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Yağ, kimyasal yapısı gliseritlerden oluşan 
bitkisel ya da hayvansal maddelerin ortak adı. 
Dokunulduğunda kayganlık duyumu uyandıran, 
suda çözünmeyen ve uçucu olmayan bu 
maddeler oda sıcaklığında katı ya da sıvı maddeler oda sıcaklığında katı ya da sıvı 
halde bulunur. Yaygın olarak uçucu yağ adıyla 
anılan doğal maddelerin ise kimyasal yapısı 
tümüyle değişik olup gerçek yağlarla ilgisi 
yoktur.



Yağlar tarih öncesi dönemlerden beri 
hem besin hem de başka amaçlar için 
kullanılmıştır. Örneğin Eski Mısırlılar 
zeytinyağını ağır inşaat malzemelerini 
taşımada yağlayıcı olarak kullanmışlar, 
katı yağları kireç ve başka maddelerle 
karıştırarak dingil gresi yapmışlardır. 
Homeros sıvı yağların dokumacılıkta 
kullanımından söz etmiştir. Ayrıca sıvı 
yağlardan ve don yağından mum 
yapımında ve kandil yağı olarak yapımında ve kandil yağı olarak 
yararlanılmıştır. 



YAĞLARIN GENEL 
ÖZELLĐKLERĐ

Yağlar elde edildiği kaynağa göre 
başlıca bitkisel ve hayvansal olmak 
üzere 2 gruba ayrılabilir. Ayrıca, 
doymamışlık derecesine göre katı ve 
sıvı yağlar olarak da sınıflandırılabilir. 
Yağların doymamışlık derecesi çift 
bağlarda soğurulabildiği iyot bağlarda soğurulabildiği iyot 
miktarıyla ölçülür.

Yağlar kolayca hidroliz olabilen 
maddelerdir. Bu özelliklerinden 
sabun yapımında ve sanayide 
kullanılan yağ asitlerinin üretiminde 
yararlanılır. 



YAĞLARIN KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ

Yağlar, çift karbon sayılı (4-24)
doymuş ve doymamış yağ asitlerinin
gliserin triesterleridir. Saf yağın
bileşiminde C, H, ve O elementleri
bulunur. Bu bileşikler suda çözünmediği
halde pek çok organik çözücüde
çözünürler. Sudan daha düşük yoğunluğa
sahiptirler.sahiptirler.



Yağlar, fiziksel özelliklerine göre ise 
katı, yarı-katı ve sıvı olarak 
sınıflandırılırlar. Aynı yağ, ortam 
sıcaklığına göre üç değişik özelliği 
gösterebilir.

Ham yağın içindeki maddeler:
—Bitkilerden gelen yabancı 

maddeler

Yağlar, yağlı tohumlardan; kabuk 
ayırma, presleme, çözücü 
ekstraksiyonu ve ayırma 
metotlarıyla ayrılır. Bu yağların 
içinde çeşitli yabancı maddeler 
bulunur. Bunun için bu yağlara 
HAM YAĞ denir.

maddeler
—Depolama esnasında oluşan 

yabancı maddeler
—Đşlemler esnasında oluşan 

yabancı maddeler
olmak üzere 3 şekilde 
sınıflandırılabilir.



Trigliseridler, gliserol ve üç yağ asidinin esterleşmesi ile
oluşmuştur. Trigliseridler yapılarındaki yağ asitlerinin
kompozisyonuna göre ikiye ayrılırlar. Trigliseridin yapısındaki
yağ asitlerinin üçü de aynı ise “basit trigliserid” olarak
isimlendirilir. Eğer iki veya üç farklı yağ asidinden oluşuyorsa
bu tip trigliseridlere “karışık trigliserid” denir. Her iki
trigliserid formülü aşağıda sembolize edilmiştir.



Mono ve Digliseridler

Mono ve digliseridler yağ asitleri ile
gliserolün oluşturduğu mono ve
dioesterlerdir. Tipik yapısal formları
aşağıda genelleştirilmiştir.



YAĞ ASĐTLERĐ
Karbon ve hidrojen atomlarından oluşan, değişik boyda alkil 
zincirleri ve yağ asitlerinin asit fonksiyonunu tayin eden 

birkarboksil grubu (-CO-OH) ile karakterize edilen ve doğal 
olarak oluşan birçok yağ asidi vardır.

Yağ asitleri, zincirlerinin uzunluğuna göre ayrılma yanında, 
karbon grupları arasında basit (-CH2-CH2-CH2-CH2-) ya da çift karbon grupları arasında basit (-CH2-CH2-CH2-CH2-) ya da çift 
bağlar (-CH2-CH=CH-CH2-) içerip içermediğine bakarak, doymuş 
ya da doymamış olarakta ayrılır. Öte yandan, bir yağ asidi tek bir 
çift bağ (tek-doymamış) ya da birçok çift bağ (çok doymamış) da 

içerebilir



Doymuş yağ asitleri
Doymuş yağ asitleri dallanmamış karbon 

zinciri ihtiva ederler. Dallanmış zincirli yağ 
asitleri gıda olarak kullanılan yağlarda son 
derece az bulunur (örneğin: koyun eti ve 

tereyağında % 1 kadar).
Doymamış Yağ Asitleri

Karbon zinciri üzerinde çeşitli 
konumlarda C-C bir veya daha fazla 

Karbon zinciri üzerinde çeşitli 
konumlarda C-C bir veya daha fazla 
çift bağ içeren yağ asitleri 
“doymamış yağ asitleri” olarak 
isimlendirilir. Doymuş ve doymamış 
bağ yapıları aşağıda gösterilmiştir. 



Yağ Kalitesi
Ayçiçek yağı mükemmel derecede 

beslenme özelliklerine sahiptir. Yine ayçiçek 
yağı hemen hemen zehirli kompanentlerin 

serbest halidir. Polidoymamış yağ asitlerinin 
yüksek oranı,diyetteki önemli yağ asitlerinin 

popüler bir kaynağı olarak ayçiçek yağını verir 
(Lanstraat ve Jurgens 1976). Ayçiçek yağı 
linoleik asidin  yüksek derecelerine sahip 

olduğunda yalancı safrana yakındır. Linoleik olduğunda yalancı safrana yakındır. Linoleik 
asit, uzatılmış kan pıhtılaşması için ve kandaki 
kolesterol taşınması ve hücre zarı yapısı için 

gerekmektedir. Ayçiçek yağı, serum 
kolesterol düzeylerini azaltmak için düşünülür 

(Adams 1982, Deosthale 1972).



Beslenme, yaşam için gerekli enerjiyi ve 
hücrelerin yapımında kullanılan temel 
maddeleri sağlayan besinlerin dış ortamdan 
alınarak vücutta kullanılmasıdır.

BESLENME

Yalnızca çalışmak, oyun oynamak, yürümek 
ya da koşmak gibi günlük etkinlikler için 
değil, kalbin çalışmasından soluk alıp 
vermeye varıncaya kadar bütün vücut vermeye varıncaya kadar bütün vücut 
işlevlerinin yerine getirilebilmesi için 
enerji gereklidir. 

Bu enerjinin kaynağı olan besinler aynı zamanda kas, kemik ve kan 
gibi vücut dokularının yapı taşlarını da içerir. Vücutta her gün 
milyonlarca hücre öldüğünden, ölen hücrelerin yerine yenilerinin 
konarak dokuların yenilenmesi, vücudun gelişmesi, büyümesi ve 
sağlıklı kalabilmesi de besinlere bağlıdır. 



DENGELĐ BESLENME

Đnsanların et, ekmek, sebze gibi 
çeşitli yiyeceklerden ve su, süt gibi 
içeceklerden aldığı besin maddeleri 
altı ana grupta toplanır: proteinler, 
yağlar, karbonhidratlar, vitaminler, 
mineraller ve su. Bu besinlerin her 
biri vücut için gereklidir; ama bütün biri vücut için gereklidir; ama bütün 
yiyeceklerde bütün besinler bir 
arada bulunmaz. Bu yüzden, her 
öğünde yenen yiyeceklerin miktarı 
kadar çeşitliliği de önemlidir.



Yiyecek sıkıntısı çekmeyen toplumlarda 
bile, beslenmede bazı yiyeceklere yer 
verilmeyip hep aynı türden yiyeceklerin 
yenmesi, söz gelimi protein, vitamin ve 
mineralleri içermeyen karbonhidrat ağırlıklı 
dengesiz bir beslenme yetersiz beslenme 
kadar kötü sonuçlar doğurabilir. Bu gerçeği 
bilen beslenme uzmanları, her yaş ve meslek 
grubu için dengeli bir “beslenme rejimi” ya 
da “diyet” hazırlarlar.da “diyet” hazırlarlar.

Bunlar, bütün temel besinlere 
yeterli oranlarda yer veren ve 
vücuttaki kimyasal tepkimeler için 
yeterli enerjiyi sağlayabilen günlük 
yiyecek, içecek listeleridir. 



ENERJĐ VE YĐYECEKLER

Uyurken bile vücudumuza enerji gereklidir. Kişi ne kadar 
hareketliyse o kadar çok enerji tüketir. Bu enerji de 
karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve alkol gibi bazı 
maddelerin vücuttaki kimyasal tepkimeler sonucunda yanmasıyla 
açığa çıkar. 

Büyüme çağını aşmış bir insanın yeterli 
enerjiyi alıp almadığını anlaması için en 
güvenilir yol, belirli aralıklarla düzenli 
olarak tartılmasıdır. Kilosu sürekli artan 
bir insan gereğinden çok enerji alıyor 
demektir. 



Karbonhidratların Beslenmedeki Yeri

Yiyeceklerdeki en büyük enerji 
kaynağı karbonhidratlardır. Karbon, 
hidrojen ve oksijenden oluşan bu bileşikler 
yiyeceklerde daha çok şeker ve nişasta 
biçiminde bulunur. Örneğin üzüm şekeri 
denen glikoz en basit karbonhidratlardan, 
yumrulu bitkilerin köklerinde depolanan 
nişasta ise en karmaşık karbonhidratlardan 
biridir. biridir. 

Bazı karbonhidratlı yiyecekler oldukça karmaşık işlemlerden 
geçilrilerek hazırlandığı için bileşimlerindeki vitamin ve mineraller 
kaybolur, geriye yalnızca enerji değeri kalır. Sofra ya da çay şekeri, 
pekmez ve reçel bu gruptandır. Daha basit işlemlerden geçirilerek 
hazırlanan, hatta bazıları hiç pişirilmeden yenen ekmek, bulgur, 
patates, baklagiller ve meyveler gibi karbonhidratlı yiyeceklerde ise 
enerji verici besinlerin yanı sıra vitamin ve mineral gibi yararlı 
besinler de bulunur. 



Proteinlerin Beslenmedeki Yeri
Proteinler, aminoasit denen yapıtaşlarında 
oluşmuş büyük moleküllü bileşiklerdir. 
Aminoasitlerin bileşiminde temel olarak 
karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur. 
Vücut bu elementleri birleştirerek bazı 
aminoasitleri üretebilirse de, gerekli olan 
birçok aminoasit vücutta bireşimleşemediği 
için bunların yiyeceklerle, hazır olarak 
alınması gerekir. Et ve balık gibi hayvansal 
yiyecekler en dengeli aminoasit 
alınması gerekir. Et ve balık gibi hayvansal 
yiyecekler en dengeli aminoasit 
kaynaklarıdır. Ama iyi seçilmiş bitkisel 
yiyeceklerle de iyi bir protein dengesi 
sağlanabilir. 

Proteinler vücudun gerçek yapıtaşlarıdır; kemikler, kaslar, deri, 
sinirler, kısacası vücudun büyük bölümü proteinlerden oluşur. 
Yiyeceklerle alınan proteinler sindirim sırasında parçalanarak 
aminoasitlerine ayrışır ve vücut, bu aminoasit deposundan seçtiği 
uygun 



Yağların Beslenmedeki Yeri

Besinlerdeki yağlar sadece yüksek oranda enerji 
içeren makro besinler olmakla kalmayıp, 
hormonlar, hormon benzeri yapılar ve hücre 
zarlarının yapımına önemli ölçüde katılan 
maddelerdir. Bu nedenle yağların diyetimizden 
çıkartılması ya da kısıtlanması, vücut 
sistemlerinin işlevlerini olumsuz 
etkileyebilecektir. Ancak yemeklerimizde yağ etkileyebilecektir. Ancak yemeklerimizde yağ 
kullanımının kısıtlanmaması demek, hangi yağların 
yararlı, hangi yağların zararlı olduğu konusunda 
bilinçlenmemek demek değildir.

Bu konuda modern tıp ve medya kuruluşları, bizlere bitkisel kaynaklı 
yağların, hayvansal kaynaklı yağlara göre daha sağlıklı olduğunu 
sürekli hatırlatmaktadırlar. Bunun nedeni olarak da hayvansal 
kaynaklı yağların kalp-damar hastalıkları ile kanser riskini arttırdığı 
gösterilmektedir. 



Bu iddialar, 1900’lu yılların ortalarından itibaren 
bütün dünyada besin tüketimini önemli ölçüde 
değiştirmiştir. Hatta ülkemizde bile yüzyıllardır 
Türk mutfağının bir parçası olan tereyağı, kuyruk 
yağı, iç yağı, sade yenilen ya da sebze yemeklerine 
katılan yağlı etler, tam yağlı yoğurt ve peynirler, 
artık yerini daha önce adını bile duymadığımız 
bitkisel margarinlere, soya ve kanola yağlarına, 
soyadan elde etilen yapay etlere, büyük holding 
kuruluşlarının ürettiği ve içine bin bir çeşit katkı kuruluşlarının ürettiği ve içine bin bir çeşit katkı 
malzemesi, boya ve şeker eklenmiş, buna karşılık 
yağı arındırılmış “light” süt ve süt ürünlerine 
bırakmıştır. 

Yağlar, on yıllarca şişmanlığın, damar sertliğinin vb. baş 
sebebi olarak gösterildi. Ancak bu yaygın anlayış şişmanlığın 
her geçen yıl artıp ürkütücü boyutlara ulaşmasına engel 
olamadı, aksine olumsuz süreci hızlandırdı. 



Zeytin yağı faydalıdır. Ancak dikkat edilmesi 
gereken önemli bir konu, alınan 0mega–3 ile 
0mega-6’nın denge içinde olması gerektiğidir. Bu 
oran bire bir olmalıdır. Oysa bugünkü beslenme 
şekliyle oran, 0mega-6 lehine 1’e 40 – 50 
civarındadır. Omega-6 artışı dokularda 
enflamasyonu, (yangıyı- mikropsuz iltihabi 
reaksiyonu) artırır, damar cidarlarında, eklemlerde 
oluşan enflamasyon sorun çıkarır. Omega 3-oluşan enflamasyon sorun çıkarır. Omega 3-
omega-6 oranını korumak için omega-3’ü artırmak 
(balık yemek, balık yağı kullanmak, keten tohumu 
ve yeşil yapraklı sebzeler yemek) ve 0mega6’dan 
zengin ayçiçek yağını (ayrıca mısır yağını, soya 
yağını) kısıtlamak gerekir. Onların yerine 
zeytinyağı, tereyağı ve fındık yağı kullanılır. 



ŞĐŞMANLIK BĐR HASTALIK MIDIR?

-Şişmanlık nedir?

-Estetik bir sorun mu yoksa ciddi bir hastalık olarak mı 
değerlendirilmelidir? 

Son yıllarda kardiyovasküler ve 
endokrinoloji alanında doğurduğu 
komplikasyonlar daha iyi komplikasyonlar daha iyi 
anlaşıldığından,estetik olmaktan çok klinik 
bir konu olarak ağırlığını duyurmaya 
başlamıştır.Çok sayıda araştırma,şişman 
insanların birçok hastalık yüzünden büyük 
risk altında olduğunu göstermiştir. 



Örneğin,Amerikan Kanser Birliği’nin 1979 yılında 
yayınladığı,336.000 erkek ve 419.000 kadın 
üzerinde 12 yıllık bir takip sonucu yapılan 
araştırmaya göre,Diabetes Mellitus,koroner ve kalp 
hastalıkları ve kanserden ölüm oranları şişman 
kişilerde %30-90 daha fazla bulunmuştur.

Tıp dilinde obezite ile fazla Tıp dilinde obezite ile fazla 
kilo(=overweight) kavramını 
birbirinden ayırmak gerekir. 
Đkincisinde boya göre tanımlanan 
standart ağırlığın bir miktar 
üzerine çıkma söz konusudur. Fazla 
kilolu olan herkes obez olarak 
değerlendirilemez. 



Ülkemizde sağlık istatistikleri yeterli olmadığından şişmanlık 
sorununun yaygınlığı hakkında kesin verilere sahip değiliz. 
Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda toplumun %10-12’sinde 
obezite bulunmuştur. Toplumumuzda da bu değerlerden daha 
düşük değildir. Obezite oluşana kadar harcanan enerji(kalori) 
ve obeziteye bağlı komplikasyonlar göz önüne alındığında olayın 
ekonomik boyutunun da oldukça düşündürücü olduğu görülür. 

Şişmanlığa sebep olan temel etmenler:
1)Soya çekim

2)Bazı sinir hastalıkları
3)Besinleri verdiği enerjiyle, harcanan 

enerji arasındaki aşırı dengesizlik



HARCADIĞIMIZDAN DAHA FAZLA KALORĐ           
ALDIĞIMIZDA NE GĐBĐ  OLAYLAR OLUR?

Đhtiyaç fazlası olan kalori yüksek enerji taşıyan yağ 
molekülleri haline dönüştürülür. Bu moleküllerde vücudumuzda 
yaygın olarak bulunan adiposit adı verilen yağ hücrelerinde 
depolanır. 

Adipositler organizmanın enerji dengesine göre 
genişleyip büzülerek bir enerji deposu genişleyip büzülerek bir enerji deposu 
oluştururlar. Bu hücreler maksimum kapasiteleri 
olan 1mg ağırlığa erişinceye kadar hacimlerini 
artırabilmektedir. 

Eğer pozitif enerji dengesi hala devam ediyorsa, bu noktadan 
sonra hücreler çoğalmaya başlar ve sayıca artarlar(yağ hücreleri 
sınırsız çoğalma yeteneğine sahiptir).Kilo kaybı olduğu durumlarda 
ise hücreler hacim olarak küçülürken sayıları sabit kalır. 



KOLESTEROL NEDĐR?
Kolesterol, tüm vücutta yaygın olarak 

bulunan ve yaşam için gerekli olan bir çeşit 
yağdır. Kolesterol vücutta hormon 
(kortizon, seks hormonu), D vitamini ve 
yağları sindiren safra asitlerinin 
sentezlenmesinde kullanılır.

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, sigara, fazla kilolar, yaş ve 
kalıtsal faktörler yüksek kolesterol seviyelerine sebep olabilir. 
Yüksek kolesterol seviyeleri, kan damarlarının zamanla tıkanıp 
daralmasına yol açabilir. Bu birikim çok yavaş gerçekleşir. Kan 
damarları daraldıkça, kalbe giden kan azalır. Kalbe giden kanın 
sınırlandırılması, göğüs ağrısına (anjin) yol açabilir. Kalbe giden kanın 
büyük ölçüde azalması veya tamamen durması ise kalp krizi ile 
sonuçlanabilir.



Đyi Kolesterol ve Kötü Kolesterol

-Düşük yoğunluklu lipoproteinler (Low-
Density Lipoproteins = LDL): Kan 
kolesterolünün yaklaşık olarak %70'ini 
taşımaktadırlar. Kan damarları 
duvarlarına girebilmek için yeterince 
küçüktürler ve damarlara zarar 
verirler. Kötü kolesterol olarak da 
adlandırılırlar.adlandırılırlar.

- Yüksek yoğunluklu lipoproteinler (High-
Density Lipoproteins = HDL): Vücudun 
kullanamadığı yağı karaciğerden safraya 
boşaltmak üzere taşır. Kolesterolün bir 
cins ters naklini yaptığı için iyi kolesterol 
olarak adlandırılır.



HDL-kolesterolün düşük olması da bir risktir. Bu riske sahip kişilerde, 
kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı, böbrek yetersizliği gibi hastalıkların 

ortaya çıkma olasılığı artmaktadır.
20 yaşın üzerindeki kişilerde, kan kolesterol düzeylerinin 200 

mg/dl'nin altında olması, kan LDL-kolesterol düzeylerinin 130 mg/dl'nin 
altında olması ve kan HDL-kolesterol düzeylerinin de 40 mg/dl'nin 
üzerinde olması istenilen değerlerdir. Kolesterol > 200 mg/dl ya da 

LDL-kolesterol > 130 mg/dl ya da HDL-kolesterol < 40 mg/dl ise kalp 
damar hastalıkları RĐSKĐ FAZLADIR. Đyi kolesterol olan HDL-damar hastalıkları RĐSKĐ FAZLADIR. Đyi kolesterol olan HDL-

kolesterol'ün düzeylerindeki artış bu riski azaltmaktadır.

Kanda kolesterolün yüksek olması, yağ metabolizması bozukluğunun 
olduğunu gösterir. Yağ metabolizması bozukluğundan şüphe edilen bir 
hastada yapılması gereken işlem, kan alınarak öncelikle total 
kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol ve trigliserid düzeylerinin 
ölçülmesidir.



Kolesterol düzeyini etkileyen faktörler:

-Genler

-Yağlı yiyecekler

-Aşırı kilo

-Hareketsiz yaşam tarzı

-Yaşlanma-Yaşlanma

-Uzun Süreli Hastalıklar

-Sigara

-Stres



Tedavi Prensipleri

Yüksek kolesterolün kontrol altına alınması ile yaşam süresinin 
uzadığı, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin azaldığı ve 
kalıcı sakatlıkların önlendiği kesin olarak gösterilmiştir. Kolesterol 
yüksekliğine ilaveten şişmanlık, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, 
sigara gibi diğer kardiyovasküler risk faktörlerinin tedavisi de 
planlanmalıdır.

Tedavi iki aşamada gerçekleştirilir

1. Đlaçsız tedavi
2. Đlaç tedavisi

Đlaçsız tedaviler alışılmış yaşam düzeninin değiştirilmesi olarak da 
düşünülebilir.



YARARLI ÖNERĐLER

—Sağlıklı Beslenme Daha az hayvansal (doymuş) 
yağ tüketin. Alabildiğiniz en ince et dilimlerini 

satın alın.
—Etten gözle görülebilen tüm yağları, ve tavuğun 

derisini ayırın.
—Daha az hazır bisküvi, pastane ürünü ve kek 

tüketin.
—Çoklu veya tekli doymamış yağlar açısından —Çoklu veya tekli doymamış yağlar açısından 

zengin yağ ve margarinleri tercih edin.

—Alkolü çok kaçırmayın, ölçülü tüketin. Bu ölçü, kadınlarda günde bir 
birim (birime linkle), erkeklerde ise iki birimi (birime linkle) 

geçmemelidir.
—Diğer Yaşam Biçimi Faktörleri Sigarayı bırakın.

—Fazla kiloluysanız, kilo verin.
—Hareketlenin. 



—Yemek pişirirken katı yağlar yerine 
ayçiçek yağı, mısırözü veya zeytinyağı 

gibi bitkisel yağlar kullanın.
—Bu yağları ayrıca salatalarınıza sos 

olarak da kullanabilirsiniz.
—Bitki sterolleri açısından zengin yağları 

tercih edin.
—Yağsız veya yarım yağlı süt, az yağlı 

yoğurt, ve az yağlı peynir gibi, düşük yağ 
içeren günlük ürünleri tercih edin.içeren günlük ürünleri tercih edin.

—Haftada en az bir kez yağlı balık (örneğin somon, sardalya, ton 
- konserve şeklinde de olabilir) tüketmeye özen gösterin.

—Bol bol meyve, sebze ve baklagil tüketin (mercimek ve fasulye 
gibi).

—Günde toplam en az 5 porsiyon tüketin. 



OBEZĐTE

Obezite, yani şişmanlık genel anlamda vücutta 
gereğinden fazla yağ dokusu depolanması 
şeklinde tarif edilebilir. Bir kişi günlük 
ihtiyacından daha fazla kalori aldığında fazla 
olan bu enerji yağ hücrelerinde trigliserit adı 
verilen maddeler şeklinde birikir.

Burada hemen obezite ile kilo fazlalığı 
arasındaki fark vurgulanmalıdır. Obezite 
vücuttaki yağ dokusunun gereksiz yere fazla 
olmasıyken kilo fazlalığı “ideal vücut 
ağırlığının“ üstünde olmak demektir 



Vücut yağ oranının saptanması en doğru şekilde insanın suya 
batırılarak (hidrodansitometre) vücut yoğunluğunun ölçülmesiyle 
gerçekleştirilir. Deneysel olarak en başarılı yöntem bu olmasına 

karşın, pratik olmaması nedeniyle klinik değerlendirmede 
kullanılamamaktadır. Bunun yerine cilt kalınlığı ölçümü veya diğer 

bazı teknikler veya aşağıda yer alan basit hesaplamalar 
kullanılmaktadır.

BMI (VKĐ): vücut ağırlığı (kilogram) / boy (metre) kare

VKĐ’ye göre kadınlar: 
24.0-29.9 arası olanlar “kilolu”
30.0-40.0 arası olanlar “obez”
>40.0 olanlar ise “morbid 
(hastalık derecesinde) obez” 
olarak değerlendirilir.



BOYA GÖRE KĐLO TABLOSU AŞAĞIDAKĐ GĐBĐDĐR

Boy Kilo 
19-34 yaş arası 35 yaş ve üstü

160
163
165
168
170
173
175
178
180

44-59
46-60
47-62
49-64
50-66
52-68
53-70
55-73
57-74

49-63
50-65
52-67
54-69
55-71
57-73
59-76
61-78
63-81180

183
185
188
192
195
197
200
202
205
207

57-74
59-77
60-79
62-81
64-83
65-86
67-88
69-91
71-96
73-96
74-98

63-81
64-83
66-85
68-85
70-90
72-93
74-95
76-98
78-101
80-103
83-106



Bel-Kalça Oranına Göre Sağlık Risklerinin Sınıflandırılması

Bel - Kalça Oranı
•Kadınlarda > 0.85 
•Erkeklerde > 1.0 
ise obeziteye bağlı sağlık riski 
artmıştır...

Bel çevresi ölçümüne göre obezite değerlendirmesi aşırı kiloluk 
derecesini belirlemekten çok kiloya bağlı sağlık sorunu hastalığı gelişme derecesini belirlemekten çok kiloya bağlı sağlık sorunu hastalığı gelişme 
olasılığını belirlemek için kullanılır. Aynı model bel/kalça oranı 
hesaplanması şeklinde de kullanılabilmektedir.

Göbek deliği seviyesinde ölçülen bel çevresi kadınlarda ideal olarak 80 
santimetre, erkeklerde ise 94 santimetre ve altında olmalıdır.
Erkeklerde bu çevrenin 102 santimetreden, kadınlarda ise 88 
santimetreden fazla olması durumunda kiloya bağlı sağlık sorunları 
gelişme olasılığı belirgin bir şekilde artmaktadır.



Obezitenin artmasının en muhtemel nedeni insanların sedanter 
yaşam tarzı dediğimiz enerjinin fazla harcanmadığı bir yaşam 
tarzı benimsemesi, öte yandan muhtemelen zaman sorunu 
nedeniyle egzersiz yapmaya fazla zaman ayırmamasıdır. 

Sedanter yaşam tarzı “iki kat için bile asansör kullanmak”, 
“bakkala bile arabayla gitmek”, “faturalarımızı telefon veya internet 
kanalıyla ödemek”, “akşam yürüyüş yapmak yerine, muhtemelen buna 
uygun alan olmaması nedeniyle TV seyretmeyi tercih etmek” gibi 
farklı şekillerde açıklanabilir. 

Çalışmalar, kadınlarda erkeklere göre obezitenin daha fazla 
olduğunu göstermektedir.



“Ne yesem yarıyor” yakınması insana ilk başta kilolu olan birinin “Ne yesem yarıyor” yakınması insana ilk başta kilolu olan birinin 
bahanesi gibi görünmektedir. Ancak bu maalesef doğrudur. Bazı 
kadınlar sıkı bir diyet yapmalarına rağmen zayıflayamamaktadır.
Nefsine hakim olamama ve tembellik, obezite gelişimin açıklamada 
yetersiz kalmaktadır. Bazı insanlar tümüyle sağlıklı olmalarına 
karşın bazal metabolizmaları çok düşük olduğundan kolay kilo 
almakta, zor kilo vermektedir. 



Şişmanlık Ömrü Kısaltır mı?

Obezitenin yaşam süresini olumsuz etkileyip etkilemediği konusunda 
çeşitli araştırma çalışmaları yapılmıştır. Sonuç olumsuz etkilediği 
yönündedir. Özellikle sağlık sigorta şirketleri için yapılan Framingam 30 
yıllık takip çalışması ve American Cancer Society çalışması ciddi 
bilimsel sonuçlar ortaya koymuştur. Fazla kilo ile ölüm oranı artışı 
arasında bir paralellik mevcuttur. Bir başka deyişle şişmanlık insan 
ömrünü kısaltmaktadır. 

Obezitenin görülme sıklığı giderek artmaktadır. Genel ortalama olarak 
% 30 düzeyini aşma eğilimindedir. Son 10 yılda % 7’lik artış oranı 
ciddi bir tehlikeyi işaret etmektedir. 



Büyüyen Bir Sorun;

Çocukluk Çağında Obezite

6-17 Yaş grubundaki her 5 çocuktan bir tanesinin kilolu olduğu gerçeği 
ile karşı karşıyayız. Son 30 yıl içerisinde şişman çocuk miktarı iki 
misline çıkmıştır. Obezite denilen bu kronik hastalık çocuk hastalıkları 
içerisinde en hızlı artışı göstermiştir.



Batı stili yaşam tarzı çocukların giderek hareketsizleşmesine, 
oyundan uzaklaşmasına, televizyon karşısında, video-bilgisayar oyunları 
oynayarak, kalorisi yüksek, yağ oranı fazla “abur cubur” besinlerle 
beslenmelerine zemin hazırlamaktadır. Bu zeminde obezite ve bağlantılı 
hastalıkların gelişmesi kolaylaşmaktadır.

Yeni bin yılın en önemli sağlık problemlerinden birisi olan obezitenin 
çocukluk çağında da çok dikkat edilmesi gereken bir hastalık olduğu 
iyi bilinmelidir. Çocuk yetiştiren ana babalar kilolu çocuklarına sadece 
diyet yaptırarak bu soruna çözüm bulamayabileceklerini bilmelidirler. 
Bu konuda kesin çözüm Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları 
Uzmanlarının görüşleri doğrultusunda hareket etmektir.



Obezitenin Sonuçları

-Kronik kalp hastalıkları riski artar.

-Ateroskleroz riski artar.

-Hipertansiyon riski obez olmayanlara göre 3 kat artar.

-Tip 2 diyabet görülme riski artmaktadır.

-Depresyon ve gut a neden olabilir.-Depresyon ve gut a neden olabilir.

-Beyinde, kanlanma azlığı dolayısı ile bazı işlev/-lerin kaybı meydana 
gelebilir

-Obezite ölümcül inme riskini arttırır.



ZAYIFLAMA DĐYETLERĐ

-Akılcı diyet
-Alkali-kül diyeti

-Asit-kül diyeti
-Atkin diyeti

-Bakır kısıtlı diyet
-Balık diyeti

-Beverly Hills Diyeti

-Bristol diyeti
-Elementel diyetler

-Eliminasyon diyetleri
-Feingold diyeti

-Eskimo diyeti
-Formüla diyetler

-Früviteryan diyet

-Karbonhidrat diyeti



Yeterli ve dengeli diyet

Bir kişinin yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı 
bir şekilde sürdürebilmesi, büyüme ve 
gelişmesini sağlayabilmesi için gereksinim 
duyduğu tüm besin öğelerini karşılayan 
diyettir.

Bu diyette besin öğeleri yeterli ve aynı 
zamanda birbirlerine uygun oranlarda 
bulunurlar. Besin öğelerinin diyetteki oranları bulunurlar. Besin öğelerinin diyetteki oranları 
birbirlerinin emilim, metabolizma ve 
gereksinimini etkiler.

Yeterli ve dengeli diyet planlaması yapılırken besin gruplarından 
ve sağlıklı bireyler için hazırlanmış diyet ilkelerinden yararlanılır.



Zayıflama Diyetlerinin amacı ve hedefleri:

1- Vücut ağırlığı bireyin istediği veya sağlık koşullarının 
elverdiği ölçülere indirilmelidir. Bu kişiden kişiye değişebilir. Kişinin 
olması gereken ideal ağırlığı olabileceği gibi, ideal ağırlığının biraz 
üzerinde olabilir

2- Uygulanacak zayıflama diyetleri yeterli ve dengeli olmalıdır.
3- Sağlıklı zayıflama programları bireye yanlış beslenme 

alışkanlıkları yerine doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılmalı ve 
yoyo programlarında olduğu gibi geri dönüşler olamamalıdır

Ayrıca bireyin ihtiyaçları doğrultusunda yeterli beslenme eğitimi Ayrıca bireyin ihtiyaçları doğrultusunda yeterli beslenme eğitimi 
vererek vücut ağırlığı korunmalıdır.

ŞUNU UNUTMAMAK GEREKĐR:
BESLENME VE DĐYET PROGRAMI KĐŞĐYE ÖZELDĐR. BU 

PROGRAMLARI  SĐHĐRLĐ  REÇETELER OLARAK KULLANMAK 
YANLIŞTIR!



1. Besin değeri yüksek, kalorisi az olan besinlere yönelin.
2. Az yağlı yiyin; doğru yağları, doğru zamanda yiyin
3. Sabit kilonuzda kalın.
4. Diyetinizi çeşitlendirin.
5. Sebze yiyin.
6. Meyve mutlaka tüketin.
7. Daha çok lif tüketin.
8. Aşırı protein tüketiminizi azaltın.8. Aşırı protein tüketiminizi azaltın.
9. Kompleks karbonhidratları tercih edin
10. Fazla şekeri terk edin
11. Balık yiyin.
12. Vejetaryenseniz dikkat!
13. Tercihli diyet yapın.



Obezitenin yol açtığı sağlık sorunları:

a- Kalp Damar Hastalıkları

b- Solunum Sistemi Bozuklukları

c-Ortopedik Sorunlarc-Ortopedik Sorunlar

d- Endokrin ve Metabolik bozukluklar

e- Psikolojik problemler

f-Diğer sağlık sorunları



OBEZĐTENĐN TEDAVĐSĐNDE AMAÇ

Şişman bireyin zayıflama tedavisinin amacı ideal vücut ağırlığına 
düşmesini sağlamaktır.

Uzun zaman alan ve sabır gerektiren bir süreçtir.
Şişmanlığın derecesi, bireyin yaşam biçimi ve yaşına göre 

ulaşabileceği gerçekçi ağırlığı hedef alınması daha doğru olur. 
Bazı durumda gerçekten şişman olmadığı halde diyet yapmaya 

kalkışan birey ağırlık döngüsü tuzağına düşerek zamanla daha çok 
ağırlık kazanabilir.ağırlık kazanabilir.

TEDAVĐ YÖNTEMLERĐ

A- DĐYET TEDAVĐSĐ
B- FĐZĐKSEL AKTĐVĐTE
C-ĐLAÇ TEDAVĐSĐ
D- GASTRĐK OPERASYONLAR
E- GEN TEDAVĐSĐ



Çocukluk çağından itibaren kazanılan 
doğru beslenme davranışları 

şişmanlığın önlenmesi açısından 
oldukça önemlidir.

Ancak şişmanlık sorunu ile 
karşılaşmış bireylerde beslenme 

eğitimi çok önemlidir. Sağlıklı yaşam, 
yeterli ve dengeli beslenme, düzenli 

kilo verimi için bu eğitim ve 
yeterli ve dengeli beslenme, düzenli 

kilo verimi için bu eğitim ve 
beslenme planını oluşturulması 

mutlaka "BESLENME VE DĐYET 
UZMANI (DĐYETĐSYEN)"
tarafından düzenlemelidir.



OKUL ÇOCUKLARININ BESLENMESĐ

Okul çocuğunda beslenmenin önemi

Büyüme süreci önemli miktarda enerji ve 
yeni dokuların yapımı için daha fazla 
miktarda protein, mineralleri ve vitaminleri 
gerektirir. Tüm enerji ve besin öğelerinin 
yeterli ve dengeli karşılanabilmesi için 6–11 
yaş grubu çocukların tüketmeleri gereken 
besinlerin iyi kaliteli ve yeterli miktarlarda besinlerin iyi kaliteli ve yeterli miktarlarda 
olması önem taşır. 

Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuk hastalıklara karşı dirençsiz 
olur, sık hastalanır, hastalığı ağır seyreder ve okula devamsızlık 
nedeniyle okul başarısı düşer. Bu nedenle okul başarısını arttırmak, 
sınıf tekrarlarını azaltarak, eğitim ve öğretimin maliyetini düşürmek 
ve gelecek nesillerin daha güçlü ve sağlıklı olmalarına temel hazırlamak 
için çocukların beslenmesine önem verilmelidir. 



Okul çocuklarının beslenmesinde aşağıdaki sağlıklı beslenme ilkeleri 
geçerlidir:

-Besinlerin çeşitliliğinin sağlanması 
-Sağlıklı vücut ağırlığının korunması 
-Nişastalı karbonhidratlar ile liften zengin besinlerin dengeli tüketilmesi 
-Yağ ve şeker tüketiminin sınırlandırılması 
-Vitamin ve minerallerin yeterli düzeyde alınması 

Okul çağı çocuğunun toplum yaşamına ilk kez Okul çağı çocuğunun toplum yaşamına ilk kez 
bilinçli olarak girdiği bir dönemdir. Okul 
öncesi çağda çocuğun beslenme 
alışkanlıklarını aile etkilerken, okul çağında 
arkadaşlar, reklâmlar gibi etkenler, okulda 
beslenme konusunda kontrolsüzlük, özellikle 
annenin çalıştığı durumlarda okuldan eve 
gelince, kendi kendine yiyecek hazırlama 
sonucu çocuk yanlış beslenme alışkanlıklarına 
sahip olabilir. 



Okul çocuklarında yapılan 
araştırmalar çocukların büyük 
çoğunluğunun kahvaltı etmeden okula 
gittiklerini göstermektedir. Çocuk 
zamanını; dinlenme, oyun oynama ve 
çalışma faaliyetlerine uygun şekilde 
ayarlama alışkanlığını kazanamadığında, 
sabahları zamanında kalkıp kahvaltı 
edememekte, ailenin özellikle annenin 
kahvaltı etme alışkanlığı olmadığında 
çocuk da bu alışkanlığı çocuk da bu alışkanlığı 
kazanamamaktadır. 

Yeni bir günün başlangıcında, bütün gece aç kalan vücudun, çalışma 
gücüne alışması için sabah kahvaltısının önemi büyüktür. Uzun süren bir 
açlık sonucu kahvaltı edilmediğinde kişi kendini güçsüz hisseder, başı 
döner, yeterli enerji oluşmadığı için zihinsel faaliyetler de özellikle 
dikkat, çalışma ve öğrenme yeteneği azalır. 



Okul çocuklarında beslenme sorunları ve alışkanlıkları

Genellikle okulda ve okul dışında tek başına kalan çocukta 
yanlış beslenme alışkanlıkları sıkça görülmektedir. 

Çocuğun ne miktarda ve hangi tür besinlere ihtiyacı 
olduğunu bilmemesi, düzensiz besin alımı, yanlış besin 

seçimi, besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve 
saklanmasında hatalı uygulamalar, okullarda verilen ve saklanmasında hatalı uygulamalar, okullarda verilen ve 
yenilen besinlerin uygun olmayışı beslenme sorunlarına 
neden olmaktadır. Başlıca sorunlar anemi (kansızlık), 

şişmanlık veya zayıflık, vitamin yetersizlikleri, basit guatr 
ve diş çürükleridir. 



Fast-food beslenme kalpten götürüyor!
Daha çok hazır yiyecek satışı yapılan 

yerlerde uygulanan yüksek ısıda 
pişirme tekniği, doğal yağların 

içeriğinde kimyasal değişiklikler 
oluşturuyor.Bu besinler başta Kalp ve 
damar hastalıkları olmak üzere çeşitli 

sağlık sorunlarına davetiye 
çıkarıyor.Uzmanlar ''fast-food'' olarak 

adlandırılan beslenme alışkanlığının adlandırılan beslenme alışkanlığının 
gençler arasında yaygınlaştığı ve kalp 

krizi geçirme yaşının da giderek 
düştüğünü vurguluyor. 

Kalp krizinin 40 yaşın üzerinde yaygın görüldüğü inanışı ifade edilse 
de: ''Fakat son yıllarda Türkiye genelindeki istatistikler gözden 

geçirildiğinde kalp krizinin 20'li yaşlara kadar indiği görülüyor.. Son 
olarak Konya'da, 17 yaşındaki lise öğrencisi ile bir süre önce Kars'ta 

yine aynı yaşlardaki bir genç kızımızın kalp krizinden yaşamını 
yitirmesi konunun ne ölçüde önemli olduğunun göstergedir.



Çocukların zihinsel ve bedensel olarak 
sağlıklı gelişmeleri için düzenli süt 
tüketmelerine dikkat etmek gerekiyor.
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Perihan Aslan, bir çocuğun günde iki su 
bardağı süt tüketmesi gerektiğine dikkat bardağı süt tüketmesi gerektiğine dikkat 
çekiyor. Türkiye’de halen bu miktarın çok 
altında süt tüketiliyor. Zengin bir vitamin 
ve benzersiz kalsiyum kaynağı olan süt, 
çocukların özellikle gelişim çağında 
mutlaka düzenli ve yeterli miktarda 
tüketmesi gereken bir besin maddesi. 



Okul Sütü Programı Yeniden Başlatılmalı!

Okul sütü programlarının yeniden ve kalıcı 
olarak başlatılmasını devlet acilen 

uygulamaya koymalıdır. Anneler ve babalar 
kadar, okul yönetimleri ve en az sekiz yıl 
okullara gitmeyi mecbur tutan Devlet de 
onların sağlıklı gelişmelerinden sorumlu 

olmalıdır.olmalıdır.

Coca Cola ve Pepsi geçtiğimiz haftalarda Hindistan’da içinde zehirli 
maddeler bulunduğu ve formülünün gizli tutulduğu gerekçesiyle ülke 

çapında resmen yasaklanma kararı alınmıştı.
Ülkemizde 33 lt civarında kola ve gazlı içecek tüketilirken, süt 

tüketimi ise sadece 18 litredir. ABD’de ise kişi başına yıllık 197 lt. 
tüketimine karşılık kişi başına yıllık süt tüketimi 200 lt.dir.





7–15 yaş arasında ilköğretim çağındaki 50 öğrenciye 
uyguladığımız anketlerin sonuçlarına göre;

—Öğrencilerin %80i sabahları düzenli olarak kahvaltı yapıyor. 
Düzenli kahvaltı yapan öğrencilerin sayısı 12–15 yaşları arasında 

azalıyor. 
—Öğrencilerin %92,68’i öğle tatillerinde yemek yiyor. 

—Okulda öğle tatillerinde yemek yiyen öğrencilerden 7–11 yaş 
arasında olanlar yiyeceklerini evden getiriyorlar. Geri kalanların arasında olanlar yiyeceklerini evden getiriyorlar. Geri kalanların 

%4’ü yemeğini evden getiriyor. 
—Yiyeceklerini okul kantininden temin eden öğrencilerin sayısı 

oldukça fazla. 
—Okul kantininden en fazla bisküvi, kraker vb. yiyecekler satın 
alınıyor. Bunu ise soğuk sandviç, tost kola vb. yiyecekler izliyor.
—Öğrencilerin %80’i alışveriş esnasında yiyeceklerin fiyatına, 

sağlıklı ve temiz olmasına, verdiği enerji miktarına dikkat ediyor. 
%16 sı en çok yiyeceğin verdiği enerji miktarına dikkat ediyor.



—Öğrencilerin %98’i cips, kola kraker, kızarmış patates, çikolata ya da 
kek gibi atıştırmalık yiyecekleri tüketmeyi seviyor. Ancak bu oran sebze 

yemekleri ve salatalar söz konusu olduğunda %62’ye düşüyor.
—Öğrencilerin %86’sı lokanta ya da kafelerde yemek yemeyi evde yemek 

yemekten daha çok seviyor.
—Öğrencilerin %100’ü annesinin güzel yemek yaptığını düşünüyor.

—7–11 yaş arası öğrencilerin hiçi biri hayatında alkollü içecek içmemiş. 
Ancak 12–15 yaş arası öğrencilerin %70’i alkollü içecek içmiş.

—Öğrencilerin %86’sı üç öğün düzenli besleniyor. 
—Öğrencilerin %68’nin beslenme düzeni sınav döneminde bozuluyor. 
—Erkek öğrencilerin hiç biri kendini kilolu olarak görmezken, kız —Erkek öğrencilerin hiç biri kendini kilolu olarak görmezken, kız 

öğrencilerin %64’ü kendini kilolu buluyor. 
—7–11 yaş arası öğrenciler ve erkek öğrencilerin tümü hayatında hiç 

rejim yapmamış. Ancak kız öğrencilerin %62’si rejim yapmış.
—Her okulda fast-food türü yiyecek satılıyor ve okullarda beslenme 

adına hiçbir faaliyet gösterilmiyor.
—Öğrencilerin tamamı sağlıklı beslenmenin insan hayatında önemli bir 

yeri olduğuna inanıyor ve okullarında sağlıklı beslenme adına faaliyetler 
yapılmasını istiyor. Buna rağmen %36’sı sağlıklı beslenme konusunda kitap 

ya da dergi okuyor.



Üniversite öğrencilerinin beslenmesi ile ilgili 79 
öğrenciye yapılan anket sonuçları şu şekildedir:

Bu öğrencilerin % 20’i ailesiyle, % 60.7’si yurtta ve % 
19.3’ü arkadaşlarıyla ya da akrabalarıyla bir evde yaşıyor.

Ankette yapılan Beden Kütle Đndeksi (BKI) hesaplamalarımıza göre 
kız öğrencilerin % 6’sı kilolu, % 94’ü normal; erkek öğrencilerin ise % 
2’si kilolu ve % 98’i normal bulunmuştur.



79 KĐŞĐYE YAPILAN BESLENME ĐLE            ĐLGĐLĐ 
YAPILAN ANKET SONUCU :

18-22 YAŞ ARASI                                         
BAYANLARDA

18-22 YAŞ ARASI 
ERKEKLERDE

1.Ailemle, arkadaşlarımla ya da akrabalarımla bir evde, yurtta 
yaşıyorum.

% 70.96’sı yurtta
% 17.74’ü ailesiyle
% 11.3’ü evde

% 28.58’i yurtta
% 35.71’i ailesiyle
% 35.71’i evde

1.Üç öğün düzenli beslenirim.
% 30.64 (evet)
% 69.36 (hayır)

% 42.85 (evet)
% 57.15 (hayır)

1.Düzenli olarak kahvaltı yaparım.
% 38.70 (evet)
% 33.89 (hayır)
% 27.41 (bazen)

% 28.57 (evet)
% 35.72 (hayır)
% 35.71 (bazen)

1.Gün içinde aldığım kalori miktarına dikkat ederim.
% 17.74 (evet)
% 82.26 (hayır)

% 7.15 (evet) 
%  92.85 (hayır)

1.Sağlığa zararlı olduğunu düşündüğüm cips, kola, kızarmış 
patates, kek gibi atıştırmalık yiyeceklerden, gazlı ve kafeinli 
yiyeceklerden uzak durmaya çalışırım.

% 48.39 (evet)
% 51.61 (hayır)

% 28.57 (evet)
% 71.43 (hayır)

1.Yemek yemek benim için bir zevktir; bu yüzden aç olmasam 
bile yemek yerim.

% 47.54 (evet)
% 52.46 (hayır)

% 42.85 (evet)
% 57.15 (hayır)

1.Sebze ağırlıklı beslenmeye çalışırım.
% 54.83 (evet)
% 45.17 (hayır)

% 14.28 (evet)
% 85.72 (hayır)

1.Yediklerimin sağlıklı ya da temiz olmasına değil, verdiği 
enerji miktarına ve beni doyurup doyurmamasına dikkat ederim.

% 17.74 (evet)
% 82.26 (hayır)

% 42.85 (evet)
% 57.15 (hayır)

1.Düzenli olarak süt ve süt ürünleri tüketmeye çalışırım.
% 51.61 (evet)
% 48.39 (hayır)

% 50 (evet)
% 50 (hayır)



Her gün belirli miktarda meyve yemeye özen gösteririm. % 48.39 (evet)
% 51.61 (hayır)

% 50 (evet)
% 50 (hayır)

Ders çalışırken yanımda yiyecek ve içecek bulundururum. % 27.41 (evet)
% 40.34 (hayır)
% 32.25 (bazen)

% 7.14 (evet)
% 57.14 (hayır)
% 35.72 (bazen)

Genellikle hızlı yemek yerim. % 59.67 (evet)
% 40.33 (hayır)

%92.85 (evet)
% 7.15 (hayır)

Ders aralarında düzenli olarak atıştırırım. % 17.74 (evet)
% 82.26 (hayır)

% 0 (evet)
% 100 (hayır)

Günde en az altı öğün sık sık ve az yerim. % 6.45 (evet)
% 93.55 (hayır)

% 14.28 (evet)
% 85.72 (hayır)

Haftada 3 veya daha sık fast-food yerim. % 49.20 (evet)
% 50.80 (hayır)

% 50 (evet)
% 50 (hayır)

Günlük yediğim ekmek miktarı 1 ekmekten az, 1 ekmek, 1 
ekmekten fazladır.

% 66.66 (1 ekmekten az)
% 30.15 (1 ekmek)
% 7.93 (1 ekmekten çok)

% 28.57 (1 ekmekten az)
% 21.43 (1 ekmek)
% 50 (1 ekmekten çok)
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