)

meyveler

%100 meyve, sebze suları

normal gazoz ve kola

şeker katılmış içecekler 

Mandıra ürünleri

tam yağlı süt

az yağlı, light süt

tam yağlı peynir çeşitleri

az yağlı, light  peynir çeşitleri

tam yağlı  yoğurt, ayran

az yağlı, light yoğurt, ayran

Yağlı ürünler

ekmeğe sürülen yağlar/kaymak

yemeklik katı/yarı katı yağlar

bitkisel sıvı yağlar

yağda kızartılmış yiyecekler

yağda kızarmış fast food/cips

kuruyemişler

tahin, tahin helvası

fındık/fıstık  ezmesi

Diyet ürünler

diyet gazoz, diyet kola

diğer diyet etiketli içecekler

diğer diyet etiketli yiyecekler

diyabetik etiketli ürünler

18. Aşağıdaki yiyecekleri genel olarak hangi  sıklıkla tükettiğinizi işaretleyiniz
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ÖZGEÇMĐŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Muhammet Turabi Soyadı  Yerli 

Doğ.Yeri  Beşiri Doğ.Tar.  06.04.1964 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 53575393640 

Email tyerli@yahoo.com Tel 0533 362 93 11 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora Đstanbul Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2011 

Yük.Lis. Marmara Ü. Sağlık Bilimleri Enst. Tıp Fak.  Halk Sağlığı 2006 

Lisans 
(Y.lisans) 

Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi, Tıp 1989 

Lise  T.C. MEB Đstanbul Fenerbahçe Lisesi 1982 

Đş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1.  NCR Bilişim ltd.  1998- 

2. Okul ve işyeri hekimi 
VKV Koç ĐÖO ve Lisesi Amerikan 
Hast. Med Amerikan Polikliniği 

2010-2011 

3. Đşyeri hekimi Doğuş Đnşaat Marmaray Projesi 2009-2010 

4. 
Tabip (15 yıl sağlık ocağı 4 yıl  
112 acil ambulans) 

T.C. Sağlık Bakanlığı  1989-2008 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 

                  Puanı 

Đngilizce Çok iyi Đyi Đyi 63  

      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  60 60 60 

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

MS Office (Word, Exell, Power Point) Çok iyi 

MS Access Đyi 

QuarkXPress Đyi 

SPSS Orta 
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Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

1. 12-15 Yaş Kız ve Erkek Basketbolcularda Beslenme Biçimleri. Uluslararası 

Beslenme Kongresi, Đstanbul 2010. Sözlü bildiri  

2. Bir Đşyerinde Metabolik Sendrom Parametreleri. Metabolik Sendrom 

Sempozyumu, Antalya 2010. Poster bildiri 

3. Günlük Hayatın Travması Penceresinde Tuzla. Uluslararası Ruhsal Travma 

Kongresi, Đstanbul 2009. Panel bildirisi 

4. Psychodrama and obesity. The International Congress of Group Psychotherapy, 

Roma 2009. Panel bildirisi 

5. Mutluluğun Resmini Yapmak: Yeme ve Mutluluk Đlişkisi. Đstanbul Psikodrama 

Günleri, Đstanbul 2009. Poster bildiri 

6. Obez ve Non Obezlerde Öfke Skoru. 5. Ulusal Obezite Kongresi, Çeşme 2008. 

Poster bildiri 

7. Obezlerde Motivasyon ve Hekim Seçimi. 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 

Antalya 2008 Sözlü bildiri 

8. Yeme davranışı değişikliğinde psikodramanın kullanımı. Đstanbul Psikodrama 

Günleri 2008. Sözlü bildiri 

9. Birinci Basamakta psikodrama. Đstanbul Psikodrama Günleri, Đstanbul 2007. 

Panel bildirisi 

10. Vatandaşların Aile Hekimliğine Bakışı. 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 

Antalya 2007. Sözlü bildiri 

11. Vatandaşların Genel Sağlık Sigortasına bakışı. 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi 

Antalya 2007. Sözlü bildiri 

12. Sağlık Reformu ve Katılım. . 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi Antalya 2007. 

Sözlü bildiri 

13. Bir Đşyerinde Kardiyovasküler Risk Faktörleri. 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi 

2006. Sözlü bildiri 

14. Birinci Basamakta Ruhsal Muayene. 10. Pratisyen Hekimlik Kongresi Antalya 

2004. Kurs Eğitim Materyeli sunum ve uygulaması 

15. Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Eğitim Modülü. 10. Pratisyen Hekimlik 

Kongresi, Antalya 2004. Poster bildiri 
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16. Konversiyon Bozuklukları 9. Pratisyen Hekimlik Kongresi, Antalya 2003. Panel 

bildirisi 

17. Bir Kavram Olarak Sağlık ve Finansmanı. Uluslararası Kamu Girişimciliği 

Sempozyumu, Đstanbul 1998. Sözlü bildiri 

18. Göçün Sağlığa Etkileri. Uluslararası Habitat Toplantısı, Đstanbul 1996. Panel 

bildirisi  

19. Aile hekimliği sertifikası. T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul 2010. 

20. Đlkyardım eğitici sertifikası. Đstanbul Tıp Fakültesi, Đstanbul 2006 

21. Đşyeri hekimliği B tipi sertifika. Türk Tabipleri Birliği Đstanbul 1999 

22. Đşyeri hekimliği A tipi sertifika. Türk Tabipleri Birliği, Đstanbul 1989 

 

Özel Đlgi Alanları (Hobileri):  

 

Müzik: Bağlama, mey, kaval, gitar, piyano çalmak, beste çalışmaları 

Edebiyat: Şiir ve roman denemeleri 

Tiyatro: Oyunculuk, senaryo ve yönetmenlik 

Sinema: Senaryo denemeleri 

Spor: Aktif olarak masa tenisi, futbol, atletizm, basketbol  

Politika: Sağlık ve sosyal politikalar üzerine çeşitli araştırmalar ve makaleler 

Felsefe 

Briç 

 


