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Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde
Abdominal Obezite Sıklığı ve Yeme
Farkındalık Düzeyleri•
Frequency of Abdominal Obesity and Eating Awareness
Levels in Health Science Students
• Bu çalışma 2019 yılında, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hemşirelik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezi olarak sunulmuştur.

HİLAL BARIŞKAN *
AZİME KARAKOÇ KUMSAR**

ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Araştırma, sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde abdominal

Aim: This study aimed to evaluate the frequency of abdominal obesity
and the level of eating awareness in students studying at a faculty of
health sciences.

obezite sıklığının ve yeme farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilen
araştırmaya 972 öğrenci katılmıştır. Veriler, Öğrenci Tanılama Formu ve
Yeme Farkındalığı Ölçeği ile toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede
Student-t testi, tek yönlü ANOVA, Pearson Korelasyon Analizi ve Basit
Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmış, sonuçlar p<0.05 anlamlılık
düzeyinde değerlendirilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerde bel çevresi ölçümüne göre abdominal obezite
sıklığı %20.9 olup, bu oran kadınlarda %14.0, erkeklerde ise %57.7
olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yeme farkındalıkları yüksek düzey
olarak saptanmıştır. Öğrencilerin en yüksek puan alınan ölçek alt boyutu
”yeme kontrolü” iken, en düşük puan alınan alt boyut ise “yeme disiplini”
olarak belirlenmiştir.

Methods: The sample of this descriptive, cross-sectional, and
interrelated designed research comprised 972 students. The data of
the study were collected with a Student Diagnostic Form, Mindful
Eating Questionnaire (MEQ), and a tape measure. Descriptive statistical
methods (mean, standard deviation, frequency, percentage) as well
as Student’s t-test, one-way ANOVA, Tukey HSD post-hoc test, and
Pearson correlation analysis were used to evaluate the data. Results were
evaluated at a significance level of p <0.05.
Results: According to the waist circumference measurement, abdominal
obesity frequency was 20.9%. The frequency of abdominal obesity was
determined to be 14% in females and 57.7% in males. The students’
eating awareness MEQ was found to be high, with an average score
of 97.63±13.26. While the subscale of the students with the highest
score was “eating control,” the lowest score was found to be “eating
discipline.”

varlığı ile yeme farkındalık düzeyinin ilişkili olmadığı belirlenmiştir.

Conclusion: There was a low frequency of abdominal obesity in
students, and students had high eating awareness levels. The waist
circumference values of students did not affect the level of eating
awareness.

Anahtar kelimeler: Abdominal obezite, yeme farkındalığı, üniversite öğrencileri.

Keywords: Abdominal obesity, eating awareness, university students.
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• Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde abdominal obezite
sıklığı nedir?

zellikle abdominal bölgede biriken yağ dokusu, diğer
bölümlerde biriken yağlardan farklı olarak belirgin bir
kardiyometabolik risk göstergesidir. (1) Abdominal
bölgedeki yağ dokusu yani adipoz doku leptin, rezistin, adiponektin gibi birçok hormon ve sitokin salgılayan (TNF, IL-6,
IL-8) aktif bir endokrin organ olarak kabul edilmektedir.(2) Bu
nedenle abdominal bölgedeki genişleme yani bel çevresi (BÇ)
değeri, tüm bireyler için kardiyometabolik riski erken saptamak
adına büyük önem taşımaktadır.(3)

• Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde yeme farkındalıkları
ne düzeydedir?
• Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde abdominal obezite ile
yeme farkındalık düzeyleri arasında ilişki var mıdır?

Yöntem

Son yıllarda obez birey sayısındaki hızlı ve devam eden artışın
en önemli nedeni, özellikle sedanter yaşam tarzının
benimsenmesi ve vücut gereksiniminden fazla yani aşırı
beslenme, düzensiz beslenme ve ayaküstü beslenme (fast food)
gibi beslenme alışkanlıkları gösterilmektedir.(4-8)

Araştırmanın Tipi

Yiyecek seçiminde ve beslenme alışkanlıklarının oluşumunda
duyguların önemli bir belirleyici olduğu, bireylerin yeme
farkındalığı arttırıldığında duygu durumlarının farkına
varmasının yanında bu duygu durumlarıyla başa çıkabilme
potansiyellerinin de arttığı görülmektedir.(9,10) Yeme farkındalığı,
en basit tanımı ile “yenilen besine ve/veya tüketilen içeceğe
odaklanarak farkında olarak yeme” olarak tanımlanabilir.(11)
Farkındalık kavramı, yeme davranışlarını tanımlamak ve
değiştirmek için adapte edilerek yeme farkındalığı kavramı
oluşturulmuştur. (9) Yeme farkındalığının amacı, tüketilen
besinin her lokmasında yani her bir tüketim anında “ilk ısırık”
tadını yeniden yaratmaktır. Böylece bireyin vücut ağırlığından
ya da beslenme durumundan etkilenmeksizin tüketilen besinin
farkında olarak daha sağlıklı ve doyurucu seçimler yapması
hedeflenmektedir. Böylece hem bireyi tatmin ederek hem de
bireyin bedenini doyurarak yemek yeme sürecini tamamlamak,
yeme farkındalığının önemli bir parçasıdır. Birey aynı zamanda
hangi tür açlığının olduğunun farkına varmalı ve kendisini
yönlendirebilmelidir.(12,13)

Araştırmanın evrenini, 01 Ekim 2018-04 Ocak 2019 tarihleri
arasında Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde
öğrenim gören 2121 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem
seçimine gidilmeden belirlenen zaman aralığında evrenin
tamamına ulaşılması hedeflenmiş, araştırmanın yapıldığı tarih
ve ders saati aralığında devamsızlık kullanan, klinik uygulama
için sağlık kurumlarında olan ya da raporlu olan öğrencilere
ulaşılamadığı için araştırma kapsamına alınmamıştır.

Araştırma tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tasarımda olarak
yapılmıştır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Evrenin tamamına ulaşılması hedeflense de çalışmanın
güvenirliği için örneklem hesabına gidilmiştir:
N: Evren
n: Örnekleme alınacak uygulama sıklığı
p: İncelenen olayın görülüş sıklığı
q: İncelenen olayın görülmeyiş sıklığı
t: Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde
t tablosundan bulunan teorik değer
d: Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen±sapma

Üniversite öğrencilerinde de yemek yeme alışkanlığı genellikle
düzensiz olup ya az yeme ya da aşırıya kaçma şeklinde dengesiz
ve yetersiz beslenme şekilde görülebilmektedir.(14) Bu nedenle
üniversite öğrencilerinin beslenme konusundaki bilgileri ve
alışkanlıklarının belirlenmesi ve bu konuda önerilerin
geliştirilmesi, uygunsuz beslenmenin getireceği olumsuzluklar
açısından önemlidir.(15,16) Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde
önemli bir role sahip olan sağlık profesyonellerinin, öğrencilik
yıllarından itibaren abdominal obezite ve yemek yeme
tutumlarının farkında olması, vücut ağırlığının korunması ve
sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsemesi açısından
oldukça önemlidir.

n=

(2121)(1.96)2(0.50)(0.50)
(0.05)2(2121-1)+(1.96)2(0.50)
(0.50)

Yukarıdaki örneklem belirleme formülü kullanıldığında,
minimum n=325 öğrencinin çalışmaya dahil edilmesi uygun
bulunmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden ve veri toplama
formlarını eksiksiz dolduran toplam 972 öğrenci çalışmanın
örneklemine dâhil edilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Amaç

Veriler Öğrenci Tanılama Formu ve Yeme Farkındalığı Ölçeği
kullanılarak elde edilmiştir.

Araştırmanın amacı, sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde
abdominal obezite sıklığının ve yeme farkındalık düzeylerinin
belirlenmesi, abdominal obezite sıklığı ile yeme farkındalık
düzeyi arasındaki ilişkinin saptanmasıdır. Araştırmanın
soruları:

Öğrenci Tanılama Formu, araştırmacıların literatür incelemesi
doğrultusunda hazırladıkları; yaş, cinsiyet, medeni durum, okuduğu bölüm gibi bireysel bilgileri ile beslenme ve fiziksel
aktivite alışkanlıklarını sorgulayan 27 sorudan oluşmaktadır.(9,17,18)
Boy cm, kilo kilogram (kg) olarak kaydedilerek kg/m2 formülü

163

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ 2020;17(2):162-9

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Abdominal Obezite Sıklığı ve Yeme
Farkındalık Düzeyleri

• research

ile beden kitle indeksi (BKİ) hesaplanmıştır. Öğrencilerin BÇ ve
kalça çevresi (KÇ) ölçümleri araştırmacı tarafından ayakta ve
dik pozisyonda, kalın kıyafetler (kazak, hırka gibi) olmaksızın
en ince kıyafeti üzerinden ve plastik esnek olmayan mezura
kullanılarak yapılmıştır.
Yeme Farkındalığı Ölçeği (YFÖ-30), Baer ve ark.(19) tarafından
2006 yılında “Mindful Eating Questionnare (MEQ)” başlığıyla
ve yemeye gösterilen dikkatin kalitesini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Köse ve ark.(9) tarafından 2016 yılında Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan Yeme Farkındalığı
Ölçeği (YFÖ-30), 30 sorudan oluşmakta ve 5’li likert skalası (1:
hiç, 2: ender olarak, 3: bazen, 4: sık sık, 5: her zaman) kullanılmaktadır. Ölçek, “disinhibisyon”, “duygusal yeme”, “yeme
Kontrolü”, “odaklanma”, “yeme disiplini”, “farkındalık” ve “enterferans” olmak üzere 7 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte 1.,
7., 9., 11., 13., 15., 18., 24., 25. ve 27. sorular düz puanlandırılmaktadır. Geriye kalan sorular ise ters puanlandırılmaktadır.
YFÖ-30 için en düşük alınabilecek puan 30’ken, en yüksek alınabilecek puan 150’dir. Ölçeğin değerlendirilmesi yapılırken
puanlamada aritmetik ortalama alınmakta olup, çıkan sonuç 3
ve üzeri ise bu sonuç yeme farkındalığının yüksek olduğunu
göstermektedir. Orijinal çalışmada, ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.733 olarak belirlenmiş,(9) çalışmada ölçeğin Cronbach
Alfa değeri 0.77 olarak bulunmuştur.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma tek bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde
öğrenim gören öğrenciler ile yürütüldüğü için sonuçlarının
kendi evrenine genellenebilir olması önemli bir sınırlılığıdır.
Ayrıca yeme farkındalığı konusunda elde edilen bilgiler
bireylerin öz bildirimine dayalıdır.

Bulgular
Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de
gösterildi.
Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı (n=972)
Tanıtıcı Özellikler
Yaş (yıl)
BKİ (kg/m2)
Bel çevresi (cm)
Kalça çevresi (cm)
Günde oturarak geçirilen zaman
(saat)

Min-Maks
17-42
13.56-37.55
49-135
80-158

Ort±SS
20.42±2.13
21.79±3.32
74.41±9.06
98.65±8.59

1-20

4.92±2.99

Kadın
Erkek
1
2
3
4
Evet

n
816
156
218
278
285
191
186

%
84.0
16.0
22.4
28.6
29.3
19.7
19.1

Hayır

786

80.9

I. Derece akrabalar

115

61.8

II. Derece akrabalar

71

38.2

Evet
Hiç kullanmamış.
Bırakmış.

200
704
68

20.6
72.4
7.0

Evet
Alkol kullanımı Hiç kullanmamış.
Bırakmış.

164

16.9

768
40

79.0
4.1

Evet

301

31.0

Hayır

671

69.0

Günlük yaşam- Evet
da aktivite tercihi (merdiven
Hayır
çıkma vb.)

629

64.7

343

35.3

Cinsiyet

Sınıf

Uygulama
Veriler, öğrencilerin derslerini aksatmayacak biçimde zaman
ayarlaması yapılarak ders öncesi ya da sonrasında ders sorumlu
öğretim üyesinden izin alınarak toplanmıştır. Tüm öğrenciler
araştırma hakkında bilgilendirilerek, sözel ve yazılı onamları da
alınarak formların kendileri tarafından eksiksiz doldurması istenmiştir. Veri formlarının doldurulması ve BÇ ölçümünün
yapılması yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür.

Ailede aşırı
kilolu bireyin
olması
Ailedeki aşırı
kilolu bireyler
(n=186)
Sigara kullanımı

Etik Boyut
Verileri toplamadan önce Biruni Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulundan onay (Karar No. 2018/1906) ve araştırmanın yapıldığı kurumdan yazılı izin alınmıştır.
Ayrıca, çalışmada yer alacak her öğrenci çalışmanın içeriği ve
katılımın gönüllü olması konusunda bilgilendirilmiş, sözlü ve
yazılı onamları alınmıştır.

Düzenli egzersiz yapma
durumu

Verilerin Değerlendirilmesi
Verilerin değerlendirilmesinde, IBM SPSS 22 Türkiye programı
kullanılmıştır (https://www.ibm.com/support/pages/how-citeibm-spss-statistics-or-earlier-versions-spss). Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilks testi ile değerlendirilmiştir. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma, frekans, yüzde) yanı
sıra Student-t testi, Tek Yönlü ANOVA testi, Tukey HSD posthoc testi, Pearson Korelasyon Analizi ve değişkenlerin ölçek
puanları üzerindeki etkilerinin değerlendirmelerinde Basit
Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmış, istatistiksel değerlendirmede anlamlılık p<0.05 olarak değerlendirilmiştir.

Günlük uyku
saati
Yaşamın
herhangi bir
döneminde
kilolu/obez
olma

164

6 saatten az

153

15.7

6-8 saat
8 saatten fazla

721
98

74.2
10.1

Evet

182

18.7

Hayır

790

81.3
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Tablo 3. Cinsiyete Göre Bel Çevresi Değeri (Abdominal
Obezite) ve Bel/Kalça Oranı Dağılımı

Tablo 2. BKİ’ye Göre Obezite Sınıflandırılması

BKİ’ye göre sınıflama

n

%

Zayıf

139

14.3

Normal

689

70.9

Fazla kilolu

121

12.4

Obez

23

2.4

Ölçümler

Cinsiyet
Kadın (n=816)

Bel Çevresi
Erkek (n=156)

n

%

<80 cm

702

86.0

≥80 cm

114

14.0

<94 cm

66

42.3

≥94 cm

90

57.7

204

209

Toplam

Öğrencilerin BKİ ortalaması 21.79±3.32 kg/m 2 olup,
%70.9’unun (n=689) BKİ sınıflamasına göre normal kiloda
olduğu belirlendi (Tablo 2).

Kadın (n=816)

Bel/Kalça
Oranı

Öğrencilerin BÇ ölçüm ortalama değeri 74.41±9.06 cm ve KÇ
ölçüm ortalama değeri 98.65±8.59 cm olarak belirlendi.
Toplam abdominal obezite oranı %20.9 olarak belirlendi.
Cinsiyete göre bakıldığında, kadınların %14’ünde, erkeklerin
ise %57.7’sinde abdominal obezite saptandı. Kadınların
%3.8’inde bel/kalça oranı 0.85 cm ve üzeriyken, erkeklerin ise
%9.6’sında bel/kalça oranı 0.90 cm ve üzerindedir (Tablo 3).

Erkek (n=156)

≥0.85 cm

31

3.8

<0.90 cm

785

20.9

≥0.90 cm

15

9.6

Tablo 4. Yeme Farkındalığı Ölçeği Alt Boyut Puan Ortalamalarının Dağılımı
YFÖ-30 Alt Boyutları

Öğrencilerin YFÖ-30 puan ortalaması 97.63±13.26’dır. En
yüksek puan “yeme kontrolü”, en düşük puan ise “yeme
disiplini” alt boyutundan alındı (Tablo 4).
Bel çevresi 80cm ve üzerinde olan kadınların “farkındalık” alt
boyutu puan ortalaması, BÇ 80 cm.in altı olanlardan istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p:0.001; p<0.01). Bel
çevresi 94 cm.in altı olan erkeklerin “yeme kontrolü” alt boyutu
puan ortalaması, BÇ 94 cm ve üzeri olanlardan istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p:0.017; p<0.05)
(Tablo 5).

Min-Maks

Ort±SS

Düşünmeden Yeme

5-25

16.23±4.23

Duygusal Yeme

5-25

16.24±5.11

Yeme Kontrolü

4-20

15.14±3.56

Farkındalık

5-23

16.01±2.23

Yeme Disiplini

4-20

11.65±2.82

Bilinçli Beslenme

5-23

15.07±2.81

Enterferans

2-10

7.30±1.74

47-132

97.63±13.26

Toplam Puan

puanına etkileri regresyon analizi ile değerlendirildiğinde,
modelin ileri düzeyde anlamlı olduğu bulundu ve R2 değerinin
0.235 olduğu saptandı (p:0.001; p<0.01). Modelde tüm
değişkenler sabit tutulduğunda elde edilen ortalama YFÖ-30
toplam puanının 82.697, standart hatasının ise 4.310 olduğu
saptandı (p:0.001; p<0.01). Diğer değişkenler sabit
tutulduğunda, yaşta meydana gelen bir birimlik artışın YFÖ-30
toplam puanında yaklaşık 1 puanlık (0.759) artışa neden

Regresyon analizi için tek değişkenli analizlerde istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanan ve anlamlılık seviyesine yakın
olan yaş, anne eğitim durumu, günlük yaşamda düzenli fiziksel
aktivite yapma ve genel kilodan memnuniyet düzeyi
değişkenleri kullanıldı. Bu değişkenlerin YFÖ-30 toplam

Tablo 5. Kadın ve Erkek Öğrencilerde Bel Çevresine Göre Yeme Farkındalığı Ölçeği (YFÖ-30) Alt Boyut ve Toplam Puanlarının
Karşılaştırılması
Bel Çevresi
Kadın
YFÖ-30 Alt Boyutları

80<cm
(n=702)

≥80 cm
(n=114)

Erkek
t

p

<94 cm
(n=66)

≥94 cm
(n=90)

t

p

-1.086

0.279

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

Ort±SS

Düşünmeden Yeme

16.44±4.17

16.16±4.03

-0.684

0.494

15.44±4.53

14.07±4.27

Duygusal Yeme

15.86±5.05

14.89±4.78

-1.028

0.304

18.89±4.73

19.21±4.79

0.247

0.806

Yeme Kontrolü

15.39±3.52

15.03±3.40

1.215

0.225

14.30±3.49

11.86±4.80

-2.414

0.017*

Farkındalık

16.03±2.18

16.30±2.40

3.621

0.001**

15.65±2.39

16.21±1.53

0.870

0.386

Yeme Disiplini

11.53±2.72

12.54±2.95

-0.686

0.493

11.66±3.05

10.71±3.34

-1.099

0.274

Bilinçli Beslenme

15.28±2.80

15.09±2.67

1.719

0.086

14.12±2.81

13.71±2.09

-0.525

0.600

7.25±1.79

7.56±1.63

-0.176

0.861

7.35±1.54

7.00±2.29

-0.776

0.439

97.79±13.22

97.55±14.12

-0.684

0.494

97.42±12.51

92.79±16.08

-1.286

0.200

Enterferans
Toplam
t: Student-t Testi *p<0.05 **p<0.01
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Tablo 6. Öğrencilere İlişkin Genel Özelliklerin YFÖ-30 Toplam Puanına Olan Etkisinin Doğrusal Regresyon Analizi İle Değerlendirilmesi
Bağımsız Değişkenler
Sabit

Katsayılar

SH

t

p

82.697

4.310

19.187

0.001**

Katsayılar için %95 GA
Alt Sınır

Üst Sınır

74.238

91.155

Yaş

0.759

0.197

3.856

0.001**

0.373

1.145

Anne eğitim durumu (lise)

-0.996

0.949

-1.049

0.294

-2.858

0.867

Anne eğitim durumu (üniversite)

2.248

1.238

1.815

0.070

-0.182

4.678

Günlük yaşamda aktivite yapma

3.732

0.871

4.283

0.001**

2.022

5.442

-2.028

1.532

-1.324

0.186

-5.034

0.978

Genel kilodan memnuniyet
Memnun
Orta

-3.073

1.510

-2.035

0.042*

-6.037

-0.110

Memnun değil

-5.505

1.604

-3.431

0.001**

-8.653

-2.356

Bağımlı Değişken: YFÖ-30 toplam puan SH: Standart Hata GA: Güven Aralığı

*p<0.05

olduğu saptandı (p:0.001; p<0.01). Diğer değişkenler sabit
tutulduğunda, günlük yaşamda aktivite yapanların YFÖ-30
toplam puanı, yapmayanlara göre yaklaşık olarak 4 puan
(3.732) yüksek saptandı (p:0.001; p<0.01). Diğer değişkenler
sabit tutulduğunda, genel kilosundan orta derecede memnun
olanların YFÖ-30 toplam puanı, çok memnun ve memnun
olanlara göre yaklaşık olarak 3 puan (3.073) düşük saptandı
(p:0.042; p<0.05). Diğer değişkenler sabit tutulduğunda, genel
kilosundan memnun olmayanların YFÖ-30 toplam puanı, çok
memnun ve memnun olanlara göre yaklaşık olarak 6 puan
(5.505) düşük saptandı (p:0.001; p<0.01). Diğer değişkenler
istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken, regresyon modelinde
kalmıştır (p>0.05) (Tablo 6).

Tartışma
Sağlığı olumsuz etkileyen kompleks ve multifaktöriyel bir
hastalık olarak kabul edilen obezite, günümüzde önlenebilir
hastalıkların en önemli nedenlerinden biri olarak kabul
edilmektedir.(20)
Obezitenin tanımında yaygın olarak kullanılan antropometrik
bir parametre olan BKİ, bir populasyondaki obezite
prevalansının hesaplanması için de kullanılmaktadır.(21) Sağlık
bilimleri fakültesi öğrencilerinde abdominal obezite sıklığının
ve yeme farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan
çalışmada, öğrencilerin BKİ ortalaması 21.79±3.32 kg/m2 ve
BKİ sınıflamasına göre öğrencilerin yalnızca %2.4’ü obezdi.
Üniversite öğrencileri ile yürütülen benzer çalışmalarda BKİ
ortalaması; Çetinkaya (17) çalışmasında, 22.26±3.53kg/m 2,
Köse’nin(9) çalışmasında, 21.87±3.57 kg/m², Soyuer ve ark.(22)
çalışmasında, 21.37±2.70, Özyazıcıoğlu ve ark.(23) çalışmasında,
22.03±3.0 kg/m2 olarak saptanmıştır.
Yapılan diğer benzer çalışma bulguları da üniversite öğrencilerinin normal kiloda olduğunu, obezite görülme oranının oldukça düşük olduğunu göstermektedir.(17,18,24-27) Üniversite
öğrencileri ile yürütülen benzer çalışmalarda, fazla kilo görülme

**p<0.01

sıklığının ise %8.5-%20 arasında değişebildiği;(22,26,28) kadın öğrencilerde obezite görülme sıklığının erkeklere kıyasla daha
yüksek olduğu belirtilmektedir.(29-31)
Obezitenin herhangi bir yaşta başlayabilmesine karşın,(32) kilo
fazlalığı ve obezite görülme sıklığının hem erkeklerde hem de
kadınlarda yaş ile arttığı bilinmektedir.(33) Bu nedenle genç
yaşlarda korunan vücut ağırlığı ve obezite konusundaki
farkındalığın, sonraki yaşlarda alınma potansiyeli olan kiloların
önüne geçmede ya da azaltılmasında etkisi olacaktır.
Abdominal obezite insülin direncinin en önemli göstergesi olarak kabul edilmekte, visseral adipozite göstergesi olarak BKİ
yanında BÇ ölçümünün de kullanılması önerilmektedir.(34,35)
Bel çevresi erkeklerde ≥94 cm, kadınlarda ≥80 cm risk artışını,
bel çevresi erkeklerde ≥102 cm, kadınlarda ≥88 cm koroner
kalp hastalığı ve metabolik komplikasyonlar için önemli risk
artışını gösterir.(21) Çalışmada, BÇ ortalaması 74.41±9.06 cm
olarak bulunmuştur. Çetinkaya’nın(17) çalışmasında, üniversite
öğrencilerinde BÇ ortalaması 77.94±11.48 cm, benzer şeklide
Gezer’in(24) çalışmasında, 76.0±11.4 cm, Yıldırım ve ark.(18) çalışmasında, kadınların BÇ ortalaması 78.33 cm, erkeklerin ise
86.10 cm bulunmuştur. Araştırmamız ve benzer yaş grubu ve
popülasyonda yürütülen çalışma bulgularına göre, üniversite
öğrencilerinin ortalama BÇ değerleri kabul edilen sınır değerin
altında seyretmektedir.
IDF tarafından Avrupa kökenli toplumlar için belirlenen değerler (kadınlarda 80 cm üzeri, erkeklerde 94 cm üzeri) baz alındığında, çalışmamızdaki abdominal obezite sıklığı %20.9 olup,
kadınlarda %14, erkeklerde ise %57.7’dir. Çetinkaya’nın(17) üniversite öğrencileri ile benzer olarak yaptığı çalışmada da, abdominal obezite sıklığı %16.19 oranı ile araştırmamız ile benzer
bulunmuştur. Literatürde, abdominal obezitenin kadınlarda
daha yüksek olduğunu;(36) erkeklerde daha yüksek olduğunu;(37,38) cinsiyetler arasında fark olmadığını(39) gösteren çalışma
bulgularına rastlanmaktadır. Çalışma bulgumuzda abdominal
obezite oranının erkeklerde yüksek olması, kız öğrencilerin er-
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kek öğrencilere göre beden imajlarına ve beslenme alışkanlıklarına daha fazla dikkat etmelerinden kaynaklanmış olabileceğini
düşündürmektedir.

Çalışmamızda, öğrencilerin BKİ ile ”düşünmeden yeme”, “yeme
kontrolü”, “yeme disiplini” ve “enterferans” alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Benzer şekilde
yapılan Köse’nin(9) çalışmasında da, vücut ağırlığı ve BKİ değeri
yükselirken; “yeme kontrolü” düşmekte olup, bu ilişki istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. Framson ve ark.(12) çalışmasında ise, BKİ değeri arttıkça aynı şekilde yeme farkındalık ölçeği puanı giderek azalmaktadır. Grinnell ve ark.(44) çalışmasında da, BKİ azaldıkça yeme farkındalık düzeyinin arttığını belirtmiştir. Çalışma bulgularının benzerlik ve fark göstermesi, çalışmaların yürütüldüğü popülasyonun yaşla ilişkili benzerlik ve
farkına bağlanmıştır.

Diğer taraftan çalışma sonuçları, yaş ve BKİ arttıkça BÇ
değerinin de arttığını ve obez olsun olmasın özellikle bireysel
risk faktörleri taşıyan bireylerde BÇ ölçümün kesinlikle
değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.(21,38,40,41)
Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, iş yaşamının yoğunluğuna
bağlı fiziksel aktivite seviyesinin azalması ve azalan metabolizma
hızı gibi birçok faktör yaş ile artan BÇ değerinde etkili olabilir.
Bu bağlamda, öğrencilik döneminde sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarının benimsenmesi ve bu yönde alışkanlık
kazanılmasının yetişkinlik döneminde artan abdominal obezite
ile mücadelede etkili bir yöntem olacağı görüşündeyiz.

Çalışmada, öğrencilerin BKİ ve BÇ değerinin yeme farkındalık
düzeyi ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. Buna karşın,
“farkındalık” alt abdominal obezitesi olan kadınlarda olmayan
kadınlardan yüksek ve “yeme kontrolü” boyutunda yeme
farkındalığı abdominal obezitesi olmayan erkeklerde olanlara
kıyasla yüksek saptanmıştır. Literatür incelendiğinde, üniversite
öğrencilerinin yeme farkındalık düzeyleri inceleyen başka
çalışmaya rastlanmamıştır. Benzer çalışmaların yürütülmesi bu
konuda önemli katkı sağlayacaktır.

Metabolik komplikasyon riski açısından DSÖ tarafından
belirlenen BKO (bel/kalça oranı) değerleri (kadınlarda 0.85 cm
ve üzeri, erkeklerde ise 0.90 cm ve üzeri) baz alındığında, kadın
öğrencilerin %3.8’i ve erkek öğrencilerin ise %9.6’sı metabolik
komplikasyon açısından risk taşımaktadır. Üniversite
öğrencileri ile yapılan Mendeş ve ark.(42) çalışmasında, BKO
erkeklerde 0.71 ve 0.95 arası, kadınlarda ise 0.61 ve 1.04
arasında, Gezer’in(24) yaptığı çalışmada ise, BKO 0.77±0.08
şeklinde bulunmuştur. Çalışma bulguları araştırma bulgumuz
ile benzer şekilde, üniversite öğrencilerinde BKO değerinin çok
düşük oranda yüksek olduğunu göstermektedir. Bel çevresinde
olduğu gibi, bu yaşlarda normal BKO değerinin yetişkinlik
döneminde de korunması önem taşımaktadır.

Literatür incelendiğinde, hemşirelerinin daha çok yeme tutum
davranışlarını inceleyen tanımlayıcı çalışmalar yaptığı, ancak
klinik ortamda doğrudan bireye müdahaleyi içeren çalışmaların
olmadığı görülmektedir.(45) Yabancı literatürde, farkındalığın
sağlıklı beslenme üzerinde olumlu bir etkisi olduğu, (46)
geleneksel diyet tedavilerindense yeme farkındalığı
kazandırılmasının sonuçlarının daha etkin olduğu (19) ve
farkındalık temelli beslenme yaklaşımın kilo kaybına neden
olduğu(10) sonucuna varan çalışmalara rastlanmaktadır.

Obezite temelde gereksinimden fazla enerji alımı ve/veya
yetersiz enerji tüketimi nedeniyle oluşmaktadır. Sedanter
yaşam, ayaküstü ve hızlı yenen yemek sonucu fazla kalori alımı,
porsiyonun büyümesi, öğün atlama gibi alışkanlıklar da
obeziteye zemin hazırlayan nedenler arasında sayılmaktadır.(32)
Öğrencilerin üniversite zamanlarında aileden uzakta olmaları,
vakitlerinin çoğunu dışarıda geçirmeleri gibi ana etkenlerin
yanında yaş, cinsiyet, ekonomik etkenler ve yeni kurulan
düzene uyum sağlama gibi pek çok faktör yemek yeme düzeni,
yeme farkındalığı ve besin seçimini etkileyebilmektedir.(23,43)
Çalışmamıza katılan öğrencilerin, yeme farkındalıkları YFÖ-30
ortalama puanı 97.63±13.26 ile yüksek düzey olarak
bulunmuştur. Köse’nin(9) yeme farkındalığı üzerine benzer
olarak yapmış olduğu çalışmada da öğrencilerin YFÖ-30
ortalama puanı 98.11±13.81 olarak yüksek düzeyde
bulunmuştur. Literatürde konu ile ilgili başka çalışmaya
rastlanmamıştır, bu nedenle aynı ya da farklı popülasyonlarda
yeme farkındalık düzeylerinin belirlenmesine yönelik
çalışmaların yürütülmesi önerilmektedir.

Sonuç
Elde edilen bulgular doğrultusunda, üniversite öğrencilerinde
obezite görülme sıklığı oldukça düşük ve abdominal obezite
görülme sıklığı düşüktür. Öğrencilerin yeme farkındalığı
yüksek düzeydedir. Öğrencilerin BKİ ve BÇ değerinin yeme
farkındalık düzeyi ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. Üniversite
öğrencilerinde abdominal obezite ve obezitenin önlenmesi ile
yeme farkındalık düzeylerini artırmaya yönelik mesleki ve
toplumsal sorumluluklar için öğrencilere fırsat verilmesi ve
öğrencilerin yeme farkındalık düzeylerini geliştirecek ve kilo
kontrollerini sağlayacak yönde konuların, müfredatta işlendiği
ders/seçmeli derslere yer verilmesi oldukça önemlidir. Bu
yönde yapılacak geniş örneklem ve faklı popülasyonları
kapsayan, uzun izlem süreli benzer araştırmalar abdominal
obezite farkındalığının yükseltilmesine büyük katkı
sağlayacaktır.
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