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ÖN SÖZ
Bu kitap da toplumun sağlıklı yaşam hakkında tutumlarını araştırmak
için ölçek geliştirmesi yapılmıştır. yapılan bu çalışmada literatür
taramasında beslenme, stres, sosyal yaşam gibi faktörler ele alınmıştır.
Bu faktörlerin nedenleri toplumsal bilinç düzeyleri ve aynı zamanda
kişisel gelişimleri irdelenmiştir. Buna göre birinci bölümde sağlık
hakkında bilgilendirme yapıldı, ikinci bölümde sağlıklı yaşam
davranışları incelendi, üçüncü bölümde araştırmanın yönteminden
bahsedildi ve son bölümde ise ölçek geliştirme aşamalarının detaylı
analizi yapılmıştır. Geliştirilen bu ölçeğin bireylerin sağlıklı
yaşamlarının ölçülmesi için kullanılacak nitelikte olduğu ifade
edilebilir. Bu Çalışma Dr. Öğr. Üyesi Zafer Yıldız Danışmanlığında
hazırlanan Kasım 2020 tarihli Kamu Çalışanlarının Sağlıklı Yaşam
Biçimine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi isimli Kağan
Yıldırım’ın tezinden üretilmiştir.
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KISALTMALAR
DSÖ/WHO

: Dünya Sağlık Örgütü

SGM

: Sağlığı Geliştirme Modeli

Max

: Maksimum

Min

: Minimum

SS

: Standart Sapma

ILO

: International Labour Organization – Uluslararası
Çalışma Örgütü

HSM

: Halk Sağlığı Müdürlüğü

DİE

: Devlet İstatistik Enstitüsü

BKİ

: Beden Kitle İndeksi

DKB

: Diastolik Kan Basıncı

SKB

: Sistolik Kan Basıncı

SYBD

: Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

TSM

: Toplum Sağlığı Merkezi

WHO

: Dünya Sağlık Örgütü

SYBDÖ

: Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği

FA

: Fiziksel Aktivite
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SY

: Stres Yönetimi

GS

: Genel Sağlık

MS

: Mental Sağlık

TBW

: Toplam vücut suyu

L

: Litre

KVH

: Kardiyovasküler Hastalık

KİS

: Kas iskelet Sistemi

KİSH

: Kas iskelet Sistemi Hastalıkları

DRI

: Dietary Reference İntakes

KKH

: Kroner Kalp Hastalığı

TÜİK

: Türkiye İstatistik Kurumu

ACSM

: Amerikan Egzersiz Konseyi

UHY

: Ulusal Hastalık Yükü
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GİRİŞ
Dünya da insanların yaşam kalitelerini artırmak, günlük hayattaki
yaptığı işleri daha rahat yapabilmek, iş hayatlarında daha üretici ve
katılımcı olmak, gelecek nesillere iyi örnek olabilmek ve sağlık
rahatsızlıklarında
harcamalarının

önleyici
önüne

bir

hale

geçebilmek

gelerek

gereksiz

sağlık

amacıyla

sağlıklı

yaşam

davranışlarını geliştirebilmek bireyler açısından son derece önemlidir.
Özellikle şu an içinde bulunduğumuz pandemi döneminde insanların
bağışıklık durumlarının ne kadar büyük önem arz ettiği görülmektedir.
Aynı zamanda sağlıklı beslenmenin ve yapılan sağlık alışkanlıkların da
bağışıklık sistemi üzerine etkileri hastalıklara karşı direnç göstermede
önemli olduğu belirtilmektedir. Bu konuda yapılan birçok araştırma,
tez, makalenin yanı sıra devletlerin bu konuda aldığı pek çok uygulama,
kısıtlama

ve

yasaklamalar

vardır.

Bireylerin

sağlıklı

yaşam

davranışlarını belirlemek ve ölçmek için anket hazırlanmış ve
hazırlanan bu anket kamu çalışanlarına uygulanmıştır.
Elde edilen bu anketler üzerinde SPSS 25 ve Amos programları ile
açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılarak, kamu
çalışanlarının sağlıklı yaşam davranışlarını belirleyici bir ölçek
geliştirilmiştir. Bu ölçekle, çalışanların yapabildikleri ve süreklilik
sağlayabildikleri sağlıklı yaşam davranışları ile yapamadıkları,
alışkanlık haline getiremedikleri veya edindikleri kötü alışkanlıkları ve
sağlıklı

yaşam

davranışları

davranışlar ortaya konulmuştur.

konusunda

oluşturdukları

bilinçli
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BİRİNCİ BÖLÜM

1.SAĞLIK
Sağlık, insanların mutlu, başarılı ve daha güzel bir hayat
sürdürebilmeleri için oldukça önemlidir. Geçmişten gelen geleneksel
anlayışta sağlık kavramı, yalnızca hastalık ve sakatlığın kişide
bulunmaması şeklinde algılanmış ve öyle belirtilmiştir. Bu tanım
hastalığa dikkat çekerek kişilerin sağlığını buna göre belirtmiş ve belirli
sağlık sorunları veya sakatlığı bulunmayan herkesi sağlıklı kabul
etmiştir (Avcı, Öztürk 2010: 3).
Sağlık, kişinin yaşamı boyunca değişebileceği dinamik bir unsur olup
değişen bedensel, ruhsal durumlarda da işlevlerini sürdürebilmesini ve
uyum sağlayabilmesini gösterir. Sağlık, fiziki olarak iyilik ve yeterli
olabilmenin yanı sıra, kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi,
çevresel uyarıcılarla mücadele edebilmesi ve çevreyi kendisine uygun
bir şekilde değiştirebilmesidir (Öz 2018: 3).
Kişinin sağlığına verdiği önem davranış değişikliklerine yol açar.
İnsanlar genellikle hasta oldukları zaman veya ölüm korkusuyla
karşılaştıklarında sağlıklarının kıymetini daha iyi bilirler ancak,
sağlıklarına döndüklerinde ise bunu unuturlar (Aytekin 2019: 57,58).
1.1.Sağlık Sorumluluğu
Sağlık sorumluluğu; kişinin kendi ile ilgili olarak koruyucu
davranışları,

önleyici

biçimde

sağlığını

geliştirici

tutum

ve
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davranışlarında değişiklik ve gelişme gösterme anlamına gelmektedir
(İmer 2013: 16).
Kişinin kendi sağlığına ilişkin alabileceği sorumluluk düzeyi;
1. Vücudunu ve kendini tanıması
2. Sağlığı ve vücudu ile ilgili değişiklikler ve sapmalar olduğu
zaman konusuna uygun olarak bir sağlık kuruluşuna başvurması
3. Düzenli olarak vücudu ile ilgili tetkikler yaptırması
4. Periyodik kontrollerin düzenine özen göstermesi
5. Sağlıkla ilgili konularda gelişmeleri takip etmesi
6. Sağlıkla ilgili tartışmalara girmesi fikir alışverişinde bulunmalı,
özeleştiri yapabilmesi
7. Sağlıkla ilgili program ve yayınları takip ederek incelemesi
8. Sağlığını izleyerek iyiliğini hissetmesi ile olur (İmer 2013: 16).
Aynı zamanda birey günlük yaşamı sırasında kendisine uygun alanlar
oluşturmalı, alışkanlıklarına daha sağlıklı yaklaşımlarda bulunmalı
kendisini zorlayıcı ve kötü alışkanlıklardan arındırmalıdır. Buna bağlı
olarak unutulmamalıdır ki sağlık anlık değişim ve koşullardan değil
düzenli yapılan işler bütününde başarıya ulaşır.
Sağlığı belirlemede başlıca faktörler; Avrupa Birliği Avrupa
Komisyonu’nun

2002

yılında

hazırlamış

olduğu

‘’Sağlığın

İyileştirilmesi ve İzlenmesi; Sağlık Risklerinin Önlenmesi” konulu
dokümana göre;
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a) Yaşam tarzı
b) Çevre
c) Sosyal ve ekonomik durumlar
d) Genetik faktörler
e) Sağlık bakımı açısından değerlendirilmektedir (Çetin 2015: 1011).
Sağlık; fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak bir bütündür ve sürekli olarak
birçok risk faktörünün etkisindedir. Bireyin sağlığını etkileyen
faktörlerin başında genetik, çevre ve içinde bulunduğu eğitim,
ekonomik ve diğer etmenlerle oluşturduğu yaşam tarzı gelmektedir.
Kalıtım, bireyin ailesinden devraldığı, doğuştan getirdiği özelliklerdir
ve kalıtım değiştirilmez bir genetik mirastır. Çevresel faktörler; bireyin
yaşamına, alışkanlıklarına ve sağlık kültürüne yön verir (Alataş,
Demirtaş 2018: 3).
1.2.Sağlıklı Yaşam
Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
%70-80’inin, gelişmekte olan ülkelerdeki ölümlerin ise %40-50’sinin
nedeni, yaşam biçimine bağlı olan hastalıklardır. Bu hastalıkların
oluşumunda kişinin tutum ve alışılmış davranışlarının rolü büyüktür.
Yapılan çalışmalarda, ölüme neden olan hastalıkların yarısında sağlığa
zarar veren davranış ve alışkanlıkların rol oynadığı saptanmıştır
(Cihangiroğlu 2010: 7).
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Sağlıklı yaşam biçimi davranışları sağlığımızı sürekli olumlu veya
olumsuz olarak etkileyen, her gün bilerek ya da bilmeyerek yapılarak
oluşturabileceği tüm sonuçları baştan kabul edilen, kişisel yaşam
alışkanlıklarının bütünü olarak ele alınır (Alataş Demirtaş 2018:
6).Yaşam tarzı, kişinin kontrolünde olan ve oluşabilecek risklerine
yansıyan davranışların bütünüdür (Sungur vd., 2019: 43).
Yaşam tarzı ve kronik hastalıklar konusunda, dünyada ki ölümlerin
yarıdan fazlasının nedeni kronik hastalıklardır. Kronik hastalıklara bağlı
ölümlerin %80’i düşük-orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir.
Dünyada her yıl en az;
1. 7,1 milyon kişi yüksek kan basıncı
2. 4,9 milyon kişi tütün kullanımı
3. 4,4 milyon kişi yüksek kolesterol
4. 2,7 milyon kişi yetersiz sebze ve meyve tüketimi
5. 2,6 milyon kişi fazla kiloluluk veya şişmanlık
6. 1,9 milyon kişi ise yetersiz fiziksel aktiviteye bağlı sorunlar
nedeniyle ölmektedir (Çetin 2015: 13).
Türkiye’de ise ilk 10 ölüm nedeni içinde kronik hastalıklar %47,7 ile
önemli bir yer tutmaktadır. UHY (Ulusal Hastalık Yükü) 2004’e göre
her iki cinsiyette DALY (Sakatlığa Ayarlanmış Yaşam Yılı)’ye neden
olan ilk 7 risk faktörü ise;
1.Yüksek kan basıncı
2.Yüksek beden kitle indeksi (BKİ)
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3.Sigara içme
4.Yüksek kolesterol
5.Yetersiz fiziksel aktivite
6.Yetersiz sebze ve meyve tüketimi
7.Alkol kullanımı
gibi risk taşıyan davranışlardır. Bu faktörler, aynı zamanda kronik
hastalıklar içinde önemlidir (Çetin 2015: 16-17).
Kronik hastalıklara neden olan temel sebepler:
1. Sağlıksız ve yetersiz beslenme
2. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı
3. Hareketsiz yaşam
Kronik hastalıklardan korunmada önemli faktörler:
1. Eğitim
2. Yaşam tarzında uygulanacak değişimler
3. Ekonomik düzey
4. Ruhsal rahatlık
5. Yaşamdan doyum duymak ve bir uğraş içinde olmak (Sert 2016:
10).
Sağlıklı ve iyi hissetmek, hastalığa yakalanmamak için yapılan
davranışların bütünselliğidir. Kişilerin bu hususta korunmak amacı ile
bilinçli olarak yaptıkları davranışlar olumlu sağlık davranışlarıdır.
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Bireyin kendi sağlığını etkileyebilecek olan davranışlarını kontrol
edebilmesi, günlük yaşamını sürdürürken kendi sağlık düzenini kurarak
ona göre bir davranışta bulunması sağlıklı yaşam davranışları olarak
nitelendirilebilir. Bütün bu durumlar; kişinin sağlığını koruma ve
sürdürmesine katkıda bulunur ve kendisini daha da geliştirmesine
yardımcı olur (Özer 2018: 3).
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları kişinin sağlığına ait olan kararlarda
inisiyatif alabilmesi, kendini gerçekleştirebilmesi, stres yönetiminde
kendisine özel yöntemler oluşturması, sosyal ortamda ilişkiler
geliştirebilmesi, yeterli ve dengeli beslenme uygulayabilmesi ve
fiziksel yönden yeterli bir aktivite gösterebilmesi gibi davranışlarıdır
(Türkol 2012: 7). Bireylerin yaşamlarında kontrolünü sağlayabildiği
kişisel kararlarının tümü yaşam biçimini oluşturur (Öz 2018: 3).
1.3. Yaşam Kalitesi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşam kalitesini’ hedefleri, beklentileri,
standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak, kişilerin yaşadıkları kültür ve
değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi’’ olarak
tanımlamaktadır (Gürsel 2015: 2).
Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonucunda dünyamızda
çok hızlı bir değişim yaşanmakta ve bunun sonucunda da bireylerin
olandan daha fazla, daha iyi ve daha kaliteli bir yaşam talebi olmaktadır.
Tıp alanında meydana gelen gelişmeler bazı hastalıkların nedenini
açıklayarak tedavi ortamı oluştursa da bunların yerine yeni ölüm
sebepleri ortaya çıkmaktadır. Örneğin çevre kirliliği kontrol
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edilemediği zaman önemli sağlık sorunlarına yol açarak ölüm sebebi
olabilmektedir (Aksungur vd., 2011: 2). İnsan değişen dünyada sürekli
mücadele ederek ve sürekli kendisini geliştirerek kendisine yaşanabilir
sağlıklı ortamlar oluşturmaya çalışmalıdır.
İnsan her zaman yaşamının sınırlarını daha iyi bir düzeye çıkarmayı,
özlem duyduğu şeylere sahip olmayı ve daha iyi bir refahla
ulaşabileceğini düşündüğü mutluluğu ister. Hayatı boyunca yaptığı bu
çalışmalar yaşam kalitesini aramak ve arttırmaktır. Kaliteli yaşam aynı
zamanda kişinin kendisini sorgulaması ve kendisiyle barışık olabilmesi,
kendini tanıması, dengeli ve uyumlu olabilmesidir (Gürsel 2015: 18).
Yaşam kalitesini etkileyen unsurlara bakıldığında tek bir sebepten
ziyade sorunların bütünü olarak ele alınmalıdır. Aynı zamanda aynı
sorun kişilerin soruna verdiği tepkiye bağlı olarak bir kişinin yaşam
kalitesini oldukça düşürürken başka bir insanı çok fazla etkilemeyebilir.
Burada kişilerin eğitimi, sosyal hayattaki rolü, ekonomik düzeyi, inanç
değerleri kişinin soruna verdiği tepkinin gücünü oluşturur. Hayata bakış
burada oldukça önemli bir yere sahiptir.
İş ve meslek hayatı da kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir. İnsanlar
değişik mesleklere sahip ve farklı şartlar altında çalışırlar. Çalıştıkları
işin günlük hayatlarını etkileme boyutu, çalışma saatleri ve yine
işlerinden doğan sebeplerden dolayı ruhsal olarak etkilenebilir ve bu
insanın yaşam kalitesini etkileyebilir (Yıldırım 2019: 37).
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Yaşam Kalitesini Azaltan Durumlar:
1. Temel yaşam gereksinimlerin karşılanamaması
2. Beden izleniminin değişmesi
3. Öz bakımda yetersizlik
4. Günlük yaşam aktivitelerinde yetersizlik
5. Kronik yorgunluk ve bitkinlik
6. Cinsel hayatta problemler
7. Gelecek ile ilgili kaygılar
8. Destek sistemlerinde yaşanılan yetersizlikler
9. Akut ya da kronik rahatsızlıklar
10. Ekonomik sıkıntılar
Yaşam Kalitesini Artıran Durumlar:
1. Ekonomik ve sosyal güvence içinde bulunulması
2. Güven içinde yaşaması ve kendisini güvende hissetmesi
3. Rahatlık ve yeterli konfora sahip olunması
4. Kişinin yakın ve sosyal çevresiyle olumlu ilişkiler içinde
bulunması
5. Eğlenceye zaman ayırabilmesi
6. Kişisel hobilerinin bulunması ve onlara zaman ayırabilmesi
7. Kişinin toplumda itibar görmesi
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8. Mahremiyetine değer verilmesi
9. Kendini yeteri kadar ifade edebilmesi
10. Fiziksel olarak yeterli olması
11. Özgün bir birey olarak algılanması (Gürsel 2015: 21).
Yaşam kalitesi, kişinin günlük hayatında karşılaştığı sorunların
üstesinden gelme şeklini ve o sorunun gelecek yaşamını etkileyecek
sınırlarını çizer. Kırılgan bir yaşam kalitesi sürekli olarak tedirginlik ve
olaylar karşısında negatif düşünmeye yol açabilir.
Günlük olarak yaptığımız basit işlerde bile yaşam kalitesi çok
önemlidir. Uykuda bölünme yaşamadan uyuyabilmek, sık sık durup
mola vermeden merdiven çıkıp yürüyebilmek, ilaç kullanmadan
bağışıklık sistemimizin güçlenmesi ile basit rahatsızlıkların üstesinden
gelebilmek, fiziki olarak basit görülen ama yaşamda sürekli
karşılaştığımız eğilme, kalkma, uzanma gibi hareketleri zorlanmadan
yapabilmekte yaşam kalitesinin özellikleri arasında gösterilebilir.
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İKİNCİ BÖLÜM

2.SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI
Sağlıklı yaşam biçimi; kişinin sağlığını etkileyen bütün davranışlarını
kontrol edebilmesi, günlük aktivitelerini kendi sağlık durumuna göre
seçebilmesi, kişinin kendi sağlığı için sorumluluk almasıdır. Sağlıklı
yaşam biçimi davranışları; kendi sağlığı için sorumluluk üstlenmesi,
manevi gelişimi, düzenli olarak egzersizlere katılması, yeterli ve
dengeli bir beslenmeyi, kişilerarası ilişkileri ve stres yönetimi gibi
unsurları içermektedir. Yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıkan
hastalıklardan kaynaklı ölüm oranlarının gelişmiş ülkelerde %70-80,
gelişmekte olan ülkelerde ise %40-50 düzeyinde olması, bu konuya
yönelmenin önemini ortaya koymaktadır (Küçük, Yetgin, Agopyan
2017: 178).
Sağlıkta düzenlilik, olumlu hale getirebildiğimiz alışkanlıklar ve
değişen durumlara karşı yine düzenli tepki verebilmektir. Birçok
doğrunun yanında yapacağımız ufak bazı yanlışlar dahi sağlık açısından
telafisi olmayan sorunlar yaşamamıza neden olabilir. Sağlıklı bir
yaşamda dikkat edilmesi gereken ölçülü olabilmek ve her durumda bu
ölçüyü koruyabilmektir. Beslenme, fiziki aktivite ve stres yönetimi ile
sağlıklı bir yaşam davranışı oluşturmaya çalıştığımızda bile ölçüyü
kontrol etmeli az veya çok yapmanın bizim fiziki ve ruhsal sağlığımıza
zarar vereceğini unutmamalıdır.
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2.1.Beslenme
Beslenme, organizmanın varlığını devam ettirebilmesi için hasar gören
dokuların tekrar eski haline gelebilmesi için, kaybedilenlerin yerine
konulabilmesi ve gelişmesi için yiyeceklerin besin kaynaklarından
sindirim yoluyla alınmasından ve yine organizmada eritilebilmesine
kadar geçen olayların bütünüdür. İnsanların bedensel, ruhsal ve sosyal
olarak gelişmesi iyi bir fiziki yapıya sahip olup bu durumu
sürdürebilmeleri, sağlıklı bir birey olarak yaşayabilmeleri beslenmeye
bağlıdır (Üçdal 2019: 6).
Aile

ve

toplumun

sağlıklı

yaşayabilmesi,

ekonomik

olarak

gelişebilmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır.
Sağlıklı bir kişi kaliteli olarak çalışma gücüne sahiptir. Sağlıklı birey
ailesine ve topluma ekonomik yönden katkıda bulunabilir. Toplum
içerisinde hasta, güçsüz ve rahatsız olan kişilerin artması üretimi,
devamlılığı azaltır ve buna bağlı olarak sağlık harcamalarını ile insan
kaybını artırır. Sağlığın temel unsuru ise metabolizma açısından yeterli
ve dengeli beslenmektir. İnsanoğlu hastalıklara karşı dirençli olabilmek
için belirli besin maddelerine gereksinim duyar. Yeterli ve dengeli
beslenme ise sağlığın temelini oluşturur (Avcı 2010: 11).
Beslenme insanın sağlığını en fazla etkileyen alışkanlığıdır. Yaşam
boyunca süren bu alışkanlık bulaşıcı hastalıklar ve kazaların haricinde
oluşan hastalıkların %90’ının sebebini oluşturur. (Küpeli 2015: 16).
Beslenme sadece açlık duyduğumuz anda onu bastırmak, karnımızı
doyurmak ya da canımızın istediği besinleri yemek değildir. Beslenme,
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sağlığımızı korumak ve buna bağlı olarak yaşam kalitemizi bu
doğrultuda artırmak için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini
yeterli ve uygun zamanlarda alarak bilinçli yapılması gereken bir
aktivitedir (Demir 2016: 8).
İnsanın sağlıklı bir hayat sürebilmesi için faydalı olan besin öğelerinden
yararlanması ve bu besin öğelerinden herhangi bir tanesinin gereğinden
az veya fazla olarak alınmasında fizyolojik işleyişin bozulduğu ve
sağlık açısından oldukça büyük riskler oluşturduğu kanıtlanmıştır
(Yılmaz 2018: 3).
Hayatımızın her döneminde yaşayabilmemiz için gerekli olan sağlıklı
beslenme ve bu beslenmeyi günlük hayatımızda düzenli haline
getirebilmemiz

için

erken

yaşlardan

itibaren

alışkanlıklar

oluşturmalıyız (Çakır 2017: 181).
Beslenme, gelişen dünyamızda geçmiş yaşantılara göre oldukça değişik
alışkanlıklar göstermektedir. Günümüzde insanların hayat şartları,
çalışma saatleri, teknolojik yenilikler ve buna ulaşılabilirlik, aile
bireylerinde çalışan kişi sayısı, iş yerinde beslenme, ekonomik düzey,
işlenmiş ve hazır gıdaların zaman konusunda avantaj sağlaması ve
insanların bu zamana, kolaylığa ihtiyaç duymaları bu yeni
alışkanlıklarda oldukça etkilidir (Alataş 2018: 7).
Sağlıklı yaşamak, gelişim dönemlerimize göre uzun süreler boyunca
kilomuzu kontrol altında tutabilmek için gereken enerji ihtiyacımızı
bilip ve ona göre beslenmekten geçer (Özer 2018: 12). Beslenme aynı
zamanda vücudumuzun gelişmesi ve buna bağlı olarak enerji
gereksinimin yine ölçülü şekilde alabilme ve vücudumuz tarafından
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kullanılabilmesinin alışkanlık haline getirebilmemizdir (Ömeraden
2016: 16).
2.1.1. Besin Grupları
Besinler, içerdikleri besin öğeleri türleri ve miktarları olarak farklılık
gösterirler. Bu sebeple besinler, bulundurdukları besleyici değerler
yönünden beş ana grupta toplanabilir. Bunlar:
1. Süt ve süt ürünleri
2. Et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu
3. Tahıllar ve tahıllardan yapılar yiyecekler
4. Sebze ve meyveler
5. Yağlar ve şekerler (Tüber 2016: 35).
2.1.1.1. Süt ve Sütten Yapılan Yiyecekler
Süt ve süt ürünleri grubunda yoğurt, peynir, kefir, dondurma, ayran ve
süttozundan yapılan yiyecekler yer alır. Sütlerde bulunan önemli besin
öğeleri; protein, kalsiyum, fosfor, B2 ve B12’dir (Karaağaoğlu vd.,
2015: 13). Bazı süt ürünleri oldukça yüksek doymuş yağ içeriğine
sahiptir ve çok fazla doymuş yağ tüketmek kalp rahatsızlıklarına neden
olabilir. Bu nedenle tüketimi konusunda bütün diğer besinlerde olduğu
gibi dikkatli olunması gerekir (Akın 2019). Sütün tüketim miktarları her
ülkede farklılıklar göstermektedir. Süt tüketimini etkileyen faktörlerin
başında süt üretimi gelmektedir. Bunun yanında halkın ekonomik
durumu ve beslenme alışkanlıkları süt tüketimini etkileyen başlıca
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etkenlerdir. Süt üretiminde; süt hayvanlarının bakımı, beslenmesi,
çeşidi, ırkı ve otlakların durumu önemlidir (Megep 2007: 17).
Süt yapısal olarak su, yağ, protein, karbonhidrat, mineraller ve
vitaminlerden oluşmuştur. Ortalama olarak sütün %87.3’ü su, %5’i
karbonhidrat,

%3.5’i

yağ,

%3.4’ü

protein,

%0.7’si

mineral

maddelerden oluşmaktadır. Sütün bileşimi; hayvanın cinsine, beslenme
şekline ve mevsimlere göre farklılık gösterebilmektedir (Megep 2007:
19).Tavsiye edilen tüketim miktarı ise yetişkin bireyler için günlük
olarak 2-3 porsiyon olmalıdır. Ancak bu miktar kişinin yaşı, cinsiyetine
ve hassasiyetlerine göre değişebilir (Akın 2019).
2.1.1.2. Et, Yumurta, Kuru Baklagiller ve Yağlı Tohumlar
Grubu
Bu grupta et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller olarak fasulye,
mercimek, nohut gibi yiyeceklerden oluşur. Ayrıca fındık, fıstık, ceviz
gibi sert kabuklular ve yağlı tohumlar da bu gruptadır. Bu besinler
protein, posa, bazı mineraller ve vitaminler açısından zengindir
(Hacettepe Üniversitesi 2015: 23)
Bu grupta bulunan ürünler, kasların gelişmesi, kan yapımı, vücudun
sağlıklı gelişmesi ve sağlıklı yaşam için önemlidir (Aydın 2017: 11).
Ayrıca büyümemizi ve gelişmemizi sağlar. Hücrelerin yenilenmesi,
dokularımızın onarılmasını ve işleyişlerini artırmayı, sinir ve sindirim
sistemimizi geliştirmeyi, deri sağlığımız ile ilgili gerekli besin
değerlerini önemli ölçüde bulundururlar. Ayrıca hastalıklara karşı
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savunmamızın geliştirilmesi için en önemli rolü olan yiyecekler bu
gruptadır (Tüber 2016: 39).
Yumurta ve bakliyat, fasulye, fındık, soya fasulyesi ve bezelye iyi bir
protein kaynaklarıdır. Ancak yumurta ve bazı kuru yemişler yüksek
oranda yağ içerir, bu nedenle porsiyon oranının az olmasına dikkat
edilmelidir (Akın 2019).Kuru baklagiller olgunlaşmış tohumlar
olduklarından esas bileşimleri karbonhidrat ve proteindir. Tanelerin dış
kısımlarında posa, iç kısımlarında ise nişasta bulunur. Kuru
baklagillerin protein kalitesi düşüktür. Bunun nedeni kuru baklagillerde
selüloz gibi sindirilmeyen posanın fazla bulunmasıdır (Megep 2007: 8).
Yetişkin bir insan gün içinde et, yumurta, kuru baklagiller grubundan
2-3 porsiyon tüketmelidir (Hacettepe Üniversitesi 2015: 28).
2.1.1.3. Tahıllar ve Tahıllardan Yapılan Yiyecekler
Tahıl grubu; ekmek, pirinç, makarna, erişte, kuskus, bulgur, yulaf, arpa
ve kahvaltılık tahılları içerir. Tahıllar insan beslenmesinde ve özellikle
Türkiye’de oldukça önemli bir yer tutar. Tahıl tüketimi başlıca un
şeklinde olur (Tüber 2016: 43).Önemli besin grubu olarak tahıllar temel
enerji kaynağını oluşturan karbonhidratları içerirler (Akın 2019). Tahıl
taneleri, bitkinin kuru meyvesidir. Buğday, arpa, pirinç, yulaf, mısır vb.
ile bunlardan elde edilen un, ekmek, bulgur, şehriye, irmik, kuskus,
tarhana vb. bu gruba girmektedir. Ucuz enerji kaynakları olan tahıllar,
günlük enerji miktarımızın %70’ini karşılamaktadır. Bölgelere göre
tahıl ve ürünlerinin üretilme miktarı ve tüketilmesinde çeşitlilikler
görülür. Genellikle, Türkiye ve Ortadoğu Ülkelerinde buğday önemli
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bir yere sahipken, Güney ve Doğu Asya’da pirinç, Orta ve Güney
Amerika’da mısır en çok tüketilen tahıl çeşitleridir (Megep 2007: 25).
Tahıl ürünlerinin özellikle saklanması sağlık açısından çok önemlidir.
Uygun ısı ve nem sağlanırsa uzun süre saklanabilir. Nemli ortamda
saklanan ürünler küflenir, böceklenir ve afla toksin gibi toksinleri
üreterek sağlık açısından zararlı hale gelebilir (Megep 2007: 26). Tahıl
ürünlerinde dikkat edeceğimiz bazı noktalar sindirim sistemimizi daha
sağlıklı hale getirebilir. Örneğin tahıl tüketiminde en geniş yer tutan
ekmek için beyaz ekmek yerine kepekli veya tam tahıl ekmek tercih
edilebilir. Yine pirinç yerine esmer pirinç ile daha sağlıklı bir tercih
yapılabilir.
Tahıl ürünleri günlük olarak yetişkin bir insan için ortalama 3-7
porsiyon tüketilmelidir. Tüketilecek porsiyonların miktarı bireyin vücut
ağırlığına, yaş, cinsiyet ve fiziksel aktivitesine göre değişir. Tüketilen
bu ürünlerin en az yarısı ise tam tahıl olmalıdır (Tüber 2016:
44).Özellikle diyet uygulamaları ve fiziksel aktivitenin az olması
durumlarında kontrollü olarak kısıtlamaya gidilebilir.
2.1.1.4. Sebze ve meyveler
Bitkilerin olgunlaşmış çekirdekleri ya da çekirdeğe yakın olan
kısımlarına meyve, yaprak ve gövdelerine ise sebze denir (Aydın 2017:
12).Türkiye’de genel olarak iklim koşulları, insanların besinlere
ulaşmada ki kolaylıklar yeme alışkanlıklarımızı

da etkileyip

şekillendirmektedir. Üretim yapılan yerlerden tüm ülke geneline
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dağıtım yapılmakta ve burada ürünlerin tazeliği de tüketimde önemli
bir ölçü oluşturmaktadır.
Mevsim meyve ve sebzelerini tüketebilmek sağlıklı beslenme adına
büyük önem taşır. Temel besinlerden olan meyve ve sebzeler insan
sağlığının kalitesini arttırır. Farklı renkli meyve ve sebze tüketmek aynı
zamanda besin çeşitliliği oluşturur (Akın 2019).
Sebze

ve

meyveler

tüketilebileceği

gibi

olduklarında

taze
gıda

sanayisinde,

çiğ
işleme

veya

pişirilerek

uğratılarak

da

kullanılabilir (Megep 2007: 34).
Sebze ve meyveler günlük enerjimizi karşılamada, yağ ve protein
ihtiyacımıza çok fazla katkıda bulunmazlar. Buna rağmen mineraller,
vitaminler ve diğer antioksidan özellikleri açısından oldukça zengindir.
Vücudumuzdan zararlı atıkların atılmasında oldukça önemli rol
oynarlar. Ayrıca vücut fonksiyonlarımız için hastalıklara karşı
koruyucu özellikleriyle etki gösterirler. Doygunluk hissi verdikleri için
diyet uygulamalarında kullanılırlar (Tüber 2016: 42).Sebze ve
meyvelerin
yaşlılığın

tüketilmesi
gecikmesinde

bağışıklık
hem

de

sistemimizi

kuvvetlendirerek

yaşlılıkta

karşılaşılabilecek

rahatsızlıkların azalmasında önemli rol oynar. Sebze ve meyvelerin az
tüketilmesi anemiye yol açar. Meyvelerin iştah açıcı özelliği de vardır.
Meyvelerin bileşiminde bulunan selüloz maddesi bağırsak faaliyetlerini
düzenler (Aksungur vd., 2011: 46-48).
Sebze ve meyvelerin 150-300 gramı bir porsiyon oluşturmaktadır.
Yetişkin bir insanın günde 2-4 porsiyon meyve,3-5 porsiyon sebze
tüketmesi önerilmektedir. Bu tüketilen sebze ve meyvelerin bir
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porsiyonu yeşil yapraklı sebze ve diğer porsiyonunun ise portakal gibi
turunçgillerden olmasında yarar vardır. Sebze ve meyvelerin çiğ olarak
tüketilmesi vücudumuza daha fazla fayda sağlayacaktır. Sebze ve
meyveleri tüketmeden önce iyi yıkamak sağlığımız açısından oldukça
önemlidir (Megep 2007: 37).
2.1.1.5. Yağlar ve şekerler
Yağlar en fazla enerji veren besinlerdir. Yetişkin bir insanın vücudunda
ortalama olarak %18 yağ bulunur. Vücutta bulunan yağ insanın enerji
deposudur. Yağlar, su da çözülmezler, vücut için yaklaşık 9 kkal/g
kadar enerji sağlarlar. Bu oran protein ve karbonhidratlarda 4 kaloridir
(Saltık 2017: 8). Günlük enerji yeterli alınmadığı zaman vücut bu
depoyu kullanır. Enerji alımı, enerji harcamasından fazla ise yağ
depolanır ve vücutta yağ miktarı artar. Enerji alımından daha fazla bir
harcama olursa yağ yakılarak oran azalır (Hacettepe Üniversitesi 2015:
17).
Yağlar makro besin grubundan olup yağ asidi içerirler. Yağ yüksek
enerji vererek yiyeceklere gevreklik katar. Bitkisel ve hayvansal yağlar
olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bitkisel yağlar; zeytin, ayçiçeği, mısır,
soya vb. bitkilerden elde edilir. Hayvansal yağlar ise hayvansal
dokulardan ve sütten elde edilir. Ayrıca bitkisel olarak fındık, susam,
ceviz, fıstık, badem, çekirdek gibi yağlı tohumlarda ve kuruyemişlerde
hayvansal besinlerde et, süt ve yumurtada da yağ bulunur (Megep 2007:
42).
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Vücudumuzda depoladığımız yağlar organlara destek olur ve
organizmanın ısı dengesini sağlar. Ancak depo yağlarının belirli bir
seviyenin üzerinde olması başta kalp olmak üzere birçok sağlık
sorununa yol açar (Tüber 2016: 44).Günlük olarak 20-40g. yağ
tüketilmelidir. Yağlar beyin içinde oldukça gereklidir. Yapısal olarak
beynin %60’ı yağdan oluşmaktadır (Beyhan 2019: 32).
Şekerler enerji verirler ancak besin değerleri yoktur. Günlük
hayatımızda iki tür şeker vardır. Bunlardan birincisi yiyeceklerden
aldığımız diğeri ise ilave olarak tükettiklerimizdir. Meyve suları,
limonatalar, şekerlemeler, pastalar bu gruba girer (Tüber 2016: 45). Tek
başlarına tüketildiği zaman kan şekerini ani olarak yükselterek kısa bir
süre içinde de normal değerinin altına düşürürler. Şekerli besinlerle çok
fazla enerji verdikleri için gereğinden fazla alımda yağa dönüşerek kilo
alımını artırır (Ilgaz 2002: 301). Normal aktiviteye sahip bir yetişkin
için günlük olarak 30-50 g. almak yeterlidir (Megep 2007: 46).
2.1.2. Besin Öğeleri
Tek bir besin vücut için bütün öğeleri karşılayamaz. Besin çeşitliliğinin
önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Vücudumuzun tüm besin
öğelerine ihtiyacı vardır. Besin çeşitliliğinin sağlanması hastalıklara
karşı da bizi koruyacaktır. Sağlıklı bir kişinin ortalama olarak günlük
enerji tüketiminde %50-55 karbonhidrat, %10-15 protein ve %25-30
oranında yağ bulunması gerekir (Tezel 2018).
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2.1.2.1. Proteinler:
Proteinler; vücudumuzun gelişebilmesi, yıpranmış hücrelerimizin
yenilenmesi için önemli besin öğeleridir. Vücudumuzun savunma
sistemi, fonksiyonların çalışmasını düzenleyen enzimleri, bazı
hormonların da esas yapı taşlarını proteinler oluşturur. Aynı zamanda
vücudumuzun enerji kaynağı olarak da proteinler kullanılır (Yücel,
2015, 10).
Bütün biyolojik fonksiyonların yapıtaşını oluşturmasından dolayı
günlük olarak zorunlu alınması gereken besin maddeleridir (Çakırca
Avcu, 2017, 32).Sağlıklı ve yetişkin bir insan vücudunun ortalama
%16’sı proteinlerden oluşur ve depo olarak vücutta az yer alırlar ve
büyük bir kısmını çoğunlukla çalışan ve belirli görevleri yapan hücreler
oluşturur. Günlük olarak enerjimizin %10-20’sinin proteinlerden
karşılanması önerilmektedir (Tüber, 2016, 33).Protein açısından
yüksek değerdeki besinlerin karbonhidrat ve yağlı besinlere oranla daha
fazla tokluk hissi oluşturduğu düşünüldüğü için son yıllarda diyet
uygulamalarında bu tarz besinlere fazlaca yer verilmektedir. Ancak
bütün besinlerde olduğu gibi proteinlerinde fazla tüketildiğinde başta
kemik kütlesine etkisi olmak üzere çeşitli sağlık problemlerine yol
açabilir (Çakırca Avcu 2017: 32).Vücudumuza protein almanın yanında
aldığımız proteinin kalitesi de önemlidir. Alınan protein bazı kayıplara
uğrar. Kayıp vermeden tam olarak alınan proteinlere örnek protein
denir. Anne sütü ve yumurta proteini buna örnektir. Proteinlerin
vücudun kullanabileceği %75-80 ‘e çevrilenler iyi kaliteli protein,
%75’in altında kalan proteinlere ise düşük kaliteli protein denir.
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Hayvansal gıdalar kaliteli protein, kuru baklagiller ve tahıllar ise düşük
kaliteli proteinlere örnek verilebilir (MEB 2018: 20).
2.1.2.2. Karbonhidratlar
Karbonhidratlar vücutta en ekonomik ve en hızlı şekilde kullanılan
enerji kaynaklarıdır. Acil durumlarda ise kan şekerini düzenleyerek ve
enerji ihtiyacını karşılarlar. Günlük olarak fazla alınan karbonhidratlar
glikojen olarak depolandıktan sonra geri kalanı yağa dönüştürülerek
depolanır. Bu nedenle günlük alınan diyet enerjisinin %45-60’ının
karbonhidratlardan gelmesi önerilir (Tüber 2015: 32). Karbonhidratlar
bitkisel besinlerde oldukça fazladır. Şeker ve nişasta ise saf
karbonhidrattır (Meb 2018: 5).Karbonhidratları alırken basit şekerler
(bal, pekmez, şeker, şeker katılmış yiyecekler vb.) yerine kompleks
karbonhidratlardan oluşan (tahıl, kuru baklagiller) besinlerden
alınmasının daha sağlıklı olduğu belirtilmektedir. Basit şekerlerin
günlük tüketimde %10’u geçmemesi önerilmektedir (Çakırca 2017:
32). Karbonhidratların yetersiz alımında enerji olarak proteinler
kullanılır bu da proteinlerin asıl görevlerini yapmalarında yetersizliğe
neden olur. Bunun sonucunda kan asit düzeyi yükselir ve zararlı
atıkların vücuttan atılması zorlaşır. Fiziki gelişmeye, yaşa cinsiyete,
yapılan işe göre kullanma oranı değişebilir. Uzun süre yetersizliğinde
ise ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Fazla alımında ise başta
şişmanlık, damar sertliği gibi sorunlara neden olur (Megep 2007: 10).
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2.1.2.3. Vitamin ve Mineraller:
İnsan vücudunda az olarak bulunmasına rağmen vitamin ve
minerallerin vücuttaki etkileri oldukça fazladır. Günlük alımda eksiklik
olmaması çok önemlidir (Çakırca 2017: 32). Enerji vermemelerine
rağmen ancak vücut fonksiyonlarında rol oynarlar (Megep 2007: 3).
Vitaminler kendi içlerinde; yağda eriyenler ( A, D, E, K) ve suda eriyen
(C, B1, B2, B6, B7, B12, biotin, folik asid, pantotenik asid) olmak üzere
iki gruba ayrılır. Vitaminlerin çoğu bitkisel ve hayvansal besinlerin
içinde bulunur (Akkan 1999: 46). Vitaminlerin kan yapımı, kemik
yapısı, hücre yapılarının zarar görmesini önlemek ve bağışıklık
sisteminin düzenlenmesi gibi birçok görevi vardır (Tüber 2016: 33).
Dışarıdan destek olarak alınsalar bile psikolojik stresi azaltamaz ve
enerji sağlayamazlar. Günlük alınması gereken miktar, kişinin fiziki
durumuna göre değişmektedir (Akkan 1999: 50).
Mineraller doğada yaygın olarak görülen inorganik maddelerdir.
Vücudun büyümesi, gelişmesi, yaşamın sürdürülebilmesi ve sağlığın
korunabilmesi için minerallere ihtiyaç vardır. Vücudumuzda %4 gibi
çok az bir miktarda bulunmasına rağmen vücut yapısını oluşturarak
işleyişi düzenlerler. Kemik, diş, kas, kan ve diğer dokularda mineraller
bulunur (Samur 2008: 20).
2.1.1.4. Su
İnsan vücudu için oksijenden sonra ihtiyaç duyulan en önemli öğedir.
Öyle ki insanlar besin maddelerine ulaşamadan günlerce yaşayabilirken
su olmadan sadece birkaç gün yaşayabilirler (Baran 2010: 7). Su
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beslenmemizin en önemli parçasıdır. Vücudumuzun bütün sistemi sıvı
ile sağlanır ve vücudumuzdaki suyun yüzde 10`unu kaybetmemiz ciddi
sağlık sorunlarına yol açar. Kanın %90’nı sudan oluşur. Besinleri
hücrelere taşıyıp buradaki atıkları almak kanın görevlerindendir (Soylu
2008: 29). Besinler ve çeşitli içecekler sayesinde de su ihtiyacımızı
karşılarız. Sebze ve meyvelerden yaklaşık %85-90’ı, 1 su bardağı sütün
ise %90’ında su bulunur. Çay, kahve gibi diğer içecekler sıvı olsa bile
uygun su kaynağı olarak sayılmazlar (İl Sağlık Müdürlüğü 2017).
Yeryüzünün %70’i, insan vücudunun ise %70’i sudur. İçme suları
kokusuz, berrak, renksiz, tat olarak iyi olmalı içinde kimyasal madde
bulunmamalıdır. Aynı zamanda içme suyunun güvenliğinde sertliği ve
PH değeri su kalitesi açısından önemlidir (Çalık vd., 2004: 17-18).
Günlük su tüketimi, kişinin yaş, kilo ve yapılan iş yüküne bağlı olarak
değişebilmekle beraber gün içerisinde yetişkin bir insanın 2 litre
güvenli su içmesi yeterli sayılmaktadır. Besinler, çay ve kahve gibi
içeceklerle alınacak miktarın dışında olarak tüketilmesi gereken bu
suyun, oda sıcaklığında olması daha sağlıklıdır. Güvenli suyun pH’ının
7.0-7.5 arasında, sertliğinin ise 5-10Fr arasında olması önerilmektedir
(Turgay 2015: 13).
Vücuttaki su eksikliğinde bazı problemler ortaya çıkar. Bu belirtilerden
orta ve hafif olanlarından bazıları; ağız kuruluğu, idrarda azalma,
gözyaşı azalması, kaslarda yorgunluk, ateş ve algıda problem
yaşanırken daha ağır belirtilerde; aşırı susama, ciltte aşırı kuruluk,
terlemenin azalması, idrara çıkamama veya koyu renkli olması,
sinirlilik ve bilinç kaybı olarak belirtilmektedir (Üstündağ 2016).
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2.1.3. Yeterli ve Dengeli Beslenme:
Yeterli

ve

dengeli

beslenme,

vücudun

gelişebilmesi,

yaşam

fonksiyonlarını devam ettirilebilmesi için gereken enerji ve besinlerin
kişilerin; yaşı, fiziki durumu, cinsiyetine göre uygun olarak alınması
durumudur (Çetinkaya 2018: 24).
İnsanlar, sağlıklarını sürdürebilmeleri için 50’ye yakın besin maddesine
ihtiyaç duyar. Sağlıklı olabilmek için bu besinlerden belli oranlarda her
gün almamız gerekmektedir. Bu besinlerden bazılarının alınmaması, az
veya çok alınması dengesiz beslenmeye neden olur. Dengesiz
beslenmenin önüne geçebilmek, ancak beslenme eğitimi ve sağlıklı
alışkanlıklar oluşturabilmekten geçer (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
2017). Çeşitli gıdalardan alamamak, beslenme bozukluğu iken
besinlerin ihtiyacından az alınması beslenme yetersizliğidir (Okur
2019: 7). Beslenme alımının yetersiz olduğu durumlarda fizyolojik
olarak devamlılık sağlanamadığı için insanların fiziki durum, beyin
gelişimi ve zeka olumsuz olarak etkilenmektedir (Öktem 2019: 5).
Yeterli beslenme; kişinin yaş, cinsiyet, fiziki durum ve gün içindeki
aktivitesine göre dokuların yenilenip çalışabilmesi için önemlidir
(Küpeli 2015: 17).
Yetersiz ve dengesiz beslenme insanın çalışma ve planlama gücünü
etkiler. Kişide yorgunluk, isteksizlik göstererek çalışma verimini
düşürür (Avcı 2010: 11).Sosyal ve ekonomik olarak gelişebilmek fiziki,
ruhsal açıdan güçlenip üretkenlik sağlayabilmek için sağlıklı ve dengeli
beslenmek sadece bireysel değil toplum için gereklidir (Yılmaz 2018:
3).
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Günlük öğünlerde pek çok kişi sadece damak zevkine uygun besinleri
tükettikleri için beslenme konusunda yetersiz ve eksik kalmaktadırlar
(Çakırca 2017: 33).
Sağlıklı Beslenmede;
1. Günlük öğün atlanmaması
2. Günlük bir veya iki defa sağlıklı besinlerden ara öğün alınması
3. Besinlerin yavaş ve iyi çiğnenmesi
4. Yağlı yiyeceklere ve günlük yağ tüketimine dikkat edilmesi
5. Şeker tüketiminin azaltılması
6. Tuz tüketiminin azaltılması
7. Posalı yiyeceklerin öğünlerde arttırılması
8. Güne kahvaltı ile başlaması önerilmektedir (Uz 2011: 14).
Beslenmede alışkanlık kazanmak için;
1. Taze ve doğal olan besinlere ulaşmak
2. Az ve sık yemek, fazla atıştırmalık yapmaktan kaçınmak
3. Günlük olarak 4-6 bardak su içmek
4. Aşırı çay ve kahve tüketiminden sakınmak
5. Pişirme şeklinde devamlılık oluşturmak
6. Yemekleri tatmadan önce tuz atmamak
7. Meyve ve sebzeleri bol suyla yıkamak
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8. Beyaz ekmek yerine kepekli ve diğer tahıllı ekmekleri tercih
etmek
9. Katkı maddesi içeren yiyecekleri sınırlamak
10. Alışverişlerde besin değerleri etiketini incelemek
11. Sabah ve akşam ailemizle düzenli öğün gibi devamlılıkları
hayatımızda alışkanlık haline getirebiliriz (Aytekin 2019: 68).
Çocukluk yaşlarından itibaren oluşturulan beslenmede yapılan
yanlışlıklar birey, erişkin yaşlara geldiğinde bazı hastalıklara yol
açabilir (Yılmaz 2003: 65).Beslenme alışkanlıkları, besinlerin yetersiz,
eksik veya fazla alınması gibi durumlar obezite, kardiyovasküler
hastalıklar, kanser, alerjik hastalıklar, tip 2 Diyabet, osteoporoz ve diş
çürükleri gibi pek çok hastalığın sebebi olarak gösterilmiştir. Beslenme
alışkanlıklarını en çok etkileyen unsurlardan bir tanesi bireylerin aile
ortamından ayrılması okumak, iş hayatı gibi nedenlerle belli bir düzeni
terk etmesi durumları bulunmaktadır (Gürbüz 2018: 55-56).

Şekil 1: Besin Piramidi (beslenmediyet.com 2019).
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Dengeli beslenme, kişinin vücudunu iyi tanıması vücudu için gereken
besin ihtiyaçlarını karşılayarak yeterli ve daha önemlisi düzenli olarak
almasıdır. Beslenmede yetersizlik ve dengesizlik şişmanlığı, aşırı
zayıflığı ve bunlara bağlı kronik hastalıklarla ölümü arttırmaktadır (İmer
2013: 18).
Yeterli ve dengeli beslenen kişiler:
1. Sağlam, yeterli ve sağlıklı bir görünüşe
2. Hareketli, esnek bir bedene
3. Parlak cilde, canlı gözlere
4. Normal ve güçlü kaslara
5. Çalışmaya ve üretmeye istekliliğe
6. Boy uzunluğu ile uygun bir kiloya
7. Normal zihin gelişimine
8. Sık sık hasta olmayan bir bağışıklık sistemine
9. Cinsiyetine uygun bel çevresi genişliğine sahiptir.
Yetersiz ve dengesiz beslenen kişiler:
1. Hareketleri ağır ve isteksiz
2. Sağlıksız bir genel görünüşe (Aşırı zayıf veya şişman)
3. Sağlıksız bir cilde
4. Sık sık baş ağrısı şikayetine
5. Dikkat eksikliğine
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6. İştahsız, yorgun ve üretimde isteksiz bir yapıya sahiptir (Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü 2017).
Yeterli ve dengeli beslenmenin fiziki olarak etkileri olduğu gibi beyin
üzerindeki etkileri de kaçınılmazdır. Beyin, metabolik aktivitesi yüksek
bir organdır ve dinlenme anında bile günlük olarak aldığımız enerjinin
%20-30 kadarını kullanır. Besinlerin enerji ve öğelerindeki farklılıklar,
beyindeki sinir kimyasını ve fonksiyonunu direkt etkiler (Beyhan 2019:
31).
2.1.4. Tuz kullanımı
Yiyeceklerin çoğunun içinde doğal olarak bulunan sodyum besin tuzu
olarak

nitelenir

(Hacettepe

Üniversitesi

2015:

55).

Sofrada

kullandığımız tuzun büyük bir bölümü de sodyumdan oluşur. Tuz;
lezzet verici, küflenme vb. durumları önlemek, besinleri saklamak
içinde kullanılır. Ancak fazla kullanımı kan basıncını yükseltir. Artan
kan basıncı kardiyovasküler ve böbrek ve mide için risk faktörüdür
(Çakırca 2017: 33). 2012’de Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek
Hastalıkları Derneği’nin ülke genelinde yaptığı ‘’Türk Toplumunda
Tuz Tüketimi Çalışması’’na göre günlük sağlığımızı olumsuz şekilde
etkileyecek miktar 15 gr/gün olarak ölçülmüştür (Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü 2017). DRI (Dietary reference intakes)’ ye göre ise günlük
sodyum alımı 1,5-2,3 gr/gün olması belirtilmiştir. Yemeklere fazladan
tuz atılmamalı ve özellikle hazır gıda tüketimi azaltılmalıdır(Çakırca
2017: 33).Ayrıca tuz tüketimi yerine baharat ve tat veren otlar da
kullanılabilir (Yıldırım 2019: 32).
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2.1.5. Alkol:
Zararlı maddeler içerisinde kullanan insanları saldırgan yapma etkisi
olan onları bağımlılığa sürükleyen maddelerden birisi de alkoldür
(Varol 2011: 5).
Alkol kullanmanın kısa ve uzun vadede birçok soruna yol açtığı
belirtilmektedir. Kısa vadede koku alma kaybı, ağız içi ve boğazda
sağlık sorunları, idrak etme ve karar verme eksikliği, hareket
bozuklukları ve baş ağrısı görülür. Uzun vadede ise iç organlarda büyük
hasarlara, görme gücünün kaybına, ciltte kızarıklığa, uyku bozuklukları
ve ruhsal problemlere yol açar (Yeşilay 2017: 6-7).
Alkol kullanımı aile içi ilişkilere, ekonomik yönden zayıflamaya, iş ve
sosyal çevrede düzenli ilişkiler kuramamaya ve insanın yeni oluşan
yaşam davranışlarına sağlıklı bir şekilde tepki vererek iyi bir hayat
sürmesine engel olmaktadır. Karar verme ve ruhsal yönden oluşan
negatif etkilerden dolayı toplumun üretkenliğinde kişinin üzerine
düşeni yapamamasına neden olur.
2.1.6. Sigara
Sigara ve tütün kullanımı giderek artan; tıbbi, sosyal ve ekonomik
olarak halkı etkileyen bir toplum sağlığı sorunudur. Ülkelerin
gelişimlerine bağlı olarak yaptıkları halkı bilinçlendirme ve sigara
kullanımını azaltıcı politikalar ile bağımlılıkta düşüş görülmektedir
(Keten vd., 2014: 14).
Tütün kullanımı başta kalp, akciğer rahatsızlıkları olmak üzere birçok
hastalığı etkileyen risk faktörlerindendir (Çakır 2017: 183).Ayrıca
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cildin yaşlanmasına, kan dolaşımında bozukluklara hatta erken ölüme
sebep olmaktadır. Sigara içilen ortamda hava kalitesi bozularak bu
havadan etkilenenlerin pasif içici olarak etkilenip zarar görmeleri
sigara kullanımının toplumun olumsuz olarak etkilenmesi sonucuna yol
açar (Uğur vd., 2010: 3).
Sigara kullanımının sebepleri arasında sosyal, psikolojik ve maddi
faktörler gelmektedir. Ayrıca sigara kullanımında eğitim durumuna
göre artış görülmektedir. Türkiye’de kapalı alanlarda sigara içimine
izin verilmemesi, reklam, tanıtım ve sponsorlukların durdurulması,
kamu spotlarının yayınlanması, ALO 171 hattı ile istekli olanlara
yardım edilmesi kullanım miktarında düşüş oluşturmuştur (Mucan
2018: 31,33).
2.1.7. Obezite
Obezite, gün içerisinde aldığımız enerjinin harcadığımız enerjiden fazla
olması ile vücudumuzdaki yağ oranının artmasıyla ortaya çıkan kronik
bir rahatsızlıktır. Bu artan yağ miktarı ile oluşan rahatsızlıklar kişinin
yaşam kalitesini negatif yönde etkiler (Değirmenci vd., 2015: 2).
Obezite genel olarak bir beslenme bozukluğudur. Yaşam kalitesini
kısaltması, birçok hastalığı beraberinde getirmesi ile bunun sonucunda
tedavisinin ise ekonomik ve sağlık hizmetine getirdiği yük nedeniyle
önemli bir sorundur (Özkan vd., 2013: 49). Yetişkin bir erkeğin vücut
ağırlığında ortalama %15-20,kadında ise %25-30 oranında yağ dokusu
bulunmaktadır. Erkeklerde oran %25,kadınlarda ise %30’un üzerinde
olduğu zaman obezite ortaya çıkar (T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
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Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2010: 17). Kişilerin günlük hayatta
karşılaştıkları stres, sıkıntı, yas gibi sebeplerde obeziteye sebep
olmaktadır (Şengönül vd., 2019: 9). Depresyonda olan insanlar için kilo
almak sık görülen bir durum olup yemek yeme, gerilimden kurtulma
çaresi görülmektedir (Altunkaynak 2006: 138).
Obezitenin nedenleri arasında;
1. Aşırı ve yanlış beslenme
2. Yetersiz fiziksel aktivite
3. Yaş- cinsiyet ve eğitim düzeyi
4. Sosyo-kültürel etmenler
5. Gelir durumu
6. Hormonal ve metabolik etmenler
7. Genetik etmenler
8. Psikolojik etmenler
9. Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama
10. Sigara ve alkol kullanımı
11. Kullanılan bazı ilaçlar (antidepresan vb.)
12. Doğum sayısı ve aralarındaki süre
Ayrıca enerji alımındaki artış ve enerji harcamasındaki azalma
nedenleri bulunmaktadır.
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Enerji alınmasında yaşanan artışın nedenleri;
1. Ev dışında beslenmenin artması
2. Porsiyonların büyümesi
3. Şekerli tatlandırılmış içeceklerin tüketilmesi
4. Öğün aralarındaki atıştırma
Enerji harcamasında azalmanın nedenleri;
1. Hareketsiz yaşam tarzının benimsenmesi
2. Yetersiz ve düzensiz yapılan fiziksel aktivite
3. Televizyon, bilgisayar başında uzun vakit geçirme sayılabilir
(Çakır 2008: 9,11,13).
Bunların yanında gelir ve eğitim düzeyinin düşüklüğü de obezitenin
oluşması

üzerinde

etkili

olduğu

düşünülmektedir

(Türkiye

Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2018: 19).Ayrıca yeme
davranışlarında yapılan hatalar obezite riskini artırmaktadır. Bunlardan
bazıları;
1. Gereğinden fazla beslenmek
2. Özellikle çalışan kişilerde enerjisi fazla olan hazır gıda beslenmek
3. Akşam evde yemeğe kadar atıştırmalar yapmak
4. Yemek hızı, büyük lokmalar ve yeterince çiğnememek
5. Öğün atlamak, aralarda da atıştırma yapmak
6. Yemekle beraber başka işlerle uğraşmak (sohbet, tv izlemek vb.)
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7. Uzun süre boyunca sofrada kalmak
8. Stres, öfke durumunda beslenmeyi alışkanlık haline getirmek
9. Sık davet ve ziyaretlerde bulunarak ikramları geri çevirmemek
10. Akşam yemeğinden sonra atıştırmalara devam etmek
11. Uykudan uyanıp atıştırma yapmak (Türkiye Endokrinoloji ve
Metabolizma Derneği 2018: 63).
Obeziteye sebep olan unsurlardan biriside genetik faktördür. Her iki
ebeveyni obez olan kişilerin çocuklarında obezite riski %80,birisi obez
ise risk %40, ikisi de obez değilse çocuktaki riskin %7 olduğu
görülmüştür. Sosyoekonomik düzeyde azalma yaşamanın obezite ve
anormal yeme davranışlarını artırdığı belirtilmektedir. Teknoloji ve
ulaşımda yaşanan gelişmeler fiziki aktivitenin azalmasına neden
olmakta ve televizyon, bilgisayar, telefonla meşgul olunan süre kişileri
pasifleştirmektedir. Artan iş yüküne bağlı olarak oluşan çalışma
saatleri, stres artışına ve yeme bozukluğuna neden olmaktadır
(Şengönül vd., 2019: 5,6).
Obezite, kardiyovasküler ve endokrin sistem başta olmak üzere
vücudun tüm organlarını etkileyip sistemin bozulmasına ve ölüme yol
açabilir (Altunkaynak

2006: 138). Ayrıca obezitenin; diyabet,

hipertansiyon, bazı kanserler, kas iskelet (bel, kalça, diz, eklemler)
rahatsızlıklarına ve depresyon üzerine etkileri vardır (T.C. Sağlık
Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2010: 15).
Daha önce sadece gelişmiş ülkelerde görülen obezite, günümüzde
gelişmekte olan ülkelerde de sık görünen bir hastalık haline gelmiştir

SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ | 45

(Şengönül vd., 2019: 3). Obezite, günümüzde önlenebilen hastalık ve
ölümler

sıralamasında

sigaradan

sonra

ikinci

sebep

olarak

görülmektedir (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2018:
11).Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından en riskli hastalıklar
grubunda ilk 10’da bulunmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığının 2013-2017
stratejik planında obezite ile mücadele ilk sıralarda yer almaktadır
(Kolcu vd., 2014: 15,16). Türkiye’de 2000-2010 yılları arasında
bölgesel olarak yapılan (Trabzon, Afyonkarahisar, Bursa, Tokat, Adana
ve

Sivas vb.) çalışmalarda obezitenin artış hızında

olduğu

gösterilmiştir. Türkiye’de obezite 12 yılda kadınlarda %34 erkeklerde
ise %107 oranında artış olmuştur. Kadınlar, erkeklere göre daha fazla
obeziteye yakındır.50 yaşından sonra obezitenin kadınlarda oluşma
ihtimalinin %50,2 olduğu bulunmuştur (Çetin 2019: 6).

Türkiye,

Avrupa’da yetişkin obezitenin en sık görüldüğü ülkedir (Türkiye
Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2018: 13,14). 2010’de yapılan
Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması, Türkiye’de erişkinler
arasında obezite sıklığının erkeklerde %20,5, kadınlarda %41,toplam
olarak %30,3 olduğunu saptamıştır. Toplumun genelinde ise fazla
kiloluluk %34,6,fazla kiloluluk ve şişmanlık %64,9,çok şişmanlık oranı
ise %2,9 bulunmuştur (Çakır 2017: 182). Obezite devletler içinde
önemli mali yükler getirmektedir. Bunların doğrudan ve dolaylı olarak
yansımaları vardır. Sağlık harcamalarındaki yük, kişilerin üretime ve
çalışmaya pozitif olarak katılamaması bunlara örnek gösterilebilir.
Günümüzde obeziteye neden olan tüketimlerin azaltılması için
uygulanan devlet politikalarından bazıları; obeziteye neden olan ve
artırıcı özelliği bulunan ürünlerin tüketimine yasak getirilmesi, fazla
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enerji miktarı içeren gıdaların vergisini artırmak, bazı gıdalara reklam
ve promosyon yasağı getirmek, belirli yaş gruplarına belirlenmiş
türlerdeki gıdaların satışını engellemek, yeterli olarak eğitimler yaparak
bilgilendirme ve kamu spotları yapmak sayılabilir (Kılıç vd., 2017:
52,53).
Obeziteyi belirlemek için kullanılan en basit yöntemler bel çevresi
ölçümü, bel –kalça oranı ve beden kitle indeksi ölçümüdür (Özkan vd.,
2013, 50). Bel çevresinde bulunan yağlar vücudun diğer bölgelerinde
bulunan yağlara göre daha tehlikelidir. Bel çevresi cinsiyete göre
farklılık göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ne göre bel
çevresi en fazla kadınlarda 88; erkeklerde ise 102 cm olmalıdır.
Tablo 1 : Yetişkinlerde obeziteye bağlı hastalık oluşma riski ve bel
çevresi ölçümleri (Türk Diyabet Cemiyeti 2014).
Cinsiyete göre Bel Çevresi Değerleri
Cinsiyet

Risk

Yüksek Risk

Erkek

>94

>102

Kadın

>80

>88

Kadınlarda (Bel çevresi)
80-87 cm: Risk
88 cm üzeri: Yüksek riskli
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Erkeklerde (Bel çevresi)
94-101 cm: risk
102 cm ve üzeri: Yüksek riskli (fadimegoksenses, 30 Nisan 2020).
Obezitenin belirlenmesinde uygulanan bir başka yöntem ise bel-kalça
oranının hesaplanmasıdır. Bu oran erkeklerde 0.95 ve üzerine çıkması,
kadınlarda ise 0.8’nin üzerine çıkması obezite riskinin yüksek
olduğunun göstergesidir (Özkan vd., 2013: 51).
Beden kitle indeksi ise vücut ağırlığının, boyun karesine oranı (kg/m²)
ile hesaplanması ile oluşur. Erişkin bir insanda boy sabit olacağından,
vücut ağırlığındaki artış istisna durumlar haricinde yağ artışını
gösterir.25-29,9 arası fazla kilolu, 30-39,9 arası obez yani şişman, 40’ın
üzerinde morbid obez olarak tanımlanır (Efil 2005: 15).
Tablo 2 : Yetişkinlerde BKİ’ne göre zayıflık, fazla kiloluluk ve
obezitenin sınıflandırılması (Türk Diyabet Cemiyeti 2014).
BKI Değerleri Sınıflandırılması
<18,5

Zayıflık

18,5 - 24,9

Normal

25-29,9

Kilolu,Toplu,Hafif Şişman

30-39,9

Şişman

>40

Aşırı Düzeyde şişman
Obezite tedavisinde eğitim, dengeli beslenme, egzersiz ve

davranışları içine alan bir yaşam tarzı oluşturulması hedeflenmelidir
(Şengönül vd., 2019, 8).Sadece kilo kaybı amaçlanmayıp davranış
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hedef alınmalıdır. Başlangıçta vücut ağırlığının %10’unu kaybetmek
bile kan basıncı, diyabet, kan yağları ve kas-iskelet sorunlarında
düzelme sağlayabilir (Özkan vd., 2013: 51).Ortaya çıkan bazı
çalışmalarda vejetaryen olmanın düşük BKİ (Beden Kitle İndeksi)’ne
fayda sağladığı görülmüştür. Tam tahıllar, meyve, sebze, soya protein
ve yemişlerin kalp damar sistemine koruyucu etkisi bulunmaktadır
(Özcan 2016: 109).
Obezite tedavisinde kullanılan yöntemleri 5 gruba ayırabiliriz. Bunlar:
1. Tıbbi beslenme (diyet) tedavisi
2. Egzersiz tedavisi
3. Davranış değişikliği tedavisi
4. İlaç tedavisi
5. Cerrahi tedavi (T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü 2010: 19).
Obezite, önlenebilir bir sağlık sorunu olduğu için kişilerin bu sorunla
başa çıkabilmeleri için öncelikle buna karar vermeleri gerekmektedir.
Kendisine yeni yeme ve yaşam alışkanlıkları kazanması gerekir.
Kendisini olumsuz yönde etkileyen unsurlardan arınmalıdır. Kişi bu
mücadelenin sonunda hem fiziksel hem de ruhsal anlamda pozitif bir
yaşam oluşturabileceğine kendisini motive etmelidir. Bu mücadele
sonunda sosyal ortamlara daha aktif katılarak iş alanında da daha
üretken olacağını unutmamalıdır.
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2.2. Fiziksel Aktivite
Fiziksel aktivite iskelet kaslarıyla enerji harcayarak farklı türde şiddet
üreterek yorgunluk ile sonuçlanan bedensel hareketlerdir (Yücel 2019:
20). Fiziki aktivite, kalp ve solunum hızımızı artırarak enerji tüketimi
sağladığımız farklı şiddetlerdeki aktivitelerdir (Bek 2008: 9).
Fiziksel aktivite, enerji harcayarak yaptığımız bütün bedensel
hareketleri oluşturur. Bu kapsamda sporun yanı sıra egzersiz, oyun ve
gün içinde yapılan aktivitelerde fiziksel aktivite kapsamında kabul
edilir (Vural vd., 2010: 70). Fiziksel aktivite daha çok bahçe işlerini,
gün içinde ulaşımda yapılan yürümeler gibi aktiviteleri içerir. Egzersiz
ise düzenli olarak yapılan yürüyüş, koşu ve ağırlık antrenmanları gibi
planlı çalışmaları kapsamaktadır (Aktif Yaşam Derneği 2010: 3).
Dünyada artan kronik hastalıklardan korunmanın bir yolu da fiziksel
egzersiz yapmaktır (Çakır 2008: 14). Yaşamda standartların
yükselmesi, meslek hayatında oluşan rekabetli ortam ve stresinden
ortaya çıkan sorunlar insanları daha az hareket eden bir duruma getirmiş
ve insanların fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını daha da artırmıştır (Vural
vd., 2010: 70). Özellikle çalışan bireylerde iş yükü ve çalışma
saatlerinden kaynaklanan durumlar fiziksel yetersizliğe neden olan en
önemli sebep olmaktadır (Bulut 2013: 205). Sağlıklı olmak için yeterli
ve dengeli beslenme kadar fiziki aktivitede çok önemlidir (Tüber 2015:
59). Düzenli olarak yapılan fiziki aktivitelerin birçok kronik hastalıktan
ve erken ölümlerden korumada etkili olduğunu kanıtlayan çalışmalar
bulunmaktadır (Önen 2018: 6).
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Egzersiz, fiziksel olarak uygunluğu iyileştirmek, daha verimli
sürdürebilmek için planlı ve tekrar ederek yapılan amaçlı fiziksel
aktivite türüdür. Spor; belli kurallar içinde yapılan, genelde yarışma
amacı taşıyan, lisanslı amatör veya profesyonel sporcuların yaptığı bir
aktivitedir (T.C. Sağlık Bakanlığı 2014: 1). Egzersiz zamanı kişinin
kendisine ayırdığı zamandır (Bek 2008: 13). Uzun süre hareketsiz kalan
insan vücudu hareket yeteneğini kaybeder ve sağlık problemleriyle
karşılaşır (Demir 2004: 110). Yapılan hareketlerde enerji tüketimi
önemlidir. Günlük hayatta yürümek, araba yıkamak, merdiven çıkmak,
ev temizliği, bahçeyle uğraşmak gibi faaliyetleri de kapsar (Çakır 2008:
15). Ancak gün içerisinde yapmış olduğumuz her aktivite fiziksel
aktivite değildir. Fiziki aktiviteler daha çok vücudun hareketli ve
ısındığı durumdur. Serbest zaman halkın en hareketsiz olduğu zaman
dilimidir. Toplumdaki serbest zaman kültürü içinde fiziksel aktivite
fazla yer almamaktadır (Aktif Yaşam Derneği 2010: 2,3).
Dünya Sağlık raporunda fiziksel hareketsizliğin her yıl 1,9 milyon
insanın ölümüne yol açtığı belirtilmiştir. Dünya nüfusunun en az %60’ı
tavsiye edilen 30 dakikalık egzersizleri yapmamakta ve bu kişilerde
egzersiz yapanlara göre %50 daha fazla risk görülmektedir (Çakır 2008:
14).
Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda hastalık ve ölüm oranları arasında
ilk sıralarda kişisel ya da çevre temizliği, temiz su gereksinimi, yetersiz
beslenme, kötü yaşam koşulları yer alırken günümüzde tütün kullanma,
kardiyovasküler hastalıklar, kanser türleri, aşırı kilo ve yetersiz fiziksel
aktivite bulunmaktadır (Bulut 2013: 207). Yeni oluşan yaşam
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koşullarında teknoloji ve modernleşme ile ortaya çıkan kolaylıklar ile
insanların günlük olarak yaptığı fiziki aktiviteler oldukça düşmüştür.
Bu durum sağlık açısından fiziksel aktivitelerin önemini daha da
arttırmıştır (Bulut 2013: 205).
Gelişmiş

ülkelerde

yapılan

araştırmalarda

kardiyovasküler

sistem(KVS) hastalıkları ölüm sebeplerinin başında yer almaktadır. Son
araştırmalar dünya üzerinde ölüm oranlarının üçte birden fazla bir
oranının (KVS) nedenli olduğu görülmektedir (İşlegen 2007: 158).
Türkiye’de hareketsiz yaşam oldukça ciddi boyutlardadır. Sağlık
Bakanlığı‘nın 2011’de yaptığı Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri
Araştırması’nda ülkemiz genelinde kadınların %87’si,erkeklerin ise
%77’sinin yeterli fiziksel aktiviteye sahip olmadığı belirlenmiştir
(Çakır 2017: 182). 65 yaş üzerinde yapılan çalışmada ise bireylerin
yalnızca %30’unun yürüyüş yaptığı bulunmuştur (T.C. Sağlık
Bakanlığı 2014: 1).Yetersiz fiziki aktivitenin en sık karşılaşılan
nedenleri arasında zamanın kısıtlı olması yer almaktadır (Bulut 2013:
207). Toplumda sadece %25 ‘lik bir oran fiziki aktivite seviyesine
sahiptir. Yani dört kişiden üçü yeterli olarak fiziki aktivite seviyesine
sahip değildir (Aktif Yaşam Derneği 2010: 2). Düşük gelir grubuna
sahip olan %44’lük kesim en hareketsiz olan grupken bu oran yüksek
gelir grubunda %33’e düşmektedir (Aktif Yaşam Derneği 2010: 2).
Hızlı kentleşme, nüfusun kalabalıklaşması, ekonomik düşüklük, artan
suç oranları, trafik yoğunluğu ve burada harcanan zaman, hava kalitesi,
spor ve dinlenme alanlarının ulaşılabilirliği insanların yetersiz fiziksel
aktivitede bulunmalarının da faktörlerindendir (Bulut 2013: 207).
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Fiziksel aktivite seviyesi (PAL) kişinin günlük aktivitesinin sayısal
ifadesidir. Toplam enerji tüketimini ifade eder. Kategori olarak fiziksel
aktivite; yeterli, düşük ve hareketsiz (sedanter) olarak ayrılmıştır (Aktif
Yaşam Derneği 2010: 7). Ofis çalışanlarının çalışma süresi ve şartları
ile beraber kas-iskelet sistemi (KİSH) hastalıklarında artış oluşmuştur.
Genelde kas spazmları, ağrı ile başlayıp ileride uyuşukluk ve güç
kaybına bunlarla da beraber artan sağlık harcamalarına neden olur.
Bilgisayar başında çalışan bir kişi parmakları, el bileği, dirseği ile
sürekli tekrarlayan hareketler yapar. Boynu ve beli ise hareketsiz
kalmasından dolayı birçok sağlık problemi ile karşı karşıya kalır (Önen
2018: 5,7). İş yerinde sandalye yüksekliği, genişliği, yeterli kol desteği,
sırt desteği, masa yüksekliği, bilgisayar ekran pozisyonu ile ekran
yüksekliği iş yerlerinde başlayan rahatsızlıkların sebeplerindendir
(Özer Kaya 2012: 23).
Kişilerin fiziksel aktivite hakkında bilgi düzeylerinin yetersizliği sağlık
açısından öneminin yeterince kavramamış olması toplumda birçok
kronik rahatsızlıkların ortaya çıkışının önemli bir sebebidir (Aksoy
2017: 23). Dünyada fiziksel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan kasiskelet sistemi hastalıkları (KİSH) mesleksel ve işe bağlı gelişen
hastalıklar arasında %40 ile ilk sırada yer almıştır. Türkiye’de ise bu
oran %4,7 oran ile solunum yolu hastalıkları ve işitme kayıplarından
sonra 3.sıradadır (Önen 2018: 12).
Fiziksel aktivite düzeyinde 4 ana unsur göz önünde bulundurulmalıdır.
Bunlar:
1. Aktivitenin türü
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2. Fiziksel aktivitenin şiddeti
3. Fiziksel aktivitenin sağlığı
4. Fiziksel aktivitenin süresi (Zengin 2016: 68).
Fiziksel aktivite eksikliğinin bazı hastalıkların ortaya çıkması ve
hastalığın gidişatında önemli bir belirleyici faktör olduğuna yönelik
birçok çalışma bulunmaktadır (Bulut 2013: 206). Fiziksel hareketsizlik
küresel ölüm oranlarında %6 ile dördüncü önemli risk faktörü olarak
ortaya çıkmaktadır (Başkent Üniversitesi 2011: 27). Bir egzersiz
çalışması, en az 10 dk’lık parçalara bölünerek gün içerisinde
tamamlanabilir (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2018:
32). Haftanın en az 5 günü günde 30 dakika tempolu yürüyüş, bisiklete
binme ve yüzme gibi orta seviyeli fiziksel aktiviteler olabilir (Aktif
Yaşam Derneği 2010: 2).
Egzersiz tedavisi ise egzersizin türüne, sıklığına, süresine ve şiddetine
göre

planlanmalıdır.

Egzersizin

türü;

yürüyüş,

gün

içindeki

aktivitelerde artış ve direnç egzersizlerinden oluşmalıdır. Egzersiz
sıklığı; Her gün veya haftada en az 5 gün olmalı. Egzersizin süresi; 4060 dk/günde 1 kez,20-30 dk/günde 2 kez egzersizin şiddeti ise
maksimal oksijen tüketiminin %50-70’i olmalıdır (Çakır 2008: 33).
Ancak bazı durumlar oluştuğunda egzersizi sonlandırmak gerekir. Bu
durumlardan bazıları:
1. Göğüs ağrısı oluşması
2. Kalp ritminde bozulma ve tekleme hissediliyorsa
3. Soluk almada zorlanma varsa
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4. Egzersiz sırasında morarma varsa
5. Baş dönmesi ve göz kararması varsa
6. Egzersizi devam ettiremeyecek kadar eklem ağrısı varsa
7.Yorgunluk ve halsizlik oluşmuşsa
8. Egzersizle başlayan ve devam eden baş ağrısı oluştuysa egzersiz
durdurulmalıdır (T.C. Sağlık Bakanlığı 2014: 54).
Hareketsiz bir durumda kalbin dakikada atım sayısı 70-70’dir.Kalp her
atışında vücudumuza 70 santimetre küp kan pompalar. Dinlenik
durumda kan pompalama kapasitesi dakikada 5 litredir. Saatte dört
kilometre hızla yürüyen bir kişide her dakikada 8 litre kan dolaşımı
sağlanır. Saatte 20 kilometre hızla koşan bir atlette ise dakikada 30-36
litre kan dolaşımı sağlanmaktadır (Demir 2004: 112). Kişilerin egzersiz
sırasında yanındaki ile konuşamıyor olması egzersiz şiddetinin orta
düzeyin üzerinde olduğunu ve bunun sonucu olarak solunum sistemi ve
kaslarının ihtiyaç duyduğu oksijeni yeterince sağlayamadığını gösterir
(Çifçili 10). Ayrıca yaş, vücut, mevcut sağlık durumu, vücut ağırlığı ve
kişisel alışkanlıklar da aktivite durumunu etkileyen faktörlerdendir
(Bulut 2013: 207). En yüksek kalp hızı 220’den yaşın çıkarılması ile
ortaya çıkar. Kalp hızında %40-50 hedef alınıyorsa egzersiz düşük
yoğunluklu, hedef %50-70’ de egzersiz orta yoğunlukta,%70-90 kalp
hızında ise yüksek yoğunlukta egzersiz olarak ortaya çıkar (Türkiye
Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2018: 73). Her egzersiz
faaliyetinde değişik kas grubu için çalışma yapılmalıdır. Kuvvet
çalışmaları iki gün üst üste aynı bölgeye uygulanmamalıdır.
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Egzersizden yarım saat önce hafif ara öğün yenilebilir. Ancak
egzersizden hemen sonra ana öğün tüketilmesi uygun değildir.
Çalışmadan 3-4 saat önce ana öğün önerilmektedir. Sıvı alımına dikkat
edilmelidir (T.C. Sağlık Bakanlığı 2014: 44,54). Egzersiz yapan
kişilerde hem dehidrasyon hem de aşırı sıvı tüketimi gibi sağlık
problemleri ile karşılaşılabilir. Hava durumuna ve oluşan ter kaybı
kadar sıvı tüketmeye özen gösterilmelidir (Başkent Üniversitesi 2011:
72).

Şekil 2 : Fiziksel Aktivite Piramidi (T.C. Sağlık Bakanlığı 2014: 48).
Kişilerin gün içerisinde kendilerini fiziksel olarak aktif yapabileceği
alanlar vardır. Bunlar; işyerinde hareketlilik, ulaşım (yürüme, bisiklet
vb.),iv içindeki işler, boş zaman aktiviteleridir (Aksoy 2017: 22).
Esneklik kazandıran egzersizlerin ise haftada en az iki gün yapılaması
önerilmektedir. Ayrıca bu çalışmalar günlük olarak yapılan uğraşlar
arasına da eklenebilir (Çifçili, 10).
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Fiziksel aktivitelerin sağlığımız açısından bedensel, sosyal, ruhsal ve
gelecek yaşantımız üzerine etkileri vardır (T.C. Sağlık Bakanlığı 2014:
2). Fiziksel aktivitelerin yağ dokusunu ve karın etrafındaki yağlanmayı
azalttığı, diyetle yapıldığında ise kas kütlesinde kayıpları önlediği
belirtilmektedir. Egzersiz ile beraber uygulanan tıbbi beslenme
tedavisinde ise kişilerde kilo kaybı ve tekrar almamayı sağlar (Özaydın
2013: 52). Fiziki aktiviteler LDL kolesterolde azalma, HDL
kolesterolde artma ya fayda sağlar (Türkiye Endokrinoloji ve
Metabolizma Derneği 2018: 32).
Egzersiz sırasında kaslar daha fazla oksijen alır ve kalp daha hızlı olarak
kanı pompalar. Bunun sonucunda da dolaşım sistemi olumlu olarak
etkilenir. Damarları geliştirmek suretiyle kalbin kanı vücudun her yere
daha kolay pompalamasını sağlar. Gerekli kaloriyi yakarak vücut
yağlarını azaltır ve kan basıncına olumlu etki yapar (Demir 2004: 112).
Düzenli fiziksel aktiviteler içinde bulunulması birey ve toplumu bir
araya getirme, daha iyi bir yaşam kalitesi oluşturma ve sağlıklı bir
yaşam sürmek için yaralıdır (Kaya vd., 22). İnsanın kendisine olan
güvenini artırarak ruh sağlığını geliştirir. Kişinin sosyal ortamlara
uyum sağlamasına yardımcı olurken sağlıklı beslenme üzerinde de
alışkanlık kazanmasını sağlar (Çakır 2008: 16). Koruyucu sağlık
yaklaşımında bireyin sağlığını geliştiren, gelişen yeni durumu devam
ettiren, yorgunluk ve hastalıklara karşı direnç arttıran hareketlerdir
(Özer 2012: 13). Fiziksel aktivitelerin negatif duygusallık ve saldırgan
davranışlar üzerine olumlu etkileri görülmüştür. Çalışan insanlarda
düzenli olarak yapılan fiziki aktivitelerine katılımın saldırganlık
düzeyini düşüreceği öngörülmektedir (Aksoy 2017: 23).
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Fiziksel aktivitenin yapmanın faydalarından bazıları;
1. Kas kuvvetimizi artırarak, moralimizi yükseltir
2. Dengeyi geliştirerek ileriki yıllarda olası düşmelerden korur
3. Diyabet, kalp hastalıkları, kanserler, kemik erimesi gibi
hastalıklarda koruma sağlar
4. Beyin sağlığını geliştirerek daha iyi, pozitif düşünceler ve daha
rahat, doğru karar almamızı sağlar
5. Kilo kontrolü sağlaması
6. Sağlıklı kas ve eklem yapısını oluşturması
7. Depresyonun azaltılması
8. Kendini iyi hissederek iyilik halinin artırılması
9. İş aktivitelerinde performansın artırılması.
10. Obezite ve bel ağrısının azalması
11. Fibromiyalji rahatsızlığı tedavisi için önemlidir (Aktif Yaşam
Derneği 2010: 3), (Ardıç 2014: 11), (Özer Kaya 2012: 13).
Bunların yanında düzenli egzersiz hastalıklardan korunmanın en etkili
yöntemidir. Fiziksel aktiviteye sahip olma ile kroner kalp hastalığı,
kardiyovasküler hastalıklar, inme ve hipertansiyon arasında doğrudan
ilişki vardır. Ayrıca bulaşıcı olmayan birçok hastalığa yakalanma
riskini azalttığı sosyal uyumu artırarak toplumsal yararlarda sağlar
(Zengin 2016: 66,69). Egzersiz; aşırı kilo, şeker hastalığı, hareketsizlik
ve zihin açlığı ile ruhsal dengeyi koruması, kan basıncının düşürülmesi
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ve vücutta oluşan toksinlerin dışarı atılmasını açısından önemlidir
(Demir 2004: 113).
Fiziksel aktivitenin ruhsal sağlığa etkileri arasında kendini iyi hissetme
ve mutluluk duyma, olumlu düşünme, stresle başa çıkabilme, sosyal
uyum oranında artışa neden bulunmaktadır (Bulut 2013: 209). Fiziksel
aktivite ayrıca bireyin kendisini daha iyi hissederek daha canlı,
hareketli ve huzurlu olmasını sağlayıp yaşam kalitesini arttırmaya
yardımcı olur (T.C. Sağlık Bakanlığı 2014: 42). Günümüzde fiziki
aktivite ile kilo verme tedavisine katılan obez kişilerin ölüm oranlarında
düşüş gözlemlenmektedir (Kokino vd., 2004: 95). Klinik olarak iki
veya daha fazla kardiyovasküler risk faktörüne sahip bireylerin
hareketsiz bir yaşam süren aynı yaştaki diğer insanlara göre
kardiyovasküler ölüm riski %15 daha azdır (Çifçili 9).
Egzersiz fiziksel ve ruhsal olarak stresle başa çıkmada önemli bir rol
oynar. Düzenli yapıldığı takdirde sağlam bir vücut yapısının gelişimine
olanak sağlar. Ağrı eşiğini yükselterek psikolojik olarak genel bir iyilik
hali oluşturur (Özer 2012: 13,14). Yapılan egzersiz programlarının ile
depresyon semptomlarında azalma sağladığı ve demans gelişiminin
riskini azalttığı belirtilmektedir (Ardıç 2014: 10).
Düzenli fiziki aktiviteler içinde bulunmak bireyin toplum ile bir araya
gelmesine, daha iyi ve sağlıklı bir yaşam kalitesine sahip olmasına
olanak sağlamaktadır (Kaya vd., 22). Kaliteli ve sağlıklı yaşam arayışı
her zaman devam etmiş bir mücadeledir. Sağlıklı, kaliteli bir yaşam ve
üretken bir hayat için fiziksel aktivitenin önemi çok büyüktür (Yıldırım
vd., 2019: 326).
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Fiziksel aktivitelerin düzenli olarak yapılması hem birey hem de toplum
yararınadır. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin tedaviden daha
az maliyeti olduğu ve insan sağlığı için olumlu etkilerinden birincil
korunma yöntemi olarak görülebilir (Bulut 2013: 205).
Egzersiz sırasında oluşacak olumsuzlukları önlemek amacı ile
yaralanma öyküsü, yeterli ısınma ve soğuma hareketleri, şiddet ve
sürenin ilerleme ile artırılması önemsenmelidir. Ayrıca doğal
ortamların tercih edilmesi, günün uygun hava saatleri ile uygun
kıyafetler seçimi ve yeterli su alımı gibi konularda dikkat edilmelidir
(Özer 2012: 16). Sağlıklı yaşamak için egzersiz yapan kişilerin orta
şiddette ve strese sebep olmayacak egzersiz türlerini seçmeleri daha
doğru olacaktır (Şenışık 2015: 17)
Egzersiz yapmanın yaşı olmadığı ve her yaşa uygun olarak
yapılabilecek aktivitelerin olduğu bilinmelidir. Vücut yapısının
korunması ve daha da geliştirilebilmesi için düzenli arlıklarla egzersize
zaman ayrılması gerekmektedir. Tüm bunların dengeli ve yeterli
beslenme gibi çevre faktörleri ile desteklenmelidir. Hafif egzersiz
hareketlerle başlanmalı daha sonralarında ise hem zaman hem de şiddet
ve çeşitlilik açısından artırılarak vücut yorulmadan devamlılık
sağlanmalıdır (Akın 2017: 274). Fiziksel aktiviteyi günlük yaşamımızın
bir parçası haline getirmek fazla bir plan gerektirmez. Alış verişe
giderken veya iş yerinin konumuna göre yürümek, trafik uygunsa
bisiklet sürmek gibi aktiviteler yaşamımız için önemli değişikliklerdir
(T.C. Sağlık Bakanlığı 2014: 42). Kendimize göre yaş, vücut, ağırlık,
fiziksel çevre, fiziksel uygunluk, ulaşılabilirlik, mevcut hastalıklar,
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bireysel ihtiyaçlar, ekonomik durum gibi etkenler göz önünde
bulundurulmalıdır (Zengin 2016: 68). Fiziksel aktivitelerin istendiği
gibi etki sağlayabilmek için düzenli ve ömür boyu yapılarak yaşamın
bir parçası, alışkanlık haline getirmek gerekir (T.C. Sağlık Bakanlığı
2014: 51).
Fiziki aktiviteler ve egzersiz çalışmalarına başlarken kişinin kendisine
uygun olanları yapması, yanlış uygulamalara ve sakatlanmaların önüne
geçmek için uzman görüşü alması daha uygun olacaktır. Kişiler fiziki
aktiviteler ve yapılacak egzersizler için bahaneler üretmeden,
ertelemeden kendisine sosyal ortamlar oluşturarak bunları daha da
güzel bir hale getirebilmelidir. Hatta fiziki aktivite yaparken
çocuklarını da bu etkinliğe katarak onlara erken yaşta bu alışkanlıklarını
sağlayarak böylece gelecek yıllarda oluşacak toplumsal sağlığa katkı
sağlayabilirler.

2.3. Stres
2.3.1. Tanımı ve Faktörleri
Stres, günlük hayatımızda karşılaştığımız olay ve kişilerarası
ilişkilerimizde baskı ile hissettiğimiz zorlanmalar ya da sıkıntılı
durumlardır. Stres, bireyin çevre baskılarına, çatışmalara, gerilimlere
ve buna benzer uyaranlara verilen duygusal, bedensel ve bilişsel olarak
verilen bir tepki şeklinde tanımlanabilir. Stres, iç ve dış ortamda oluşan
unsurların birey açısından tehdit edici görülmesi sonucunda ruhsal ve
bedensel düzeyde aşırı uyarılma halidir (Kaba 2019: 65).
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Stres bazı durumlarda organizmada oluşan tepki olarak görülürken
bazen de dıştaki uyarıcılar şeklinde görülmektedir (Civan vd., 2018: 2).
Stresin genel olarak dış etkilerden kaynaklandığı düşünülse de aslında
stres içimizdedir. Günümüzde karmaşık bir hal alan yaşamda stresi
önlemek imkansız bir hale gelmiştir. İnsanların kişilerle ve çevresel
etkileşimlerden dolayı stres yaşamaları kaçınılmaz bir hale gelmiştir.
Stres, kişisel farklılıklar ve psikolojik süreçlerin çevresel ve toplumsal
faktörlere karşı uyum sağlama hali olup, kişide psikolojik ve fiziksel
baskı yaratarak organizmaya yansımasının sonucudur. Yaşamda oluşan
iyi veya kötü zihinsel değişiklik stresli bir durumu ifade etmektedir
(Özel 2018: 49).
Stres, endişe, şüphe, tedirginlik, gerilim, heyecan ve korku
duygularının bir arada ifade eden, hayatın ayrılmaz bir parçası olmuştur
(Civan vd., 2018: 2). Stres ve uyarıcı arasında az bir fark görülmektedir.
Herhangi bir uyarıcının bir stres oluşturabilmesi için, bir duyu organına
yönelip var olan rahatlık ve iyilik eşiğini aşarak sistem dengesini
bozması gerekir. Sistem tekrardan dengeye dönebilmek için uyum
sürecini başlatarak bir süreç içerisine girer. Gerilim, stresin sistem
üzerinde oluşturduğu etkidir. Oluşan bu gerilim sebebi ile sistem,
stresin etkisinde olduğunu anlayarak denge sürecine girer. Zorlanma ise
sistemin dengeye dönebilmek için verdiği mücadelenin miktarıdır
(Güçlü 2001: 93).
İnsanlık var oluşundan itibaren her zaman stresle karşı karşıyadır. Stres,
kişinin oluşan herhangi bir durumda kendisini mükemmel ve
halledebilir olarak görmediği zaman ortaya çıkarak kişinin sağlığını
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etki altına alır (Tekin vd., 2019: 80,81). İnsanlar, yaşamda sürekli
olarak bir arzu hali içindedir. Aynı zamanda ellerinde bulunanı koruma
ve onu kaybetme tedirginliği yaşarlar. Tüm bu istek ve kaybetme
korkusu arasında insanlar duygu çatışmaları içindedir. Teknolojik
gelişmeler sayesinde üretim çoğalmakta ve bununla birlikte insanların
istekleri artmakta olup yaşanan bazı ekonomik sıkıntılar ve oluşan
sorunlar

sonucunda

insanlar

ruhsal

olarak umutsuzluk

içine

girmektedirler (Aksoy 2019: 14).
Stres, kişiler üzerinde yalnızca bedensel ve psikolojik sağlık açısından
değil aynı zamanda günlük davranışlarını da olumlu veya olumsuz
şekillerde

etkileyebilir.

Stres,

her

zaman

olumsuz

olarak

değerlendirilmemeli oluşan koşulları itibariyle kişinin kapasitesini
gerçekleştirmesini de sağlayabilir. Düşük seviyede olan stres kişiler
için uyarıcı, motive unsuru olabilirken stresin seviyesi arttıkça
psikolojik, fiziksel ve davranışsal olumsuz sonuçlar oluşabilir.
Çevrenin kişiden beklentileri ile kişinin yapabilecekleri arasında
dengesiz bir durum oluşursa stres ortaya çıkabilir. Kişi önceleri strese
karşı atağa geçer, ona direnir ama daha sonra stres tükenmişlik durumu
ile ciddi boyutlarda kendini gösterebilir (Kaba 2019: 64,65). Böylece
stres, fiziksel ve ruhsal bütünlüğün ortaya çıkması gibi bir durum
yanında bireyin bütünselliğini zorlayıcı ve bozan etkenler olarak da
görülebilir (Tekin vd., 2019: 80). Aynı zamanda stres, kişinin kısa ya
da uzun süreli olarak uyumunu bozan bir durumdur. Kişilerde stres
uyarıcı kaynaklarının çoğalıp çeşitlilik kazanmasının sonucu olarak
mutluluk düzeyi ve yaşam kalitesi olumsuz olarak etkilenebilir.
Herkesin kendisine özgü olarak stres belirtileri olabilir ve bu belirtilerin
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önceden tespit edilmesi stresin fazla büyümesi ile kronik bir hal alması
engellenebilir (Mumcu 2019: 2, 3, 24).
İnsan yaşamında her alanda yer alan stres; kişisel yapı, çalışma hayatı
ve çevresel etkenler gibi unsurlardan kaynaklanabilir. Kişilerin
psikolojik ve fizyolojik olarak düzenlerini etkileyen pek çok uyarıcı
yine stres kaynağı olabilir (Avcı 2019: 1).
Strese neden olan durumlar beş ana grupta değerlendirilebilir. Bunların;
1. Kişinin kendi yapısı
2. Ev ve aile hayatı
3. Eğitim ve okul yaşamı
4. İş yaşamı
5. Genel çevre (Aytekin 2019: 72). Ayrıca stres, bedensel (kaza,
travma, sıcaklık ve soğukluk), psikolojik (içsel çatışmalar,
duygusal gerilmeler) gibi gelişen durumlarda strese neden olabilir
(Bozdağ 2016: 10).
Kişinin karşılaştığı durumun stres kaynağı olup olmadığı ve onunla baş
etmesini değerlendirirken kişinin benlik saygısı, kişilik yapısı, içinde
yaşadığı kültürel değerler, olayın oluştuğu bağlam, o andaki duygusal
durumu, fiziksel özellikleri ve cinsiyeti gibi özellikleri belirleyici olur
(Türkol 2012: 12).
Uyaranlar insana daha iyi davranma şansı verir. Stressiz bir hayat
ölümdür. Gerektiğinden fazla aşırı stres de ölümcül olabilir. Çünkü
birey böyle bir durum karşısında fazla enerji sarf ederek tükenir.
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Çözümü her bireyin kaldırabileceği stres ile hayatına devam
edebilmesidir (Akgül 2008: 39). Bir insanın toplumda ki görevini tam
olarak yerine getirerek çevresine uyum sağlayabilmesi ruhsal bakımdan
sağlıklı olduğu şeklinde değerlendirilebilir (Karakuş 2019: 12).
İnsanlar hayatları boyunca psikolojik yönden kendilerini baskı altında,
huzursuz olarak hissetmiş ve yaşadıkları toplumun yapısından ve
dinamiklerinden etkilenmiştir. Sosyal hayat ise toplumda oluşan refah
düzeyine göre şekil almıştır. İnsanlar refah düzeylerini daha yüksek
seviyelere çıkarmak için psikolojik zorlanmalar yaşamaktadırlar.
Psikolojik olarak huzuru yakalayan kişiler sosyal hayatlarını
şekillendirme ve iyileştirme konusunda zorluk çekmemektedirler.
Ayrıca ruhsal yönden sağlıklı olmak pozitif düşünmeyi, meydana gelen
olumsuzluklara bakmamayı ve daha enerjik olabilmelerini sağlar
(Yıldırım 2019: 10).
2.3.2. Stresin Etkileri ve Baş Etme Yöntemleri
Gelişen yeni bir durum, bir kişi için önemli bir stres kaynağı iken bir
başka kişi için önemli bir stres kaynağı olarak görülmeyebilir. Çünkü
bireylerin bir durum ve olaya farklı tepki vermesi insan olmasının doğal
bir halidir. Yeni bir doğum, okul yaşamı, evlenme ya da boşanma, aile
üyesini veya sevilen bir kişiyi kaybetmek, iş hayatı vb. deneyimler
insanlar üzerinde stres kaynağı olabilmektedir. Bu tür durumların birey
üzerinde oluşturduğu etkiler kısa ya da uzun süreli olabilir (Civan vd.,
2018: 49).
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Stres, sadece kişinin beden ve ruhsal sağlığında değil aynı zamanda
günlük yaşamı üzerinde olumlu ve olumsuz davranışlarla kendini
gösterebilir. Özellikle stres kaynağının uzun süre sürmesi ve şiddetinin
artması durumunda kişide psikolojik, fiziksel ve davranışsal sorunlarda
artış görülebilir (Kaba 2019: 64)
Global hastalık Yükü çalışmasında (2010) Yetiyitimi Yılı ölçümlerinde
ruhsal hastalıklar ve madde kullanımı bozuklukları dünya toplamının
%7,4’ünü oluşturmaktadır. Buna bakarak ruhsal sorunların gelecekte
daha da fazla artacağı öngörülmektedir. 5.Ulusal Hastalık Yükü
Çalışması (UHYÇ) 2013 sonuçlarına göre Türkiye’de ilk 25 toplam
hastalık yükü değişim nedenleri arasında depresif bozukluklar (%28),
anksiyete bozuklukları(%19),madde kullanım bozuklukları(%38) ve
Alzheimer

ile

diğer

demans

hastalıklarının

(%58)

olduğu

gösterilmektedir (Yıldırım 2019: 86).
Yaşanılan zorlanmalardan dolayı meydana gelen olumsuz duygu
durumlarının başında anksiyete ve depresyon gelmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından yapılan araştırmada, dünya nüfusunun
%3,6’sı anksiyete bozukluğu yaşadığı belirtilmektedir. Araştırmada
anksiyete

bozukluklarının

görülme

oranları

kadınlarda

%4,6,

erkeklerde ise %2,6’dır.DSÖ’nün 2017 yılında Dünya Sağlık Günü ana
teması olan ‘’depresyon’’ konusunda yayınlanan rapora göre;
Dünya’da 322 milyon kişi depresyon sorunu yaşamakta ve son 10 yılda
%18 artan sayı dünya nüfusunun %4,4’ünü oluşturmaktadır. Raporda,
Türkiye’de nüfusun %4,4’ü,yani 3.260.677 kişinin depresyon sorunu
yaşamakta olduğunu belirtilmiştir ((Mumcu 2019: 2).
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Stresten etkilenen bireyler aynı zamanda ekonomik ve sosyal anlamda
da sıkıntılı durumlar yaşarlar. Bu sebeple bireysel olarak stresle
mücadelede yapılan yöntemlerin iyi bilinmesi ve öğrenilmesi gerekir
(Avcı 2019: 3).
Stres, kişilerin çevre ile etkileşimi sonucunda meydana gelerek,
rahatsızlık verecek düzeyde tehlike hissi bulundurur. Bireyin tüm
organizmasını etkileyen stresin normal koşullarda kontrol altına
alınabilmesi mümkün değildir. Stres kabul edilenin dışında yeni bir
durumda kişiyi harekete geçirir. Bunlarla birlikte stresin, rahatsızlık,
gerginlik, yorgunluk, direnç ve bozulan denge gibi kavramlarla ilişkili
olduğu çeşitli çalışmalarda belirtilmektedir (Mumcu 2019: 20). Stres
içinde bulunan kişi, bu sıkıntıları iş ve aile çevresine de olumsuz bir
şekilde yansıtmaktadır (Akpınar 2006: 27).
Stresle yapılan araştırmalarda stres belirtileri, fiziksel, sosyal, zihinsel
ve duygusal olarak dört grupta toplanabilir. Stresin gelişmesi kendisini
ilk olarak fiziksel belirtilerle gösterir. Kalp ritminde değişme, kalp
krizi, kan basıncında yükselme, tansiyonda oluşan değişiklikler, yemek
yeme bozuklukları, sindirim ve idrar düzeninde bozulmalar, ülser ve
kusma, baş, bel, omuz, göğüs, sırt ve boyun ağrıları ile kas kasılmaları,
yorgunluk hissi, uykusuzluk ve enerji düşmesi, el ve ayaklarda
meydana gelen uyuşukluklar ortaya çıkan fiziksel belirtilerdendir
(Aşkın 2019: 37).
Nabız yükselmesi, hızlı ve yüzeysel solunum, seğirmeler, ağız
kuruluğu, tırnak yeme, deri döküntüleri, kaşıntı, baş ağrısı, konuşma
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güçlüğü, gürültüye katlanamama, ses ve ışığa duyarlılık da fiziksel
etkilenme belirtilerindendir (Özel 2018: 52).
Stresin sosyal belirtileri; insanlara karşı oluşan güvensizlik, başkalarını
suçlamak, randevulara gitmemek, insanlarda hata aramak ve onları
rencide etmek, gereğinden fazla savunmacı olmak, birden fazla kişiye
küs olmak, konuşmamak ve insanlardan uzaklaşmak olarak ortaya çıkar
(Güçlü 2001: 95).
Zihinsel olarak birçok karmaşıklığa yol açan stresin belirtileri, hafıza
olarak zayıflama, sinirlilik, öfkelenmek, kaygı ve panik, kararsızlık,
ölüm ve intihar düşüncesi, alkol ve madde kullanımında artış görülebilir
(Özel 2018: 52). Aynı zamanda aşırı hayal kurma, mizah anlayışında
kayıplar, muhakemede zayıflık ve alınganlık gösterme olarak da
kendisini gösterebilir (Güçlü 2001: 95). Strese uzun süre olarak fazla
maruz kalmak ruhsal bütünlüğü yıkıma uğratabilir. Bu durumlarda
hayattan zevk alamama, insanları ve olayları hatırlayamama, bir işe
uzun süre dikkat verememe, benlik saygısında azalma, genellikle
kötümser olma gibi olumsuz düşüncelere yol açar (Kaba 2019: 66).
Stresin duygusal olarak sebep oldukları arasında ayrıca aşırı hareketlilik
ya da hareketsizlik, tartışma ortamlarına yatkınlık, ağlama ve sinir
krizleri yaşamak ve dinleme yeteneğini kaybetmek görülebilir (Özel
2018: 52)Hassaslaşma ve kolay kırılabilir olmak, tükenmişlik hissi,
özgüven kaybı ise diğer etkilerdendir (Güçlü 2001: 95).
İnsanı fiziksel ve ruhsal olarak etkileyen stres faktörleriyle mücadele
etme süreci başa çıkma olarak tanımlanır. Stresin oluşturduğu olumsuz
etkilerin ortadan kaldırılması gereklidir. Stres olumsuz olarak görünse
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de kişisel gelişim açısından bir araç olarak da görülebilir. Oluşan bu
durumu olumlu hale getirebilmek stresi doğru yönetebilmeye bağlıdır.
Hayat sürecinde stres kaçınılmaz bir durumdur. Ancak önemli olan
stresle başa çıkmayı öğrenebilmektir (Tekin vd., 2019: 81).
Stres yönetimi, strese uyum ya da stresle baş ederek mücadele
becerilerinin geliştirilebilmesi ile gerçekleşebilir. Kişilerin zayıf ve
güçlü yönleri, meydana gelen stresi algılama biçimleri birbirinden
farklıdır. Bu yüzden kişi kendi hayatına uygun olan yöntemleri bularak
denemelidir. Yani stresle baş etme yönetimini tek olarak ele almalıdır
(Sürme 2019: 527,528). Stresi yönetmek ve kontrol altına almak
kişilere özeldir (Avcı 2019: 24). Kişilerin stres anında gösterdikleri
yaklaşımların farklılıkları stresle başa çıkma stratejileri olarak ifade
edilir (Ersezgin 2018: 4). Yaşam içerisinde kişinin zihinsel, duygusal,
fiziksel ve sosyal ortamlarında oluşan değişiklikler stresle başa çıkmayı
gerektirir (Demirtaş 2019: 349). Stres yönetimi, mücadele ile onu
ortadan kaldırmayı stressiz bir yaşam ya da en az stresle yaşamı
hedefler (Avcı 2019: 1).
Psikolojik olarak dayanaklı olmayla stres ile mücadele edebilmek
arasında bir bağ bulunmaktadır. Stres durumu, kişi ve çevresinin
etkileşiminin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşim kişilerin
oluşan durumları stresli olarak görüp yorumlamalarıdır. Kişi bu
durumları stres olarak algılamazsa stres oluşmayacaktır. Bazı kişiler
olaylar karşısında sakin ve çözüme odaklı iken bazıları ise panikleyip
içe dönük davranışlar gösterirler (Aşkın 2019: 24,32).
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Stres yönetimi, oluşan gerilimi azaltmak veya etkin olarak kontrol
altına alabilmek için kişinin fiziksel ve psikolojik kaynaklarını
belirleyerek harekete geçirebilmesidir (Sungur vd., 2019: 45).
Stresle baş edebilme için uygun olan ve uygun olmayan davranış
şekilleri olarak görülebilir. Uygun olmayan davranışlar;
1. Alkol ve benzeri maddelere sığınma
2. Kaçma, saldırganlık, içe kapanma, depresyona girme, intihar
düşüncesi
3. Kendini aldatmak, bastırmak, reddetmek, yansıtmak gibi
savunmalardır.
Uygun olan yöntemleri üç grupta inceleyebiliriz. Bunlar;
1. Bedene yönelik yöntemler: Kas gevşetmek, meditasyon, nefes
egzersizleri, doğru beslenme, fiziki aktiviteler
2. Duygu ve düşüncelere yönelik yöntemler: Stresi bir tehdit gibi
görmek

yerine

yeteneklerini

test

etme

fırsatı

olarak

değerlendirme, hayata bilim adamı gibi bakmayı alışkanlık haline
getirmek, duygularını başkalarıyla paylaşabilme, duygularını
açık bir şekilde yansıtabilme imkanı bulma,
3. Duruma yönelik yöntemler: İletişim imkan ve becerilerini artırma,
sorunları çözebilme yeteneğini geliştirebilmek (Kaba 2019: 68).
Stresle başa çıkma, stresin sebep olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak
aşırı uyarılmayı ve bunu belirleyen etkenleri azaltmayı, yok etmeyi
veya uzak tutmaya yönelik olarak dışsal ya da içsel tepkilerle bunları
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kontrol altına almak için yine davranış ve ortaya çıkan zihinsel
mücadeledir (Aytekin 2019: 73).
2.3.3. Uyku
İnsan biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları olan bir
varlıktır. Kişinin fiziki ve mental olarak sağlığını devam ettirebilmesi
bu temel ihtiyaçlarını karşılamasına bağlıdır. Uyku insanların fiziksel
ve ruhsal gelişmesine etkide bulunan, dinlenmesini ve görevlerini en iyi
şekilde yerine getirmesini sağlayan, vücudu hayata yeniden hazırlayan,
bütün yaşlar için yaşam kalitesi ve sağlığın vazgeçilemeyecek bir
ihtiyacıdır (İyigün vd., 2017: 126).
Yeterli süre uyumuş ve dinlenmiş olan kişi, maruz kaldığı stresle daha
güçlü bir şekilde mücadele edebilir. Kişi kendisini etkin ve iyi
hissetmek için ne kadar uyuması gerekliyse o kadar uyumalıdır (Kaba
2019: 71).
Uyku organizmanın yavaşlaması ve sessizliğe girme durumu değildir.
Uyku durumuna geçme ve uykunun sürmesi aktif bir süreç olup
nörofizyolojik ve biyokimyasal düzenekleri içinde bulundurur. Uyku
boyunca beynimizin aktif bir şekilde olduğu, nörofizyolojik bir
toparlanma ve onarma yaptığı, uyanık durumdayken öğrendiklerimizi
ayıklama ve depo etme, beynin korteksinde ise uyanıklık için etkin
hazırlık süreçlerinin de bulunduğu ileri sürülmektedir (Türkol 2012:
16). Ayrıca uykuda vücut dinlenir, büyür, yenilenir, temizlenir ve
kendisini tedavi eder (Kıyak 2019: 13). Yaşam boyunca değişen uyku
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ihtiyacı yetişkinler için ortalama olarak günlük 7-8 saattir (Yıldız 2019:
14).
İnsan yaşamının hemen hemen üçte biri uykuda geçmektedir. Uyku
vücudumuz için hava, su, besin gibi biyolojik ihtiyaçlardan biridir.
Sağlıklı yaşam davranışları içinde yeterli uyku ve dinlenme de yer
almaktadır. Uykunun hafıza, öğrenme, karar verme ve eleştirel
düşünme gibi bilişsel fonksiyonlar içinde önemli bir katkı ve etkisi
vardır (Yoldaş 2017: 12).
Kaliteli bir uyku kişilerin dinç, enerjik ve yeni güne hazır olmalarını
sağlarken yaşanan uyku problemlerinin ilk oluşan sendromu
depresyondur (İyigün vd., 2017: 126). Uyku problemleri, bireyin
enerjisini tüketerek gösterecekleri performansta düşüşe neden olabilir.
Yeterli olarak uykularını alamayan bireyler, problemlerini çözecek
enerjiden mahrum kalmaktadırlar. Hatta ciddi boyutlarda problem
yaşayan bireylerin kontrolü tamamen kaybettiklerini düşünerek stres
düzeylerinde artma olabilir (Kaba 2019: 71). Gece mesaisi ve vardiyalı
olarak düzenlenen çalışma saatlerinde uyku problemi yaşanır. Gece
mesaisinde çalışan işçilerde gündüz çalışanlarına göre iş sırasında 2,5
kat daha fazla uykuya eğilimleri olduğu bulunmuştur. Uyku
problemleri sağlık çalışanları gibi gece nöbete kalma durumu olan veya
vardiyalı çalışan mesleklerde daha da önem kazanmaktadır (Türkol
2012: 17).
Uykunun süresinin ve kalitesinin kişinin ihtiyaçlarına cevap vermesi
gerekir. Uyku zamanlaması ile ilgili olarak; her gün aynı saatlerde
yatmak, aynı saatlerde uyumak, günlük olarak uyku süresini
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düzenlemek, gün içerisinde uyuklamamak gibi düzenlemeler yapılabilir
(Yıldız 2019: 14).
2.3.4. Öfke
Çoğu zaman yaşanan problemler nedeni ile oluşan duyguların içinde
önemli bir yerde olan öfke genellikle yükselme ya da hatalı bir davranış
ile son bulur. İnsan yaşamını sürdürürken çözülmesi gereken birçok
sorun ile başa çıkma durumundadır. Bu sorunlar bulunulan ortama ya
da kişinin yaşına göre değişiklik göstermekte olup ve insanlar sorunlara
farklı tepkiler verir. Bu farklı duygulardan bir tanesi de öfkedir (Yıldız
2019: 18). ) Öfke, hafif bir rahatsızlıktan şiddetli bir kızgınlığa kadar
değişen bir duygudur. Öfkenin uygun biçimde ifade edilmesi sağlıklı
iken kontrolden çıkıp yıkıcı bir hal aldığında ise kişilerarası ilişkilerde,
sosyal ve kamusal alanlarda problemlere yol açabilir. Öfkenin sağlıksız
bir şekilde ifade edilmesi kişinin hem kendisi hem de çevresi için
negatif sonuçlara sebep olabilir (İskit 2019: 8).
Öfkenin genel özellikleri;
1. İnsana özgü olan öfke, normal ve doğal bir durumdur
2. Öfke bir davranış şekli değildir
3. Sağlığımızı etkileyecek olan öfke biçimi kronik olandır
4. Ortaya çıkmadan önce öfkeye müdahale edilmelidir (Yıldız 2019:
20).
Öfke kontrolü ise kişinin ilişkilerinde genelde ne kadar sabırlı ve
soğukkanlı, hoşgörülü, anlayışlı olduğu, öfkesini ne ölçüde kontrol
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edebildiği ya da ne ölçüde sakinleşme eğiliminde olduğunu belirten
durumdur (İskit 2019: 7). Fiziksel aktivitelerin negatif duygusallığın,
bireysel düzeydeki saldırgan davranışlar üzerinde pozitif etkiyi
arttırdığı görülmüştür. Bunun için çalışan kişilerde düzenli fiziksel
aktivitelere katılımın saldırganlık düzeyini azaltıcı olabileceği
öngörülmektedir (Aksoy 2017: 23).
2.3.5. İş doyumu ve İş Stresi
İş doyumu, çalışanların işlerine yönelik tutumları, işine ve çalışmaya
tepkilerinin bir ifadesidir. İşe olan tutumları olumlu veya olumsuz
olabilir. Kişinin işine olumlu tutumları işinden memnuniyeti iş doyumu
olarak görülürken işine karşı memnuniyetsizliği veya olumsuz tavırları
ise iş doyumsuzluğu olarak açıklanmaktadır. İş doyumu; işten duyulan
genel memnuniyet, ücretten, güvenlikten, sosyal çalışma şartlarından,
denetimden, gelişme olanakları gibi farklı biçimlerde incelenir.
Çalışanlarda iş doyumsuzluğunda ise; işe geç kalma, sık devamsızlık
yapma, performans düşmesi gibi sonuçlara sebep olmaktadır. Bir
çalışanın işinden ve iş ortamından memnun olması işyerini olumlu
etkilerken, memnun olmaması da iş yerine olumsuzluk olarak
yansımaktadır (Temel Eğinli 2009: 35,36). İş doyumunu etkileyen bir
diğer unsur da yapılan işin zorluğudur. Zor olan işlerde çalışan kişilerin
başarıları takdir edildiğinde iş doyumları yüksek düzeyde olacaktır.
Fakat işin zorluğu çalışanın becerisini zorlayıp onu aşıyorsa bu durum
kişide iş doyumsuzluğu oluşturacaktır (Aksoy 2019: 41).
İş stresi, kişinin işi ile ilgili olan durumları, iş süreci ile işyerindeki
çalışanlarla etkileşimi sonunda ortaya çıkan psikolojik ve fizyolojik
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dengesinin bozulmasıdır. İş stresi olan çalışanlarda depresyon daha sık
görülmektedir (Avcı 2019: 291). Yapılan birçok araştırma, evli ya da
bekar olma, özgüven, denetim alanı, yaş, cinsiyet, sağlık gibi
değişebilen

durumların

yaşama

etkilerini

inceleyerek

yaşam

doyumunun öğe yapısını tanımayı hedeflemiştir (Dikmen 1995: 118).
Stres; korku, üzüntü, gerilim, kaygı, endişe, kuşku, heyecan gibi
duyguların bir arada olarak açıklanmakta ve günümüzdeki iş hayatının
da ayrılmaz bir parçası olarak görünmektedir. İş yaşamında önemli bir
sorun olan stresin esas sebebi günümüzde genelde yoğunlaşan rekabet
ortamı, sosyal ve ekonomik yapılarda meydana gelen değişimler ve
teknolojik yenilikler olarak görülebilir. Yaşamın her alanında insanın
stresle karşılaşması, kişinin hem iş hem de günlük hayatını olumsuz
olarak etkilenmektedir. Sahip olunan iş deneyimi de stresin kişide farklı
zihinsel ve fiziksel sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Bilgili 2019: 2169).
Çalışma ortamında stresi oluşturan sebeplerin birçoğu aynı olmasına
karşın farklı mesleklerde çalışan kişilerin strese verdiği tolerans
farklılık gösterebilmektedir. Her işin niteliği, fiziksel şartları, çalışılan
ortam ve işin özelliğinde bulunan risk faktörleri iş yaşamında stresi
etkilemektedir (Tekin vd., 2019: 79,80).
İş hayatının insan yaşamında sosyal ve zihinsel açıdan ayrı bir yeri
vardır. Araştırmacılara göre insanların uyku dışında zamanlarının
ortalama %70’nin iş ortamında geçmesi iş hayatının önemini
göstermektedir. Bu nedenle iş hayatının çalışanlar için sadece bir gelir
kaynağı olarak değil çalışanın psikolojik olarak işinde mutlu olması,
bilgi ve becerilerini kullanmasına imkan verilmesi açısından gerekliliği
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vardır. Çalışma hayatı aynı zamanda kişiye toplumda bir yer vermek,
saygınlık kazanmak gibi sosyal açıdan da önemli bir kaynaktır (Aksoy
2019: 22).
Çalışanlar tarafından algılanmış olan yoğun iş stresi, bireysel ve
örgütsel olarak olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Bireysel olarak
fiziksel ve zihinsel etkiler dışında aile ve sosyal çevredeki ilişkilerin
bozulmasına neden olabilmekte iken; örgütsel olarak ise iş
verimliliğinde düşüşün kurumun işleyişini ve düzeninde olumsuz
sonuçlara neden olduğu belirtilmektedir (Ersezgin 2018: 4). İş
yaşamında zaman önemli bir unsur iken bu zamanı iyi planlayıp verimli
olarak kullanamayan kişilerde stres oluşabilmektedir (Avcı 2019: 21).
Kurum içinde ki çalışmalarda yaşanan bazı çatışma durumları her
zaman kurum için negatif bir durum oluşturmaz. Ancak fikir ayrılıkları
ile oluşan gergin ortamlar çalışanlarda stres oluşturabilir (Akpınar
2006: 9). Kurum içerisinde çalışanın yapabileceği kadar zorlukla
enerjisini ortaya çıkarmasını sağlayan stres pozitif stres iken çalışanın
altından kalkamayacak kadar zorlayan, direncini ve isteğini yitirmesine
neden olan stres ise negatif stres olarak görüne bilinir (Durna 2018:
6,7).
Yalnızlığın etkileri sadece kişinin özel hayatında değil, iş hayatında da
etkisi altına girebileceği bir durum olmaktadır (Aykan vd., 2019: 43).
İnsanların stres hissettikleri anda yeni bir iş veya başka bir ortama
geçmeleri kolay bir durum olmadığına göre ayrıca bazı mesleklerde
uzun yıllar, aynı yer ve aynı insanlarla çalışmak zorunda kalındığından
dolayı iş yaşamlarında karşılaşacakları negatif stres unsurları; kişilerin
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aile, sosyal ortamlarına ve yine iş alanındaki verimlilik, paylaşım ve
karar alabilme gibi çeşitli davranışlarına olumsuz bir şekilde
etkilenmesine yol açar. İnsan yaşamı boyunca stres onunla olacaktır. O
halde yapılabilecek olan stresten kaçmak ya da ona maruz kalmamayı
beklemek değil tam aksine stresi kabullenmek onun hayat akışı içinde
normal bir durum olduğunu kabullenerek kişinin kendi değerleri ve
yaşam şartlarına göre stresle mücadele edebilmesidir. Ancak bu şekilde
yaşamına, çevresine ve iş hayatına daha mutlu ve daha verimli devam
edebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3.YÖNTEM
Bu araştırmada, kamu çalışanlarının sağlıklı yaşam için yaptıkları
tutum ve davranışlarının ölçülmesinde kullanılmak üzere “Kamu
çalışanlarının sağlıklı yaşam davranışları Sivas Örneği’’ ölçeği
geliştirilmiştir.
Araştırmada kullanılabilecek bir ölçme aracının geliştirilme aşamaları
genel olarak aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
1. Madde havuzu oluşturulması
2. Uzman Görüşlerinin alınması
3. Açıklayıcı Faktör Analizi
4. Doğrulayıcı Faktör Analizi
Bu basamaklara göre ölçek geliştirme çalışması yürütülmüştür.
3.1. Literatür Taraması
Sağlık davranışları; sağlıklı olmak, sağlığın korunması ve sağlığın
geliştirilmesi ile ilgili olan davranışların tümü olarak tanımlanmaktadır.
Sağlığın geliştirilmesi ise insanların kendi sağlıkları ile ilgili yönetim
kontrollerini daha da arttırabilmeyi ve buna bağlı olarak sağlık
düzeylerini yükseltebilme süreci olarak tanımlanmıştır. Sağlığı
geliştirebilmek için bireylerin yaşam biçimlerini olumlu yönde
geliştirmeleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını günlük yaşantıları
içinde benimsemeleri gereklidir (Tiryaki 2013: 3).
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Sağlığın geliştirilmesi için bireyin olumlu sağlık davranışlarını
kazanması ve bu kazandığı davranışların uygulamasında süreklilik
sağlanmalıdır. Davranış değişikliği üzerine amaçlanan sağlığın
geliştirilmesi için sağlık düzeyini üst seviyeye taşımak, bilgiyle tutum
ve pozitif davranışların uygulanması gerekmektedir (Alataş 2018: 2).
Sağlığı için olumsuz olan alışkanlıklar ve davranışların değiştirilerek
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının oluşturulması, geliştirilip
sürdürülmesi hastalıklardan korunmanın ve sağlıklı olmanın en temel
yoludur (Aytekin 2019: 3).
Literatür taramasında incelenen yüksek lisans ve doktora tezleri;
KILIÇ (2012), araştırmasında “Ameliyat Hemşirelerinin Sağlıklı
Yaşam Biçimi davranışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma’’ olan
bu tezin amacı doğrultusunda; çalışılan işin ortamından kaynaklanan
pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iş yüküne sahip stresli bir
meslek olarak nitelendirilmektedir. Çalışma hayatının bireye sağladığı
sosyal ve ekonomik statünün yanında oluşturduğu yük ile fizyolojik ve
psikolojik olumsuzluklar ele alınmıştır. Bu iş yükünü belirlemek için
alan çalışmasına yer verilmiştir.
KILIÇ (2017), araştırmasında bireylerin sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarına

dair

tutum

ve

davranışları

birçok

hastalığın

önlenmesinde ya da tedavisinde önemi üzerine yer vermiş ve aynı
zaman da bir rol model olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sağlıklı
Yaşam Davranışlarının bazı değişkenlere göre değerlendirilmesini
amaçlamış ve alan çalışması yapılmıştır. Araştırmada, veri toplama
yöntemi olarak iki bölümden oluşan yapılandırılmış bir anket formu
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kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde; katılımcıların demografik
özelliklerine yönelik sorular, ikinci bölümünde ise beden eğitimi
öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmeye
yönelik 52 maddeden oluşan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Ölçeği yer almıştır. Toplanan verilerin analizinde ise istatistiksel analiz
yöntemi kullanılmıştır. Bu aşamada kullanılan testler frekans analizi ile
Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H farklılık analizleridir.
ÇETİNER (2014),’’ hastane çalışanlarının sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarını ve bu davranışları etkileyen değişkenleri saptamak
amacı’’ ile yaptığı araştırmasında 26 sorudan oluşan bir anket formu ve
52 ifadeden oluşan “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II” ile
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, standart
sapma, oran, varyans, Student t testi, Mann Whitney U testi, Oneway
Anova

Testi,

Korelasyon

ve

Pearson

Korelasyon

Analizini

kullanmıştır. Manevi gelişim ve kişilerarası ilişkiler puan ortalaması
sağlık profesyonellerinde; stres yönetimi sağlık profesyoneli olmayan
grupta daha yüksek olduğunu saptayarak hastane çalışanlarının sağlıklı
yaşam biçimi davranışları orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır.
KARA (2018),’’ öğretmen adaylarının fiziksel aktivite düzeyleri ve
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının akademik başarı ile ilişkisini
ortaya koymak’’ olan araştırmasında alan araştırması olarak “Kişisel
Bilgi Formu”, “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi” kısa formu,
“Adolesan Yaşam Biçimi Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının
akademik başarıları ise anket uygulaması yapılan tarihteki genel
akademik not ortalamaları ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde
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parametrik koşullar sağlandığı için ikili karşılaştırmalarda t-testi, çoklu
karşılaştırmalarda tek yönlü varyans Analizi (ANOVA), değişkenler
arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson korelasyon analizi ve basit
regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda ise
öğretmen adaylarının fiziksel aktivite puan ortalaması 2618.11 olarak
bulunmuştur. Bu sonuç katılımcıların minimal aktif olduğunu
göstermiştir. Öğretmen adayları ortanın üzerinde sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarına ve tutumlarına sahiptir. Sağlıkla ilgili davranışları
cinsiyet, sigara içme, çalışma, hastalık ve ilaç kullanımı değişkenlerine
göre farklılaşmazken; yaşanılan yer ve fiziksel aktivite düzeylerine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermiştir. Fiziksel aktivite
düzeyi ile sağlıkla ilgili davranışlar arasında pozitif yönde ve anlamlı
ilişki bulunmuştur. Akademik başarı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında
negatif yönde zayıf ilişki görülmüştür.
BARAN (2010), Obez ve diyabetik yetişkinlerin beslenme bilgi
düzeyleri, beslenme alışkanlıkları, diyet ve diyabetik ürünleri algılama
düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanan
çalışmasında; araştırma kapsamına alınan bireylere, kişisel bilgileri,
üzerinde diyet/diyabetik yazan ürünleri algılama şekilleri, tüketim
sıklıkları ve ürün seçme kriterleri, beslenme bilgi düzeyi ile beslenme
alışkanlıklarını değerlendirme amaçlı bir anket uygulanmıştır.
Bireylerin ara öğün yapmaları, öğün atlamaları, öğünlerini evde veya
dışarda

yapmaları,

besinleri

tüketirken

uyguladıkları

pişirme

yöntemleri, besinlerde tatlandırıcı kullanmaları ve fiziksel aktivite
uygulamaları gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
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3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Ölçek geliştirme ve uygulama adımlarında araştırmanın evreni Sivas’ta
bulunan kamu çalışanlarından oluşmaktadır. 12.06.2020 ile 24.06.2020
tarihleri arasında gönüllü olarak 18 ve 40 yaş üzerinde bulunan 844
kişiyle yapılmıştır.
3.3. Taslak Ölçeğin Hazırlanması
Öncelikle 40 ifadelik madde havuzu oluşturulmuştur. Sağlıklı yaşam
davranışları anketinde bulunan soruların tespiti, düzeltilmesi ve ifadeler
üzerinde yapılacak değişiklikler için Diyetisyen, Halk Sağlığı Uzmanı,
Spor Uzmanı, Fizik Tedavi Doktoru ve Fizyoterapistlerin içinde
bulunduğu 34 uzmana ifadeler yöneltilerek onların görüşleri istenmiş
bunun sonucunda oluşturulmuş olan anket ifade havuzunda gerekli
ifadelerin

birleştirme

ve

değişimler

yapıldıktan

sonra

anket

hazırlanarak CVI index değerleri hesaplanmıştır.
3.4.Kapsam Geçerliliği
Kapsam geçerliliği; ölçme aracının geliştirilme aşamalarından olmak
üzere maddelerin ölçülmek istenen özelliği taşıyıp taşımadığının
kontrol

edilmesi

yani

maddeler

ölçülecek

özelliği

kapsayıp

kapsamadığının belirlenmesidir. Literatür incelendiğinde kapsam
geçerliliği için uzman görüşünün öne çıktığı görülmektedir. Bu
araştırmada kapsam geçerliliğini belirleyebilmek için Lawshe (1975)
tarafından geliştirilen yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemde bulunan CVI
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indeksi maddenin içerik geçerlilik oranı olarak adlandırılabilir (Sel
2020: 14)
CVI hesaplanmasında 3’lü yönteme göre sorular “madde uygun”,
“madde düzeltilmeli”, “madde atılmalı” şeklindedir. CVI indeks değeri
hesaplanan maddeler için sonucu 0,33 ve üstü olanların ölçekte kalması
sağlanmıştır. Ankette herhangi bir ifade atılması yapılmayarak
düzeltme, birleştirme ve açıklama yapılmıştır (Sel 2020: 14).
Tablo 3: Yapılması Planlanan Taslak Anket:
Sorular
1

Aynı sağlık problemim için değişik sağlık kuruluşlarına başvururum.

2

Sağlığımla ilgili sorunlarımda ilgili birime başvururum.

3

Sağlığımla ilgili problemlerimde internetten araştırma yaparım.

4

Güne kahvaltı ile başlamaya gayret ederim.

5

Şekerli gıdaları tüketirken dikkatli ve ölçülü davranırım.

6

Akşam yemeklerini geç saatlerde yememeye özen gösteririm.

7

Günlük öğünlerimde süt, yoğurt ve ayran tüketirim.

8

Sağlığım için bazı besin maddelerini asla kullanmam.

9

Organik beslenme konusunda hassas davranırım.

10

Haftalık olarak birden fazla gün hazır yemek yerim.

11

Günlük öğünlerimde peynir veya yumurta tüketirim.

12

Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, fırınlama
yöntemlerini tercih ederim.

13

Alışverişte ürünlerin besin içeriklerini mutlaka okurum.

14

Günlük 2-2.5 litre su tüketmeye özen gösteririm.

15

Kilo değişimlerimi haftalık ve aylık kontrol ederim.

16

Uyku süreme ve uyku düzenime dikkat ederim.

17

Akşam yemeklerimde yağlı ve sindirimi zor olan gıdalardan kaçınırım.

18

İş yeri stresimi sosyal hayatıma da taşırım.

19

Öğünlerimde sebze ve meyve yemeye özen gösteririm.

20

Sık sık diyet programlarını denerim.

21

Gün boyunca adım hesaplaması yaparım.

22

Günlük öğünlerimde ekmek ve hamurlu gıdalardan uzak dururum.
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23

Sağlıkla ilgili TV programlarını takip ederim.

24

Eğlenmek ve hobilerim için kendime zaman ayırırım.

25

Stresimi kontrol etmek için kendime uygun yöntemleri kullanırım.

26

Ailemle beraber spor faaliyetlerine katılırım(yürüyüş, doğa yürüyüşü, kamp vb.)

27

Paketli gıda ve hazır ürünleri tercih ederim.

28

İhtiyaç hissettiğimde başkalarına danışmaktan çekinmem.

29

Kendimi sık sık yorgun ve stresli hissederim.

30

Gün içinde öğün atlamamaya dikkat ederim.

31

Günlük işlerim sırasında hareketli olmayı tercih ederim.

32

Öz bakımımı geliştirmek için sağlık personelinden bilgi alırım.

33

Vücudumda normal olmayan değişiklikleri sağlık personeline anlatırım.

34

Kilo kontrolü için bir uzmana danışırım.

35

Düzenli bir egzersiz programı uygularım.

36

Haftada 2 ya da 3 kez 20 dakika veya üstü yürüyüş veya egzersiz yaparım.

37

Düzenli olarak bir spor merkezine üyeyim.

38

Haftalık öğünlerimde balık yemeye özen gösteririm.

39

Yağ ve kolesterol bakımından düşük diyetleri uygularım.

40

Kilomda aylık değişim olur, kilo alır ya da veririm.

Tablo 4: Uzman Görüşleri:
Sıra

Uzman

Çalıştığı Kurum-

No

Adı-Soyadı

Unvanı

1

Sivas
Uzman 1

2
Uzman 2
3
Uzman 3

Cumhuriyet

Görüşü
Vatandaşların

daha

iyi

Üniversitesi Tıp Fakültesi

anlayabileceği hale getirilebilir.

Sivas

İlk gittiği hekimin tedavisini

Cumhuriyet

Üniversitesi Tıp Fakültesi

uyguladı mı?

Sivas Gençlik ve Spor İl

Öz bakım ile ilgili sorulara kimse

Müdürlüğü-Spor Uzmanı

taviz vermez, cevap verse bile
doğru olmaz.
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Son soruda cümle düşüklüğü var,

4

akşam

yemeğimi

belli

saat

aralıklarında yerim demek bana
mantıklı gelmedi düzenli olarak
SCÜ

Tıp

Fakültesi,

Tıp

akşam 10-11 arasında da yiyor

Eğitimi Anabilim Dalı-

olabilir

Dr. Öğretim Üyesi

göstermez, akşam yemeklerini geç

Uzman 4

bu

sağlıklı

olduğunu

saatte yememeye dikkat ederim
denebilir ya da daha uygun bir
cümle. Ama tabi bu soruda
ölçmek istediğiniz sağlıklı olmak
değil düzense o zaman madde
uygun olur.
Düzenlenmiş şekilleri; haftada en

5
Sivas

Uzman 5

Cumhuriyet

az 3 kez 1 saat ve üzeri spor

Üniversitesi Spor Bilimleri

yaparım.

Spor

etkinliklerine

Fakültesi

düzenli olarak katılırım. Günlük
işlerim sırasında hareketli olmayı
tercih ederim.

6
Uzman 6

Sivas Gençlik ve Spor İl

Anket soruları incelenmiş fakat

Müdürlüğü- Diyetisyen

görüş belirtilmemiştir.
Haftalık öğünlerimde süt ürünleri

7

Uzman 7

SBF Sivas Cumhuriyet

tüketimi şeklinde olmalı. Güne

Üniversitesi

kahvaltıya

başlamaya

dikkat

ederim olmalı. Günlük su tüketimi
ne dikkat eder olmalı.
8
Uzman 8
9
Uzman 9

Sivas Gençlik ve Spor İl

Anket soruları incelenmiş fakat

Müdürlüğü-Spor Uzmanı

görüş belirtilmemiştir.

Sivas Gençlik ve Spor İl

Sık

Müdürlüğü-Spor Uzmanı

durumlarda veya genel bir ifade

sık

ibaresi

yerine

bazı

kullanılsa iyi olur.
10
Uzman 10
11

Sivas Gençlik ve Spor İl

Anket soruları incelenmiş fakat

Müdürlüğü-Spor Uzmanı

görüş belirtilmemiştir.

Uşak Eğitim ve Araştırma

Haftalık öğünlerde meyve sebze

Hastanesi-Diyetisyen

tüketimine dikkat ederim yerine
günlük öğün olarak düzeltilebilir.

Uzman 11
12
Uzman 12

Sivas Gençlik ve Spor İl

Anket soruları incelenmiş fakat

Müdürlüğü-Spor Uzmanı

herhangi görüş belirtilmemiştir.
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13
Uzman 13
14
Uzman 14
15
Uzman 15

Sivas Gençlik ve Spor İl

Daha

uygun

cümleler

Müdürlüğü-Spor Uzmanı

kullanılabilir.

Şarkışla Gençlik ve Spor İlçe

Anket soruları incelenmiş fakat

Müdürlüğü- Spor Uzmanı-

herhangi görüş belirtilmemiştir.

Sivas Gençlik ve Spor İl

Anket soruları incelenmiş fakat

Müdürlüğü-Spor Uzmanı

herhangi görüş belirtilmemiştir.
Günlük aynı öğün sayısı şart

16

Uzman 16

Sivas Gençlik ve Spor İl

olmaz

Müdürlüğü-Spor Uzmanı

metabolizması

mı?

Çünkü

herkesin
farklıdır

o yüzden düzeltilebilir, herkes
ücretli

bir

gidemeyebilir.

spor

salonuna
Bu

da

düzeltilebilir.
17

Sivas Gençlik ve Spor İl

Anket soruları incelenmiş fakat

Müdürlüğü-Spor Uzmanı

herhangi görüş belirtilmemiştir.

Uzman 17
Meyve değişimi günlük olabilir,

18

spor faaliyetlerini biraz daha net
sorularla sorulabilir. Örneğin iş
saatinden sonra size kaç saat
kalıyor? Eğlenmek için çok genel
bir soru Hobiniz var mı? Haftada
kaç

saatinizi

ayırıyorsunuz

hobinize? Çocuğunuz var mı?
Çocuğunuza

yeterli

zaman

ayırdığınızı düşünüyor musunuz?
Tabi bu sorudan önce cinsiyet

Uzman 18

Uşak Eğitim ve Araştırma

nedir sorulmalı? Kişisel alanınız

Hastanesi-Diyetisyen

olan kaç saatiniz var? Yeterli
geliyor mu? Kendinizi tükenmiş
hissediyor musunuz? İş yerinizde
mutlu musunuz? Gibi sorular
sorulabilir bir de bu sorular neye
bağlanacak kamuda çalışan içinse
biraz işiyle ilgili de sorular
eklenebilir örneğin işiniz sizin için
doyum sağlıyor mu? Maddi olarak
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veya manevi olarak gibi? İyi
çalışmalar.
İkinci soruda yalnızca ilgili birime

19

diye yazılırsa daha iyi olur bence.

Uzman 19

Uşak Eğitim ve Araştırma

Meyve, süt, yoğurt her gün

Hastanesi-Diyetisyen

yenmesi gereken besin grubu
olduğu için haftalık yazılması
bence yanlış olur. Ama balık için
haftalık sıkıntı olmaz.

20
Uzman 20

Sivas Gençlik ve Spor İl

Anket soruları incelenmiş fakat

Müdürlüğü- Spor Uzmanı

herhangi görüş belirtilmemiştir.
Günlük

21

meyve

yemeye

özen

gösteririm. Günlük süt, yoğurt
veya ayran tüketirim (peynir, sütyoğurt sınıfına girmez).Günlük
Özel
Uzman 21

Muayenehane-

Diyetisyen

peynir veya yumurta tüketirim
(yeni

madde

olarak

eklenebilir).Şeker içeren ürünleri
kullanırken dikkatli davranırım.
Özel

22
Uzman 22

Muayenehane-

Öğünlerimde süt yoğurt peynir
tüketirim de peynir ayrı soru

Diyetisyen

olarak sorulmalıdır.
23
Uzman 23

24
Uzman 24
25

Sivas Gençlik ve Spor İl

Anket soruları incelenmiş fakat

Müdürlüğü- Spor Uzmanı

herhangi görüş belirtilmemiştir.

Özel

Anket soruları incelenmiş fakat

Uzman 25

Uzman 26
27

FTR

Hastanesi-

İçilen su miktarı belirtilmeli

Uzman Doktor
9 Eylül Üniversite Hastanesi-

Anket soruları incelenmiş fakat

Diyetisyen

herhangi görüş belirtilmemiştir.

Samsun
Uzman 27

herhangi görüş belirtilmemiştir.

Diyetisyen
Samsun

26

Muayenehane-

FTR

Uzman Doktor

Hastanesi-

Anket soruları incelenmiş fakat
herhangi görüş belirtilmemiştir.
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Özel Erbaa Özel Eğitim ve

28
Uzman 28

Rehabilitasyon

Anket soruları incelenmiş fakat

Merkezi –

herhangi görüş belirtilmemiştir.

Hastanesi-

Anket soruları incelenmiş fakat

Fizyoterapist
29

Samsun
Uzman 29

30
Uzman 30

FTR

Uzman Doktor

herhangi görüş belirtilmemiştir.

Özel

Anket soruları incelenmiş fakat

Muayenehane –

Fizyoterapist

herhangi görüş belirtilmemiştir.
Anketler de sorular cevaplayanın

31

rahatça

anlayabileceği

şekilde

ifade edilmelidir bu bakımdan
bazı yazım hatalarının giderilmesi
gerekmektedir örneğin sağlıkla
ilgili problemlerinde internette
araştırma

yaparım

problemlerimde
ilgili

veya

problemlerde

burada
sağlıkla
internette

araştırma yaparım olmalı. İş yeri
ayrı yazılır birde. Yani anketin
daha bilimsel daha açıklayıcı
olması için yazım kuralları her
zaman

önemlidir

dikkat

edilmelidir. Kapsam geçerliliği

Uzman 31

Sivas-Koyulhisar Gençlik ve

için anketteki soruların bir kaç

Spor İlçe Müdürlüğü- Spor

maddesini

Uzmanı

örneğin spor yapmak, yürüyüş

çıkartabilirsiniz

yapmak başta belirttiğiniz gibi
"Kamu

Çalışanlarının

Sağlıklı

Yaşam Biçimi’’. Davranışlarına
yönelik tutumların da belirleyici
sorular

olabilir

faaliyetlerine

ancak

izleyici

spor
olarak

katılırım veya iş yeri stresimi eve
taşırım stresliyim tarzı soruların
biraz anketin kapsamının dışına
çıkıldığının

düşüncesindeyim

nacizane. Umarım başarılı bir tez
olur başarılar.
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Bazı

32

cümlelerde

anlatım

bozukluğu
Uzman 32

olduğunu

düşünüyorum,

mesleki

olarak

değil

okuyan

olarak

anketi

anlamada zorlandım. Cümleler
basitleştirilebilir.

Örneğin

son

Medicana Sivas

madde Kilomda aylık değişim

Hastanesi-Diyetisyen

olur, kilo alır ya da veririm. Gibi
olabilir. Haftalık ibaresi yerine
günlük ibaresi kullanmak daha
doğru olacak diye düşünüyorum.
Merdiven çıkmak, bir egzersiz
türü

değil

aktivitedir.

günlük

fiziksel

Kavram

karmaşası

olmasın

derim.

Alışverişte

ürünlerin

besin

içeriklerini

mutlaka

okurum diye

belirlenebilir.
maddesi

Şeker

içeren

madde

ve

katkı

besinleri

sık

tüketmem denilebilir gibi.... Ben
verimli olması adına amacınıza
uygun

olması

için

eleştirel

yaklaştım. Ve sık anket uygulayan
biri olarak en büyük önerim
madde

düzeltmelerini

hemen

altına yapsak daha verimli olurdu.
Çünkü
maddeye

tekrar
ne

tekrar

hangi

diyecektim diye

baktım.

33

Merhabalar
Besinleri 5 gruba ayırırız.
Grup1:Et, tavuk, balık, yumurta,
kuru baklagiller
Grup2:Süt ve türevleri(süt, yoğurt,
peynir, çökelek)
Grup3:Sebze ve meyve
Grup4:Tahıllar ve türevleri
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Grup5:Yağlar ve tatlılar
Bu nedenle yukarıdaki bir kaç
madde

besin

gruplarını

tam

karşılayacak

şekilde

düzeltilebilir.(Örneğin;

meyve

tüketirim yerine sebze ve meyve
Uzman 33

Özel
Diyetisyen

Muayenehane-

grubunu tüketirim
Balık yerine et, yumurta kuru
baklagiller

grubunu

tüketirim

şeklinde düzenlenebilir)
Besinleri

pişirme

yöntemleri

sorgulanabilir.(kızartma, kavurma
gibi pişirme yöntemleri yerine
haşlama, fırınlama yöntemlerini
tercih ederim gibi.)Paketli gıda,
hazır ürün tüketimi sorgulanabilir
Akşam yemeklerini belirli saat
aralıklarında yerim ya da akşam
hafif şeyler yerim maddeleri bütün
öğünleri

kapsayacak

şekilde

düzenlenebilir. (Gün içinde öğün
saatlerine

dikkat

ederim

öğünlerimde

ağır

yiyecekler

tüketmemeye

özen

gösteririm

gibi.)İyi çalışmalar…
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Sağlık personeli tanımı açılmalı

34

Dr. ya da hemşire ya da kim?
Şeker ve tatlı içeren şekerli gıda
gibi bir kelime olmalı. Ağır besin
tanımı net değil hangileri ağır
besin? Günlük su içimi tanımı net
değil. Günde içtiğim su miktarı
olabilir. Kilo kontrolümü yaparım
tartılırım anlamına mı geliyor net
Samsun
Uzman 34

FTR

Hastanesi-

Uzman Doktor

değil hangi aralıklarla tartıldığı
şeklinde sorulabilir ya da sık sık
tartılırım

gibi.

Yürüyüş

mü

egzersiz mı karar verilmeli ikisi
çok farklı altta egzersizle ilgili bir
kis8m

daha

var

egzersiz

çıkarılabilir ya da düşük ağırlık
egzersiz denebilir. İşe yerine
yürüme yazıyor kelime hatası var.
Kilo aylık olarak sık değişiklikler
yaşarım düşük cümle. Kilomda sık
değişiklikler

yaşarım

benzeri

olabilir.

CVI İndeks Değeri;
CVI indeksi maddenin içerik geçerlilik oranı olarak adlandırılabilir.
CVI hesaplanmasında öncelikle ölçekte bulunan maddeler uzmanlara
sunularak 2’li ve 3’lü şekilde madde hakkında görüşleri istenir.
CVI indeks değeri aşağıdaki formülle hesaplanır.
𝑛𝑒 = Madde uygun seçeneği sayısı
𝑁= Uzman Sayısı
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N
ne −  
2
CVI =
N
2
Ölçekte madde havuzunda bulunan 40 ifade alanında uzman olan 34
kişiye gönderilmiştir. Uzmanlara Lawshe tarafından geliştirilmiş olan
“uzman görüş formu” gönderilerek ifadelerin içirikleri ve yapısal
anlamda değerlendirmeleri istenmiştir.
CVI hesaplanmasında 3’lü yönteme göre sorular “madde uygun”,
“madde düzeltilmeli”, “madde atılmalı” şeklindedir. CVI indeks değeri
hesaplanan maddeler uzman sayısının 30’dan daha fazla olduğu için
CVI indeks değeri 0,33 ve üstü olan maddelerin ölçekte kalması
sağlanmıştır. Ankette bulunan maddelerde herhangi bir atılma
yapılmayarak düzeltme, birleştirme ve ifade açıklaması yapılmıştır (Sel
2020: 14-15).
Tablo 5 : CVI indeks değeri
CVI

CVI

Maddeler

N

N/2

ne

indeks

Karar

Maddeler

N

N/2

ne

indeks

Karar

Madde 1

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 21

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 2

34

17

33

0,94

Kabul

Madde 22

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 3

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 23

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 4

34

17

29

0,71

Kabul

Madde 24

34

17

29

0,71

Kabul

Madde 5

34

17

33

0,94

Kabul

Madde 25

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 6

34

17

32

0,88

Kabul

Madde 26

34

17

31

0,82

Kabul

Madde 7

34

17

30

0,76

Kabul

Madde 27

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 8

34

17

30

0,76

Kabul

Madde 28

34

17

30

0,76

Kabul

Madde 9

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 29

34

17

32

0,88

Kabul

Madde 10

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 30

34

17

28

0,65

Kabul
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Madde 11

34

17

32

0,88

Kabul

Madde 31

34

17

33

0,94

Kabul

Madde 12

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 32

34

17

32

0,88

Kabul

Madde 13

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 33

34

17

29

0,71

Kabul

Madde 14

34

17

33

0,94

Kabul

Madde 34

34

17

32

0,88

Kabul

Madde 15

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 35

34

17

32

0,88

Kabul

Madde 16

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 36

34

17

33

0,94

Kabul

Madde 17

34

17

29

0,71

Kabul

Madde 37

34

17

33

0,94

Kabul

Madde 18

34

17

32

0,88

Kabul

Madde 38

34

17

30

0,76

Kabul

Madde 19

34

17

33

0,94

Kabul

Madde 39

34

17

29

0,71

Kabul

Madde 20

34

17

34

1,00

Kabul

Madde 40

34

17

28

0,65

Kabul

Uygulama sonucunda uzmanlardan elde edilen görüşlere göre her bir
maddenin CVI indeks değeri Tablo 5’de gösterilmiştir. Buna göre
alanında uzmanların vermiş oldukları cevaplar neticesinde ifadelerin
tamamının kapsam geçerliliğine göre uygun olduğu görülmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. BULGULAR VE YORUMLAR
4.1.Demografik Bulgular
Araştırmaya katılan bireylere ait demografik bilgiler aşağıda
verilmiştir.
Tablo 6: Katılımcıların demografik bilgileri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
18-25
26-30
31-35
36-40
41+
Medeni Durum
Bekar
Evli
Boşanmış
Ankete Katılanların
Çocuk Sayısı
1
2
3
4+
Yok
Gelir Durumları
3500-5500
5501-7500
7501-9500
9501+
Eğitim Durumları
Lise
Lisans-Yüksekokul
Yüksek Lisans
Doktora

Frekans
288
556
Frekans
56
80
118
212
484
Frekans
137
688
19

Yüzdesi
34,1
65,9
Yüzdesi
5,9
8,4
12,4
22,3
50,9
Yüzdesi
16,2
81,5
2,3

Frekans

Yüzdesi

136
332
166
53
157
Frekans
400
275
96
73
Frekans
84
607
124
28

16,1
39,3
19,7
6,3
18,6
Yüzdesi
47,4
3,3
11,4
8,6
Yüzdesi
10
71,9
14,7
3,3

İdari Görev Durumları
Var
Yok

Frekans
216
628

Yüzdesi
25,6
74,4
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Tablo

6

incelendiğinde

katılımcıların

demografik

bilgileri

bulunmaktadır. Buna göre ankete katılan erkek sayısı 556 kişi olup bu
sayı katılımcıların %65,9’unu ve ankete katılan kadın sayısı 288 kişi
olup bu sayı katılımcıların %34,1’sini oluşturmaktadır. Yaş’a göre,
katılımcıların %5,9’unun 18-25 yaş aralığın da, %8,4’ünün 26-30 yaş
aralığın da, %12,4’ünün 31-35 yaş aralığın da , %22,3’ünün 36-40 yaş
aralığın da ve % 50,9’unun 41 ve üzerinde olduğu görülmektedir.
Medeni duruma göre, katılımcıların %16,2’sinin Bekâr, %81,5’inin
Evli, %2,3’ünün Boşanmış olduğu görülmektedir. Çocuk sayısına göre,
katılımcıların %16,1’inin Bir, %39,3’ünün İki, %19,7’sinin Üç,
%18,6’sının Dört ve üzeri çocuk sahibi olduğu, % 18,6’sının ise çocuk
sahibi olmadığı görülmektedir. Gelir durumuna göre katılımcıların
%47,4’ünün 3500-5500 TL,%32,6’sının 5501-7500 TL,%11,4’ünün
7501,9500 TL,%8,6’sının 9500 TL ve üzeri gelir seviyesine sahip
olduğu görülmektedir. Eğitim durumuna göre, katılımcıların %10’unun
Lise,

%71,9’unun

Lisans-Yüksekokul,

%14,7’sinin

Yüksek

Lisans,%3,3’ünün Doktora eğitimine sahip olduğu görülmektedir. İdari
göreve göre, katılımcıların %25,6’sının idari görevinin olduğu,
%74,4’ünün idari görevi olmadığı görülmektedir.
4.2.Açıklayıcı Faktör Analizinin Bulguları
KMO testi sonucunda bulunan değer 0.50’nin altında ise kabul
edilemez, 0.50: “Zayıf”, 0.60: “Orta”, 0.70: “İyi”, 0.80: “Çok İyi”, 0.90
ve üstü: “Mükemmel” olarak değerlendirilir (Sel 2020: 18)
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Buna göre verilerin faktör analize uygunluğu için yapılan Bartlett ve
KMO Testi sonuçları Tablo 13’de gösterilmiştir.
Tablo 7 : Verilerin Faktör Analizine Uygunluğunun İncelenmesi
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

,910

Bartlett Testi

Ki-Kare Değeri

5477,288

S.d

210

P

,000

(p<0.001)

KMO katsayısı 0,910 olduğundan araştırmadaki örnek büyüklüğü
yeterlidir. Bartlett Testi (Bartlett Test of Sphericity) sonucunda önem
düzeyi (olasılık) p= 0,00<0.05 olduğundan, veriler çoklu normal
dağılım varsayımını sağlamakta ve faktör analizinin yapılabilirliğini
teyit etmektedir(Sel - Yıldız, 2020, 18).
Tablo 8 : Ölçek Maddelerine İlişkin Eşkökenlilik (Communality)
Değerleri
İfadeler

Eşkökenlilik

İfadeler

Eşkökenlilik

S1

,493

S22

,563

S2

,551

S24

,551

S3

,432

S25

,525

S5

,546

S26

,490

S6

,475

S31

,425

S8

,493

S34

,534

S17

,611

S35

,677

S19

,414

S36

,542

S20

,647

S37

,523

S21

,478

S39

,630
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Açıklayıcı faktör analizinde “Temel Bileşenler Analizi” ve “Varimaks
Rotasyon” yöntemleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen
faktör yükleri 0.45’in altında olan maddeler ölçekten çıkarılmıştır.
Analiz sonucunda binişik ya da düşük yük ağırlığı olan maddeler
atıldıktan sonra kalan 20 maddenin açıklayıcı faktör analizi sonucunda
4 faktörlü yapı elde edilmiştir.
Tablo 9 : Ölçeğin Toplam Açıklanan Varyansı
Ölçek
Boyutu

Alt

Maddeler

Fak.
Değeri

S 20

,769

S 21

,651

S 22

,560

S 34

,674

S 35

,644

S 37

,629

S 39

,697

S5

,637

S6

,671

S8

,687

S 17

,699

S 19

,514

S 24

,719

S 25

,693

S 26

,585

S 31

,534

S 36

,611

S1

,689

S2

,724

S3

,650

Yaşam
Tarzı

Yeme
Alışkanlığı

Kendine
Zaman
Ayırma

Sağlık
Araştırması

Yük

Özdeğer

Varyans

Kümülatif

(%)

Varyans (%)

3,583

17,064

17,064

3,024

14,402

31,466

2,657

12,653

44,119

1,570

7,475

51,594
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Tablo 9’da ölçeğe ait açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına
bakıldığında, öz değeri 1’den büyük olan 4 faktör olduğu
görülmektedir. Birinci faktörün açıkladığı varyans 17,064, ikinci
faktörün açıkladığı varyans 14,402, üçüncü faktörün açıkladığı
varyans 12,653, dördüncü faktörün açıkladığı varyans ise 7,475’dir.
Açıklanan toplam varyans ise %51,594’dür.
Tablo 10 : Ölçeğin Faktör Yapısına İlişkin Döndürülmüş Bileşenler
Matrisi
Bileşen

Maddeler
1

2

S20

,769

S21

,651

S22

,560

S34

,674

S35

,644

S37

,629

S39

,697

3

S5

,637

S6

,671

S8

,687

S17

,699

S19

,514

4

S24

,719

S25

,693

S26

,585

S31

,534

S36

,611

S1

,689

S2

,724

S3

,650
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Herhangi bir faktör altında en az üç değişken olmasına dikkat edilmiştir.
Ayrıca iki veya daha fazla faktörde binişik olan veya eşkökenlilik
(communality) değeri düşük olan maddeler ölçekten çıkarılmış ve 20
maddelik bir ölçek elde edilmiştir.
Elde edilen analiz sonuçları, ölçeğin yapı geçerliliğine sahip olduğunu
göstermektedir.
4.3.Faktörlerin Adlandırılması
Açıklayıcı faktör analizinin yapılmasının temel sebebi, çok sayıda
bulunan değişkenin daha az sayıdaki faktörlere düşürmektir. Yeni
ortaya çıkan bu faktörlerin ise adlandırılması gerekmektedir. Bu
adlandırma işlemi faktörde yer alan değişkenlerin ortak özelliklerine
göre yapılmaktadır.
Aşağıda açıklayıcı faktör analizinden elde edilen 4 faktöre ait maddeler
ve bu maddelere uygun adlandırılmalar verilmiştir.
Faktörlerin Adlandırılması
Tablo 11 : Birinci Faktör-Yaşam Tarzı Faktörü
S20

Sık sık diyet programlarını denerim.

S21

Gün boyunca adım hesaplaması yaparım.

S22

Günlük öğünlerimde ekmek ve hamurlu gıdalardan uzak dururum.

S34

Kilo kontrolü için bir uzmana danışırım.

S35

Düzenli bir egzersiz programı uygularım.

S37

Düzenli olarak bir spor merkezine üyeyim.

S39

Yağ ve kolesterol bakımından düşük diyetleri uygularım.
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Yaşam tarzı faktörü, kişilerin beslenme alışkanlıkları ve değişiklikleri
sonucunda uyguladıkları diyetleri, bu diyetleri uygularken destek
aldıkları bir uzmanı ve diyet yapmaya olan yatkınlığını niteler. Diyet
yöntemlerinde bazı besin maddelerinden uzaklaşma veya bu
maddelerden alınan miktarları düşürme, sağlıklı yaşam davranışı olarak
fiziksel aktivitede bulunmak bunu yaparken bir spor merkezine üye
olmak veya kendisi düzenli olarak yapabilmek yine fiziksel aktivite
davranışlarından olan yürümeyi günlük olarak takip ve amaç
edinebilmek yer almaktadır.
Tablo 12 : İkinci Faktör - Yeme Alışkanlıkları
S5

Şekerli gıdaları tüketirken dikkatli ve ölçülü davranırım.

S6

Akşam yemeklerini geç saatlerde yememeye özen gösteririm.

S8

Sağlığım için bazı besin maddelerini asla kullanmam.

S17

Akşam yemeklerimde yağlı ve sindirimi zor olan gıdalardan kaçınırım.

S19

Öğünlerimde sebze ve meyve yemeye özen gösteririm.

Yeme

alışkanlığı

faktörü,

sağlık

davranışlarında

en

önemli

özelliklerden olan beslenme de kişilerin kendilerine düzen, yasak ve
ölçülü davranabilmesidir. Bazı besin maddelerini ölçülü kullanma
konusunda irade ortaya koyarken bazılarına ise tamamen kapalı
olabilmesidir. Yapılan bu davranışlar ancak düzenli bir şekilde
uygulanabilirse fayda sağlanabilmektedir.
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Tablo 13 : Kendine Zaman Ayırma
S24

Eğlenmek ve hobilerim için kendime zaman ayırırım.

S25

Stresimi kontrol etmek için kendime uygun yöntemleri kullanırım.

S26

Ailemle beraber spor faaliyetlerine katılırım(yürüyüş, doğa yürüyüşü, kamp vb.)

S31

Günlük işlerim sırasında hareketli olmayı tercih ederim.

S36

Haftada 2 ya da 3 kez 20 dakika veya üstü yürüyüş veya egzersiz yaparım.

Kendine zaman ayırma faktöründe; kişilerin sağlıklı yaşam adına
streslerini giderip gideremediğini ve streslerini gidermek için ilgi
duydukları uğraşları ne düzeyde yaptığının belirlenmesini ölçmek
amacını sağlamaktadır.
Tablo 14 : Sağlık Araştırması
S1

Aynı sağlık problemim için değişik sağlık kuruluşlarına başvururum.

S2

Sağlığımla ilgili sorunlarımda ilgili birime başvururum.

S3

Sağlığımla ilgili problemlerimden İnternet'te araştırma yaparım.

Sağlık

araştırması

faktöründe;

kişilerin

karşılaştıkları

sağlık

problemlerini çözebilmek için araştırma yapabilme düzeylerinin
belirlenmesini ölçmek amacı sağlanmıştır.
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4.4. Doğrulayıcı Faktör Analizinin Bulguları
Açıklayıcı faktör analizi ile 4 faktörden oluşmak üzere belirlenmiş
yapının uyumunun iyiliğini ve yapısının geçerliğini incelemek amacı
ile doğrulayıcı faktör analizi işlemi uygulanmış ve aşağıdaki sonuçlar
elde edilmiştir.
Tablo 15 : Doğrulayıcı Faktör Analizinde kullanılan Uyum İndeksleri
Model Uyum Kriteri İyi Uyum

2 / sd  3

CMIN/SD

Bulunan değer
Kabul Edilebilir Uyum

2 / sd  5

3,448- Kabul Edilebilir

Karşılaştırmalı Uyum İndeksleri

NFI

0,95  NFI

0,90  NFI

0,907- Kabul Edilebilir

TLI (NNFI)

0,95  NNFI

0,90  NNFI

0,916- Kabul Edilebilir

IFI

0,95  IFI

0,90  IFI

0,932- Kabul Edilebilir

CFI

0,97  CFI

0,95  CFI

0,932- Kabul Edilebilir

RMSEA

RMSEA  0,05 RMSEA  0,08 0,51- Kabul Edilebilir

Mutlak Uyum İndeksleri

GFI

0,90  GFI

0,85  GFI

0,949- Kabul Edilebilir

AGFI

0,90  AGFI

0,85  AGFI

0,930- Kabul Edilebilir

0<RMR<=0,08

0,063-Kabul Edilebilir

Artık Temel Uyum İndeksleri

RMR

0<RMR<=0,05
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Tablo 20’de görüldüğü üzere χ 2 /df = 3,448  5 , 0,90  IFI = 0,932 ,
0,90  TLI = 0,916 , 0,90  CFI = 0,932 , RMSEA = 0,051  0,08 ,
RMR = 0,063  0,08 uyum değerlerine göre model, verilere uyum

göstermektedir. Dolayısıyla, açıklayıcı faktör analizi ila ortaya çıkan 4
faktörlü yapının geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi ile de teyit
edilmiştir. Yani bulunan bu ölçek Kamu Çalışanlarının sağlıklı davranış
tutumlarını ölçmek için kullanılabilir bir ölçek niteliğindedir.
4.4.1. Modelin Regresyon ağırlıkları
Aşağıdaki tabloda regresyon (regression weights) ağırlıkları verilmiştir.
Regresyon değerleri, gözlenen değişkenlerin, gizli değişkenleri tahmin
etme gücünü, yani faktör yüklenimlerini göstermektedir. Aşağıdaki her
ikili ilişki için “p” değerleri 0,05’ten küçük olduğu için, faktör
yüklenimleri önemlidir. Faktör yüklenimlerinin önemli çıkması
maddelerin, faktörlere doğru olarak yüklendiğini göstermektedir.
Tablo 16: Modele İlişkin Regresyon Ağırlıkları
İlişki Yönü

Tahmin

f11<---F1

Standart

Kritik

Hata

Oran

P

1,000

F12

<---

F1

1,271

,100

12,731

***

F13

<---

F1

1,281

,097

13,183

***

F14

<---

F1

1,272

,095

13,329

***

F15

<---

F1

1,573

,119

13,195

***

F16

<---

F1

1,093

,099

11,048

***

F17

<---

F1

1,552

,113

13,738

***

F21

<---

F2

1,000

F22

<---

F2

,961

,072

13,425

***

F23

<---

F2

,885

,068

12,936

***
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İlişki Yönü

Tahmin

Standart

Kritik

Hata

Oran

P

F24

<---

F2

1,263

,082

15,367

***

F25

<---

F2

,892

,069

12,875

***

F31

<---

F3

1,000

F32

<---

F3

1,151

,086

13,415

***

F33

<---

F3

1,779

,144

12,347

***

F34

<---

F3

1,046

,095

11,020

***

F35

<---

F3

1,994

,157

12,711

***

F41

<---

F4

1,000

F42

<---

F4

,770

,110

7,014

***

F43

<---

F4

,627

,092

6,825

***

4.4.2. Standart Regresyon Katsayıları
Doğrulayıcı faktör analizinde regresyon ağırlıklarının tahmin değerleri
önemli bir durumdur. Aşağıdaki tabloda standardize edilmiş regresyon
(standartized regression weights) katsayıları verilmiş olup regresyon
değerleri, gözlenen değişkenlerin, gizli değişkenleri tahmin etme
gücünü ve yani faktör yüklenimlerini göstermektedir.
Tablo 17 : Standart Regresyon Katsayıları
İlişki Yönü

Tahmin

F11

<---

F1

,489

F12

<---

F1

,589

F13

<---

F1

,667

F14

<---

F1

,617

F15

<---

F1

,788

F16

<---

F1

,546

F17

<---

F1

,761

F21

<---

F2

,572
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İlişki Yönü

Tahmin

F22

<---

F2

,588

F23

<---

F2

,556

F24

<---

F2

,749

F25

<---

F2

,604

F31

<---

F3

,481

F32

<---

F3

,533

F33

<---

F3

,654

F34

<---

F3

,523

F35

<---

F3

,702

F41

<---

F4

,549

F42

<---

F4

,568

F43

<---

F4

,394

4.4.3. Amos Diyagramı
Standardize edilmiş regresyon katsayıları incelendiğinde modele ilişkin
tahmin değerlerinin orta ve yüksek düzeyde faktör yükleri olduğu
görülmektedir.
Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen modelin
AMOS diyagramı Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3: Modele İlişkin Amos Diyagramı
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SONUÇ
Yapılan literatür araştırmalarında elde edilen sorular ve konu ile ilgili
yapılan ifade araştırmaları sonucunda ortaya çıkan ifade havuzu,
diyetisyen, spor uzmanı, halk sağlığı, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist
gibi alanlarda 34 uzmana gönderilerek yorumları alınmış ve bunu
sonucunda CVI İndex değerleri sonucunda sağlıklı yaşam tutum ölçeği
oluşturulmuştur.
Elde edilen tutum ölçeği 844 kişiye uygulanarak ölçeğin geçerliğine
ilişkin yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın %51,594 'ünü
temsil eden 4 faktör elde edilmiştir. Birinci faktör, yaşam tarzı olarak
adlandırılmış faktör yük değerleri 0,560 ve 0,769 arasında olup toplam
varyansı 17,064’tür. İkinci faktör, yeme alışkanlıkları olarak
adlandırılmış faktör yük değerleri 0,514 ve 0,699 arasında olup toplam
varyansı 14,402’dir. Üçüncü faktör, kendine zaman ayırma olarak
adlandırılmış faktör yük değerleri 0,534 ve 0,719 arasında olup
varyansı 12,653’tür.
Dördüncü faktör sağlık araştırması olarak adlandırılarak faktör yük
değerleri 0,650 ve 0,724 arasında olup varyansı ise 7,475’dir. Açıklanan
toplam varyans 51,594 olmuştur. Doğrulayıcı Faktör Analizinde model
uyum kriterinde CMIN/SD,  / sd  3 ve altı iyi uyum,  / sd  5
2

2

arası ise kabul edilebilir referansında değer 3,448 olarak kabul
edilebilirdir. Karşılaştırmalı Uyum İndekslerinde NFI, 0,95  NFI iyi
uyum 0,90  NFI kabul edilebilir değerlerinde 0,907 olarak kabul
edilebilirdir. TLI (NNFI), 0,95  NNFI iyi uyum, 0,90  NNFI kabul
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edilebilir değerlerinde 0,91 olarak kabul edilebilirdir. IFI, 0,95  IFI
iyi uyum , 0,90  IFI kabul edilebilir değerlerinde 0,93 olarak kabul
edilebilirdir. CFI, 0,97  CFI iyi uyum , 0,95  CFI kabul edilebilir
değerlerinde 0,93 olarak kabul edilebilirdir. RMSEA, RMSEA ≤ 0,05
iyi uyum, RMSEA ≤0,08 kabul edilebilir değerlerinde 0,51 olarak kabul
edilebilirdir. Mutlak Uyum İndekslerinde GFI, 0,90  GFI iyi uyum,
0,85  GFI

kabul

edilebilir

değerlerinde

0,94

olarak

kabul

edilebilirdir. AGFI, 0,90  AGFI iyi uyum, 0,85  AGFI

kabul

edilebilir değerlerinde 0,93 olarak kabul edilebilirdir. Artık Temel
Uyum İndekslerinde RMR, 0<RMR<=0,05 iyi uyum, 0<RMR<=0,08
kabul edilebilir değerlerinde 0,63 olarak kabul edilebilirdir.
Açıklayıcı Faktör Analizinde 20 soruluk ölçek oluşmuş ve bu ölçek 906
kişiye ulaşılarak uygulanmıştır. KMO katsayısı 0,910 olduğundan
araştırmadaki örnek büyüklüğü yeterlidir. Standardize edilmiş
regresyon katsayıları incelendiğinde modele ilişkin tahmin değerlerinin
orta ve yüksek düzeyde faktör yükleri olduğu görülmektedir.
Sağlık ve sağlıkla ilgili düşünceler şartlara bağlı olarak sürekli
değişiklik gösterebilir. İnsan değişen şartlar içerisinde kendisi için en
iyiyi aramakla sorumludur. Günümüzde sağlığı korumak için hasta
olmadan önce tedbir almak şarttır. Önleyici hekimlik bu açıdan çok
değerlidir. Kişilerin toplumda üretkenliklerini devam ettirebilmesi ve
ülkelerin sağlık harcamaları dikkate alındığında bireylerin kendileri ve
toplumları için sağlıklı yaşam davranışları geliştirmeleri son derece
önemlidir. Sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek süreklilik sağlayan
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alışkanlıklarla kendini göstermektedir. Yapılan bu araştırma yapılacak
olan yeni araştırmalara ve kanun koyucular açısından alınacak tedbirleri
görmek açısından bir saha çalışması olarak görülebilir.
Tablo 18: Ölçeğin son hali
Sorular

Faktör

S 20- Organik beslenme konusunda hassas davranırım
S 21- Günlük olarak aynı öğün sayısıyla beslenirim
S 22- Gün içinde öğün atlamamaya dikkat ederim
S 34- Eğlenmek için kendime zaman ayırırım
Yaşam Tarzı Faktörü

S 35- Sağlıkla ilgili TV programlarını takip ederim
S 37- Günlük öğünlerimde ekmek ve hamurlu gıdalardan uzak
dururum
S 39- Yağ ve kolesterol bakımından düşük diyetleri uygularım
S 5- Sağlıkla ilgili problemlerinde internet te araştırma yaparım
S 6- İhtiyaç hissettiğimde başkalarına danışmaktan çekinmem

Yeme Alışkanlıkları

S 8- Kendimi sık sık yorgun hissederim
S 17- Sık sık diyet programlarını denerim
S19- Sağlığım için bazı besin maddelerini asla kullanmam
S 24- Haftalık olarak birden fazla gün hazır yemek yerim
S 25- Haftada 2 ya da 3 kez 20 dakika veya üstü yürüyüş veya
egzersiz yaparım

Kendine Zaman Ayırma

S 26- Düzenli bir egzersiz programı uygularım
S 31- Günlük işlerim sırasında egzersiz yaparım (işe yerine yürüme,
merdiven kullanma vb.)
S 36- Alışverişte gıda besin değerlerini incelerim
S 1- Aynı sağlık problemi için değişik sağlık kuruluşlarına
başvururum

Sağlık Araştırması

S 2- Sağlıkla ilgili sorunlarımda ilgili birime başvururum
S 3- Vücudumdaki normal olmayan değişiklikleri sağlık personeline
anlatırım
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