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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

MİLAS İLÇESİ VE KÖYLERİNDE AİLELERİN BESLENME 
ALIŞKANLIKLARI 

 
Cemile ÇALIŞ 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Ev Ekonomisi (Beslenme Bilimleri) Anabilim Dalı 

 
Danışman: Doç. Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK 

 
Bu araştırma, Milas ilçesi ve köylerinde yaşayan ailelerin beslenme alışkanlıklarını 
saptamak amacıyla yürütülmüştür. İlçede yaşayan 140, köylerde yaşayan 140 olmak 
üzere toplam 280 aile araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma verileri; “Karşılıklı 
Görüşme Tekniği” kullanılarak anket formları ile toplanmıştır. 
 
Araştırma sonuçlarına göre; kadınların yaş ortalaması ilçede 42.24±1.017, köylerde 
40.77±0.888 yıl; eşlerin yaş ortalaması ilçede 46.16±1.014, köylerde 45.51±0.893 
yıldır. İlçedeki kadınların % 65.0’i, köylerdeki kadınların % 92.1’i ilkokul ve ortaokul 
mezunudur. İlçedeki ailelerin % 42.1’i, köylerdekilerin % 45.7’sinde ailedeki birey 
sayısı dörttür. İlçedeki ailelerin % 57.4’ü, köylerdeki ailelerin % 55.5’i iki çocuğa 
sahiptir. Yemekleri ilçedeki ailelerin % 52.1’i masada, köylerdekilerin % 84.3’ü yer 
sofrasında; ilçedekilerin % 52.1’i ayrı tabaklarda, köylerdekilerin % 47.9’u tek kaptan 
yemektedir. İlçe ve köylerdeki ailelerin çoğu sabah kahvaltısında zeytin, peynir, reçel, 
çay ve domatesi her zaman tüketmektedir. İlçedeki ailelerin % 79.3’ünün sadece fırın 
ekmeği, köylerdekilerin % 88.6’sının hem fırın hem de sac ekmeği tükettiği; ilçe ve 
köylerdeki ailelerin en çok tercih ettikleri peynir çeşidinin çökelek olduğu belirlenmiştir 
İlçedeki ailelerin % 60.7’si yemeklerde iyotlu tuz, köylerdekilerin % 52.1’i ise iyotsuz 
(rafine) tuz kullanmaktadır. İlçedeki ve köylerdeki kadınların yemek pişirirken en çok 
tercih ettikleri tencere çelik, yağ ise zeytinyağıdır. İlçedekilerin % 56.4’ünün, 
köylerdekilerin % 73.6’sının yapraklı sebzeleri ayıklayıp-yıkayıp-doğradığı ve 
çoğunluğunun sebze yemeklerini bir günlük hazırlayıp, kendi suyunda veya az suda 
pişirdikleri saptanmıştır. İlçedeki kadınların % 59.3’ünün kızartma yağını iki kez, 
köylerdekilerin ise % 75.0’inin bir kez kullandıkları bulunmuştur. İlçedeki kadınların % 
57.1’i, köylerdekilerin % 80.7’si makarnayı haşlayıp suyunu dökerek; ilçedekilerin % 
40.7’si pirinç pilavını yağda kavurarak, köylerdekilerin % 56.5’i pirinci ıslatıp, suyunu 
döküp kavurarak pişirmektedir. İlçede ve köylerde kadınların çoğunluğunun 
kurubaklagilleri suda ıslatıp, haşlayıp, suyunu dökerek pişirdikleri saptanmıştır. İlçedeki 
kadınların % 53.6’sının sütlü tatlı pişirirken şekeri indirmeye yakın, köylerdekilerin % 
57.9’unun ise pişirme sırasında ekledikleri belirlenmiştir. 
 
2005, 155 sayfa 
 
ANAHTAR KELİMELER: Aile, beslenme, beslenme alışkanlıkları 
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ABSTRACT 
 

Masters Thesis 
 

NUTRITION HABITS OF FAMILIES IN MILAS DISTRICT AND ITS 
VILLAGES 

 
Cemile ÇALIŞ 

 
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Home Economics (Nutrition Sciences) 

 
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK 

 
This research has been carried out to determine the nutrition habits of families in the district of 
Milas and its villages. Totally 280 families (140 from district and 140 from villages) were 
chosen to participate in the study. The research datas have been collected with questionnaire 
forms by using the technique of mutual interview. 
 
According to the results of the research; it has been founded that the average age of women is 
42.24±1.017 years in the district and 40.77±0.888 years in villages. Also, the husbands’ average 
age is 46.16±1.014 years in the district where as in villages it is 45.51±0.893 years. 65.0 % of  
women living in the district and 92.1 % of the women living in villages have graduated from 
primary and secondary schools. The number of family member is four for 42.1 % of the families 
living in the district and 45.7 % of the families living in villages. 57.4 % of the families in the 
district and 55.5 % of the families in villages have two children. 52.1 % of the families in the 
district eat their meals on the table, while 84.3 % of the families in villages eat on the ground 
table; also 52.1 % of the families in the district eat in different dishes, where as 47.9 % of them 
in villages use the same dishes. Most of the families, living in the district and villages, always 
consume olives, cheese, marmelade, tea and tomatoes in the breakfast. It has been determined 
that in the district 79.3 % of the families prefer only bakery bread, while 88.6 % of the families 
in villages consume both bakery and metal sheet baked bread. Also, in both of two families the 
most preferred type of cheese is curd. 60.7 % of the families in the district use iodine salt, while 
52.1 % of the families in villages choose non-iodine (refined) salt in their meals. Both of the 
women, living in the district and villages, mostly preferred steel saucepans and olive oil in 
cooking. It has been founded that the vegetable with leaves were picked, washed and sliced by 
56.4 % of the women in the district and 73.6 % of the women in villages and at the same time 
most of them prepared vegetable meals cooking in their own or a little water for daily 
consumption. According to the study 59.3 % of the women in the district use the frying oil 
twice, while 75.0 % of them in villages use it once. 57.1 % of the women in the district and 80.7 
% of the women in villages boil and filter the macaroni; 40.7 % of the women in the district 
cook pilaf by roasting the rice with oil where as 56.5 % of the women in the villages wet the 
rice and then filter and roast it. The study also found that the majority of the women both in the 
district and the villages wet the dry legumes firsty and then boiled, poured out the water and 
cooked it. It has been determined that 53.6 % of the women in the district add sugar into the 
milky sweets when close to the end of cooking, while 57.9 % of the women in the villages add 
the sugar during the cooking of the sweets. 

 
2005, 155 pages 
 
Key Words: Family, nutrition, nutrition habits 
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1. GİRİŞ 
 

Toplumun gelişmesi o toplumu oluşturan bireylerin iş verimine bağlıdır. Toplumun en 

küçük birimi olan aileye ait bireylerin fiziksel, mental ve sosyal gelişmeleri, üretken bir 

yapıya sahip olmaları beslenmeleriyle yakından ilgilidir. Aile bireylerinin fiziksel ve 

mental yönden sağlıklı olması ve bunu yaşam boyu sürdürmesi hiç şüphesiz toplumun 

tümünü etkilemektedir. Ülkemizde hızla gelişmekte olan teknoloji ve eğitim çalışmaları 

kentle başlamakta ve yavaş yavaş kırsal alana götürülmektedir. Özellikle insan sağlığını 

koruma yönündeki hızlı gelişmeler beslenme biliminin sağlıkla ilişkisinin önemini 

arttırmaktadır (Demirel 1997). 

 
Günümüzde en önemli konulardan biri olan beslenme; büyüme, gelişme, sağlıklı ve 

verimli olarak uzun süre yaşamak için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin her birini 

yeterli miktarda sağlayacak olan besinleri, besin değerlerini yitirmeden, sağlık bozucu 

hale getirmeden, en ekonomik şekilde alma ve vücutta kullanmadır (Baysal 2002). 

 

Beslenme ve sağlık ayrılmaz kavramlardır. İnsanlar beslenme biliminin öngördüğü 

kurallara göre beslendiği zaman sağlıklı ve üretken olurken, gelişigüzel ve canının 

istediği şekilde beslendiği zaman sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. Bu durum “beslenme 

sağlığın temelidir” özdeyişi ile açıklanabilir. Bireyin ve toplumun beslenme durumu 

düzeltilmeden sağlığın korunması ve hastalıkların kısa sürede iyileştirilmesi 

olanaksızdır (Gündüz 2001). 

 

Toplumların ve onu oluşturan bireylerin sağlıklı ve güçlü yaşamasında ekonomik ve 

sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında, mutlu, huzurlu ve güvence 

altında varlığını sürdürebilmesinde temel koşullardan birisi belki de en önemlisi yeterli 

ve dengeli beslenmedir (Baysal 2002). 

 

Yeterli ve dengeli beslenme, bütün besin ögelerini günlük ihtiyacı karşılayacak 

miktarlarda ve kalitede, düzenli, sürekli ve ekonomik olarak vücuda sağlamak olduğuna 

göre, tüketilen besinin miktarının yanı sıra bunların içerdiği besin ögelerinin düzeyi de 

önemlidir (Ünver 1988, Çolakoğlu ve Ötleş 1990). 

 



 2

Sağlıklı büyüme ve gelişme için bireylerin önce aile içinden başlayarak yeterli-dengeli 

beslenmeleri ve doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaları gerekir (Baysal 2002). 

Beslenmenin yetersiz ve dengesiz olmasının en önemli nedenlerinden birisi eldeki 

olanakların en iyi biçimde kullanılmasını engelleyen, çeşitli faktörlerin etkisi ile oluşan 

ve yerleşen yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Bu alışkanlıklar nedeni ile yapılan yanlış 

ve zararlı uygulamalar da aile beslenmesinde önemli rol oynamakta ve bireylerin sağlığı 

üzerinde etkisini göstermektedir (Aytekin 1994). 

 

Yanlış beslenme alışkanlıklarının çok çabuk yayılıp, kabul edilmesinin en önemli 

nedeni bu alandaki bilgisizliktir. Sağlık ve beslenme konusunda yeterli bilgisi olmasa da 

halk, sağlıkla yiyecekler arasındaki ilişkinin bilincindedir. Ülkemizde toplam nüfusun 

büyük bir kısmı doğru ve yeterli beslenme bilgisine sahip değildir. Bunun yanı sıra 

kültürel yapı ile sosyo-ekonomik durum eski alışkanlıkların devam etmesine kolayca 

yardımcı olmaktadır (Hasipek vd 1992). 

 

Beslenme alışkanlıkları; kişinin günlük öğün sayısı, ana öğünlerde ve ara öğünlerde 

tükettikleri besinlerin tür ve miktarları, yiyecek satın alma, yemek hazırlama, pişirme ve 

servis gibi davranış kalıplarını içerir (Sürücüoğlu 1999). 

 

Yiyecek seçimi ve beslenme alışkanlıklarının meydana gelmesinde çeşitli etmenler rol 

oynar. Bireylerin ve toplumların yeme alışkanlıkları bu değişik etmenlerin etkisiyle 

yavaş yavaş oluşur ve gelişirler. Kentte veya kırsal alanda yaşama, yaşanılan yerin 

coğrafi, iklim ve tarımsal durumu, inanç, gelenek-görenekler, sosyo-ekonomik koşullar, 

beslenme bilgi düzeyi beslenme alışkanlıklarının ortaya çıkması ve gelişmesine neden 

olmaktadır (Pekcan 1992, Sürücüoğlu 1999). 

 

Yapılan çalışmalar farklı ülkelerin hatta aynı ülkenin değişik yörelerinde yaşayan 

insanların beslenme alışkanlıklarında ayrıcalıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

durum, yenilen yiyeceğin çeşit ve miktarını, hazırlanış ve pişiriliş tarzını, öğün sayısı ve 

zamanlarını, yiyeceklerin öğünlere göre dağılımını etkilemektedir (Hasipek vd 1992). 
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Aile mutfağına ulaşan besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi için uygulanan yöntemler 

yemeğin kalitesini ve besin değerini etkiler, besin ögelerinde bazı kayıplar oluşmasına 

sebep olur. Bütün bu değişmeler insanların besin türünü seçmede, yenecek miktarı 

saptamada, satın almada, hazırlama ve pişirmede nelere dikkat etmeleri gerektiği 

konularında bilinçli olmalarını zorunlu kılmaktadır (Aktaş 1987). 

 

Yiyecek hazırlama ve pişirme bir yöntem işidir. Eğer her yönden kaliteli yiyecekler 

üretilmek isteniyorsa, yiyecek hazırlama ve pişirmenin her aşamasında beslenme 

ilkelerine dikkat etmek ve özen göstermek gereklidir (Sevenay 1996). 

 

Yiyeceklerin hazırlanması ve pişirilmesinde olumsuz etkenler bilinmediği zaman 

yiyecekler vücuda yarar sağlayacakları yerde sağlığı bozucu duruma gelmekte ve 

ekonomik kayıplara yol açmaktadır (Yapıcı ve Yener 1986). 

 

Evlerde genellikle bireylerin beslenmesinde sorumlu kişi kadındır. Toplumun gelişme 

düzeyiyle birlikte kadının genişlemiş rolleri yanında en önemli geleneksel rolü aile 

içindeki bireylerin beslenmesiyle ilgilidir (Demirel 1997). Kadının genişlemiş rolleri ne 

olursa olsun geleneksel rollerinin değeri bütün önem ve genişliğiyle sürdüğünden 

kadının yorgunluk, rahatsızlık, bilgi yetersizliği ve zamanın olmaması gibi nedenlerle 

beslenme konusuna gereken önemi verememesinden dolayı meydana gelebilecek 

kayıplar, aile bireylerinin beslenmesini, aile ve ülke ekonomisini etkilediği gibi; bütün 

bu nedenlerden dolayı kadının aile beslenmesine verdiği önem, ayırdığı zaman, aile 

bireylerinin dolayısıyla toplumun sağlığını, fiziksel ve mental yapısını da etkiler (Uyar 

(Arıcı) 1997). 

 

Beslenme işlerinin büyük ölçüde kadının sorumluluğunda olması yalnızca kadının 

çocukla olan biyolojik ilişkisi ve geleneksel ev kadınlığı rolünden değil, özellikle kırsal 

alanda besin üretiminde önemli rol oynamasındandır. Bu nedenle kadının aile içindeki 

durumu ailenin beslenme durumuna yansımaktadır. Sosyal, ekonomik ve kültürel 

farklılıklar kadının yemek hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerinde değişiklikler 

yapmasına neden olmaktadır. Bu değişikliklerin yapılmasındaki temel etmen, satın alma 

gücü ve bilgi düzeyidir. Ailelerin ekonomik durumları yeterli olmadığından, ucuz besin 
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ile karın doyurulmakta, gereksinmelerinin çok altında besin tüketme dolayısı ile kötü 

beslenmektedirler. Satın alma gücünün yanı sıra ailelerin nüfusunun kalabalık olması, 

kadınların gerek kültür gerekse eğitim yönünden yetersiz olmaları da bunlar arasında 

sayılabilir. Ayrıca, ailede birey sayısı arttıkça bireye düşen gelir daha da azalmaktadır. 

Böylece kalabalık ailelerde besin sağlanması daha da güçleşmektedir (Özdoğan 1991). 

 

Besinlerin değerlendirildiği ve tüketime sunulduğu son yer aile mutfağıdır. Aile mutfağı 

bir yerde kadının laboratuvarı sayılabilir. Nasıl ki laboratuvarda küçük bir ihmal ya da 

dikkatsizlik, bilgisizlik zarara yol açarsa, aile mutfağında da aynı şartlar geçerlidir. 

Besinleri en iyi şekilde değerlendirerek bunlardan tam olarak yararlanmak beslenme 

sorunlarını gidermede önemli bir etkendir (Sürücüoğlu 1986). 

 

Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabilmesi için özellikle gelişmekte olan 

toplumlardaki bireylerin beslenme konusunda eğitilmesi gereklidir. Yapılan çalışmalar, 

beslenme eğitim programlarının beslenme bilgisi üzerine etkisinin olduğunu belirlediği 

gibi, eğitim seviyesi yükseldikçe beslenme bilgisinin de buna paralel olarak arttığını 

göstermiştir (Sürücüoğlu 1986). 

 

Ailenin dolayısıyla toplumun sağlam bir temel kazanmasında kadının yeri ve öneminin 

günümüzde daha da belirgin olarak ön plana çıkması nedeniyle kadınların eğitimini 

sadece okuma-yazma bilmezliği gidermeye yönelik bir tedbir olarak değil, gittikçe 

genişleyecek olan köklü bir faaliyet alanı olarak düşünmek ve planlamak zorunluluğu 

vardır. Çünkü bugünün dünyasında aile yaşamı ile ilgili konularda en üst düzeyde 

başarılı olabilmek için değişik türde ve nitelikte bilgi ve beceri sahibi olmak 

gerekmektedir (Aktaş 1993). 

 

Besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanmasında bilgisizlik, adet ve alışkanlıklar 

nedeniyle yapılan yanlış uygulamalar iyi planlanmış ve organize edilmiş bir sağlık 

eğitimiyle düzeltilebilir. Kadının beslenme bilgi ve görgüsüne göre beslenme kültürü bir 

kuşaktan diğer kuşağa aktarılır. Ev kadınlarının eğitilmesiyle tüm ailenin beslenmesi 

düzene gireceğinden beslenme eğitimine kadından başlanması başarı sağlayacaktır 

(Şensoy 1987). 
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Kadına verilecek eğitimle besinlerden daha fazla yararlanma imkanı sağlanırken 

beslenme alışkanlıklarını da olanakları ölçüsünde değiştirmeye çalışılmalıdır. Besin 

seçimi yoksulluk ve olanaksızlıklar nedeniyle kısıtlandığında bile bu sınırlı 

kaynaklardan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını bilmek ve öğretmek gerekir (Akgün 

1987). 

 

Kadının eğitilmişlik düzeyi yükseldikçe bireylerin beslenme durumunda iyileşme 

görülmektedir. Kadın kendi bilgisi, gelenek-görenekleri içinde oluşturduğu; yiyecek 

hazırlama, pişirme, satın alma ve saklama yöntemlerini kullanmaktadır. Ancak eğitim 

düzeyi yükseldikçe geleneksel yöntemlerini bırakıp, kadın yeni yöntemlere geçiş 

yapabilmekte ve aile bireyleri için daha yararlı besinler hazırlayabilmektedir (Demirel 

1997). 

 

Beslenme konusunda yapılacak eğitim ve uygulamalar her şeyden önce ailelerin 

olanaklarına, eğitim durumlarına, ekonomik düzeylerine ve beslenme alışkanlıklarına 

uygun olmalıdır. Beslenme eğitiminden olumlu bir sonuca ancak, beslenme 

konusundaki olumsuz alışkanlıkların ve uygulamanın değiştirilerek olumlu 

uygulamanın günlük yaşantıya katılmasıyla ulaşılır (Hasipek 1983). Çünkü insanların 

doğru ve yeterli beslenme bilgisine sahip olmaması, yanlış beslenme alışkanlıklarının 

çabuk yayılıp, kabul edilmesine neden olmaktadır (Sevenay 1996). 

 

Eğitim zaman ve sabır isteyen, hiç bitmeyen bir süreçtir. Kısa sürede sonuç alınamayan 

eğitim çabaları kişileri yıldırmamalıdır. Kırsal yörelerde yaşayan kadınların genel 

olarak, bulundukları ülkenin kentsel kadınlarına kıyasla, birçok dezavantajları vardır. 

Beslenme eğitimleri ile eldeki imkanların nasıl daha doğru kullanılabileceği 

öğretilebilirse, yanlış beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesinde bir adım daha atılmış 

olabilir (Şahinkaya 1986). 

 

Daha sağlıklı bir toplum olabilmek için sadece bilgi aktarımı yapmak yeterli olmayıp, 

sonuçta davranış değişikliğinin kazandırılması gerekir. Bireylerde davranış değişikliği 

yaratması amacıyla verilen beslenme bilgileri tek başına arzu edilen davranış 

değişikliğini oluşturmada yeterli olmayabilir. Beslenme bilgisi yanında, davranış 
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değişikliğinin yaratılmasında beslenmeye karşı tutum ve inançlarda değişikliğin 

oluşturulması daha etkili sonuçlar verebilmektedir. Bireyin tutumları, inançları, 

beslenme bilgisi edinme konusundaki istekliliği, beslenme ve sağlık durumu kişisel 

değerlerden (kişilik yapısı, yaşam tarzı gibi), sosyal etmenlerden (aile, okul,        

arkadaş çevresi, kültür gibi) ve sosyo-ekonomik etmenlerden (gelir, eğitim gibi) 

etkilenebilmektedir (Kavas ve Kavas 1985, Şaşmaz vd 2000). 

 

Beslenme bilimi son yüzyılda hızlı bir gelişme göstermesine rağmen, beslenme durum 

ve sorunlarının daha iyi anlaşılabilmesi için beslenme alışkanlıkları konusunda detaylı 

bilgi edinilmesi gerekmektedir (Mangır 1987, Uyar (Arıcı) 1997). 

 

Bu araştırma, Milas ilçesi ve köylerinde yaşayan ailelerin beslenme alışkanlıklarının 

belirlenmesi amacı ile planlanıp yürütülmüştür. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

Bu bölümde konu ile ilgili yapılmış çalışmalar tarih sırasına göre özetlenerek 

verilmiştir. 

 

Karataş (1977), Etimesgut sağlık ocağı merkez bölgesinden % 25 örneklem ile seçilen 

703 ev kadınının mutfak uğraşılarında sağlığa ilişkin bilgi ve uygulamaları ile bunları 

etkileyen faktörleri incelemiştir. Değerlendirme sonucunda kadınların yiyecek ve 

içeceklerin doğru yer ve sürede saklanmasına ilişkin bilgi açığı, uygulamalarında da 

yanlışlıklar olduğu saptanmıştır. Ayrıca yiyecek ve içeceklerin saklanmasında, 

sunulmasında, kişisel temizlik kurallarına uymada, mutfak temizleme şeklinde olumlu 

ya da olumsuz davranış göstermede, mutfak araç gerecine sahip olmada başta gelir 

olmak üzere eğitim durumu ve 12 yaşına kadar yaşanılan yerleşme yerinin etkisi olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

 

Hasipek (1983), Çankırı ilinin ova ve orman köylerindeki ailelerin beslenme 

alışkanlıklarını incelemek amacıyla yaptığı çalışmada ova köylerinden 44, orman 

köylerinden 36 olmak üzere toplam 80 aileyi araştırma kapsamına almıştır. Kış için 

hazırlanan yiyeceklerden bulgurun her iki grupta da ilk sırada yer aldığı saptanmıştır. 

Pişirilen yemeklerin yeme zamanına kadar ya da artan yemekleri mutfakta veya mutfak 

olarak kullanılan yerlerde bırakanların oranları ova köylerinde % 56.82, orman 

köylerinde ise % 44.44 olarak bulunmuştur. İki grupta da hem bakır hem de alüminyum 

tencerede yemek pişirenlerin çoğunlukta olduğu saptanmıştır. 

 

Şahinkaya (1983), Diyarbakır’da 2287 aile, 26 köyünde ise 90 aile üzerinde, ailelerin 

konut ve sağlık koşulları beklentileri ve kadının statüsünün saptanması için yaptığı 

araştırmada; ailelerin % 78’inin belirli öğün zamanları olduğunu, % 22’sinin 

olmadığını, % 91’inin günde 3 öğün yemek yediğini ve ailelerin gelirlerinin % 49-75’ini  

yiyeceğe ayırdığını tespit etmiştir. 

 

Ateş vd (1986), sosyo-ekonomik koşulları farklı semtlerde yaşayan toplam 300 evli 

kadının yemek hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerini saptamak için yaptıkları 
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araştırmada, ailelerin besin hazırlama olanaklarının yeterli olduğunu ancak besin 

hazırlama ve pişirme yöntemlerinde yanlışlıklar yaptıklarını belirlemişlerdir. Kadınların 

% 83.1’inin kurubaklagillerin, % 76.9’unun pirincin ıslatma suyunu; % 87.5’inin 

makarnanın, % 75.5’inin kurubaklagillerin, % 59.7’sinin patatesin haşlama sularını 

attıkları saptanmıştır. Ayrıca araştırma bulgularına göre, yemekler pişirilirken % 49.2 

oranında suda pişirme, % 37.5 oranında yağda kavurma yöntemi uygulanmakta, ev 

kadınlarının % 44.7’si kızartma yağını 2 kez kullanmakta, yemekler % 80.8 oranında 

buzdolabında saklanmakta ve ailelerin % 85.8’i kış için besin hazırlamaktadır. 

 

Sürücüoğlu (1986), aile beslenmesinde kadının rolünü belirlemek amacıyla, çalışan 215 

kadın üzerinde bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda, kitle iletişim araçlarından 

yayınlanan beslenme ile ilgili bilgileri izleme açısından eğitim grupları arasındaki fark 

önemli bulunmuş, eğitim düzeyi düştükçe radyo-televizyon, gazete ve dergiden bu tip 

haberlerin daha sıklıkla izlendiği sonucuna varılmıştır. Araştırmaya alınan kadınların % 

78.6’sının kurubaklagillerin, % 48.8’inin sebzelerin, % 68.4’ünün makarnanın haşlama 

suyunu döktüğü, % 50.7’sinin et tüketme şeklinin doğru olduğu, % 45.1’inin sütlü 

tatlılara şekeri indirmeye yakın eklediği bulunmuştur. 

 

Arslan vd (1987), Ankara ve Çankırı illeri ile Ankara’ya bağlı Elmadağ ilçesinde oturan 

toplam 308 ailedeki kadınların gazete, dergi okuma, radyo dinleme, televizyon izleme 

durumlarını inceledikleri araştırmada; gazete ve dergiye gösterilen ilginin (% 24.4) 

radyo ve televizyona gösterilenden (% 66.6) çok daha az olduğunu, bu oranlardaki 

farkın Elmadağ ilçesinde daha fazla olduğunu ve her iki haberleşme aracında da sinema, 

dizi vb eğlence programlarının beslenme ile ilgili haberlere göre daha fazla ilgi ile 

izlendiğini saptamışlardır. 

 

Sürücüoğlu ve Balgamış (1987), beslenme eğitiminin yiyecek hazırlama ve pişirme 

yöntemlerine etkisini saptamak amacıyla beslenme eğitimi alan 34 ve almayan 31 

yüksekokul mezunu 65 evli kadın üzerinde yaptıkları araştırmada; beslenme eğitiminin 

pirinç pilavı, makarna ve kurubaklagillerin pişirilme yöntemi ile sebze hazırlama ve 

sütlü tatlıların pişirilmesi sırasında şeker ilave etme zamanına olumlu etkisi olduğunu 

saptamışlardır. 
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Şensoy (1987), Ankara iline bağlı köy, ilçe, gecekondu ve kentsel yerleşim yerlerinde 

yaşayan toplam 384 ev kadınının besin sanitasyonu konusundaki bilgi ve 

alışkanlıklarını saptamıştır. Kadınların % 56.5’inin sütü pişirmede, % 61.2’sinin 

sebzeleri hazırlamada, % 86.8’inin kısa süre dayanan yiyecekleri ve pişmiş yemekleri, 

% 92.2’sinin uzun süre dayanan yiyecekleri saklamada doğru yöntemler kullandıkları 

belirlenmiştir. 

 

Hasipek ve Örmeci (1988), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi idari kadrosunda 

çalışan evli kadınların yiyecek hazırlama ve pişirme uygulamalarını araştırdıkları 

çalışmada; sebzeleri hazırlarken yıkayıp-ayıklayıp-doğrayan kadınların oranını % 25.0 

olarak belirlemişlerdir. Pilav pişirirken pirinci yağda kavuran kadınlar % 55.0, 

makarnanın haşlama suyunu dökenler % 60.0, kurubaklagillerin haşlama suyunu 

dökenler % 70.0, sütlü tatlı pişirirken şekeri indirmeye yakın ilave edenler % 53.3 

oranlarında saptanmıştır. 

 

Rakıcıoğlu ve Baysal (1988), Ankara’da farklı sosyo-ekonomik yapılardaki 120 aile 

üzerinde, ailelerin beslenme harcamaları, besin satın alma ve tüketim davranışları 

konusunda yaptıkları çalışmada; gelir düzeyi ile gelirin beslenmeye ayrılan payı 

arasında ters yönlü bir ilişki bulmuşlar ve en çok tüketilen besin grubunun tahıllar 

olduğunu, süt ve türevlerinin ise önerilen miktarın çok altında tüketildiğini 

saptamışlardır. 

 

Ersoy (1990a), Ankara’nın Gölbaşı ilçesi ve köylerinde yaşayan 276 ailenin besin 

tüketimi, sosyo-kültürel durumları ile yemek pişirme, yiyecek saklama ve satın alma 

uygulamalarını incelemek amacıyla yaptığı çalışmada, ev kadınlarının; besin hazırlama 

ve pişirme yöntemlerinde yanlışlık yaptıklarını saptamıştır. İncelenen ailelerdeki 

kadınların % 98.6’sının makarnanın haşlama suyunu döktüklerini, % 80.8’inin pilavı 

kavurarak pişirdiklerini, % 57.6’sının sebzeleri ince doğrayıp sonra yıkadıklarını 

belirlemiştir. Ayrıca deneklerin % 48.2’sinin sütü, % 48.9’unun ise yumurtayı 6-10 

dakika kaynattıklarını ve % 69.0’unun da sütlü tatlılara şekeri önceden ekledikleri 

belirlenmiştir. 
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Ersoy (1990b), Ankara’nın farklı sosyo-ekonomik semtlerindeki ailelerde ev teknolojisi 

ile besin işleme durumunu incelemiştir. Araştırma materyalini oluşturmak üzere, her 

sosyo-ekonomik düzeyden 100’er aile rastgele seçilmiştir. Araştırma bulgularına göre 

sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ailelerdeki ev kadınlarının % 98.0’inin, orta sosyo-

ekonomik düzeydeki ailelerin % 96.0’sının ve yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki 

ailelerin % 86.0’sının yazdan kış için besin hazırladıkları saptanmıştır. 

 

Malatyalıoğlu (1991), Erzincan ili merkez ilçesine bağlı 15 köyde yaşayan 150 evli 

kadın üzerinde yaptığı araştırmada, evli kadınların beslenme bilgi düzeyi ile yiyecek 

hazırlama, pişirme ve saklama uygulamalarını incelemiştir. Ailenin beslenmesiyle ilgili 

uygulamalardaki hataların kadının eğitim düzeyi ile paralellik gösterdiği, eğitim düzeyi 

yükseldikçe yanlış ve hatalı uygulamaların oranının düştüğü görülmüştür. Kadınların 

sebzeleri yıkayıp buzdolabında sakladıkları saptanmıştır. Sebzeleri pişirmeden önceki 

uygulamalarda, araştırmaya katılanların % 58.0’inin sebzeleri ayıklayıp-yıkayıp-

doğradıkları, % 37.3’ünün yıkayıp-ayıklayıp-doğradıkları, % 4.7’sinin ise dikkat 

etmediği belirlenmiştir. Yemek pişirmede kullanılan tencere türlerine bakıldığı zaman; 

araştırmaya katılanların % 24.0’ünün alüminyum, % 18.7’sinin çelik, % 8.7’sinin 

emaye tencereyi tercih ettiği bulunmuştur. Kurubaklagilleri pişirirken kadınların % 

78.7’sinin haşlama suyunu döktüğü, % 21.3’ünün haşlama suyunu dökmediği; pirinç 

pilavı yaparken % 49.3’ünün pirinci yağda kavurduğu, % 32.7’sinin pirinci suda 

bekletip suya salarak pişirdiği; makarna pişirirken % 14.0’ünün suyunu çektirerek 

pişirdiği, % 66.7’sinin haşlama suyunu döktüğü, % 19.3’ünün her iki işlemi 

uyguladıkları; sütlü tatlı pişirirken % 76.0’sının şekeri indirmeye yakın, % 15.3’ünün 

süt kaynayınca, % 6.5’inin süt kaynamadan ilave ettikleri, % 2.7’sinin ise şekeri ilave 

etme zamanına dikkat etmedikleri saptanmıştır. 

 

Özdoğan (1991), Amasya ili merkez sağlık ocağı bölgesinde oturan 300 ailenin bazı 

beslenme alışkanlıklarını ve besin hazırlama yöntemlerini belirlemek amacıyla yaptığı 

araştırmada; ailelerin % 38.2’sinin tek kaptan, % 45.4’ünün ayrı kaptan yemek 

yediklerini; gecekonduda oturan ailelerin daha çok yer sofrasını tercih ettiklerini 

belirlemiştir. Ailelerin % 90.3’ünün günde 3 öğün yemek yediği, % 52.0’sinin 

öğünlerinde 1-2 çeşit, % 39.0’unun ise 3-4 çeşit yemek bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca 



 11

ailelerin % 5.7’sinin eti genellikle ızgara yaparak, % 6.7’sinin yağda kızartarak, % 

11.3’ünün haşlama yaparak, % 52.3’ünün sebze yemekleri içinde, % 24.0’ünün her iki 

şekilde pişirerek tükettiklerini saptamıştır. Ailelerin makarna ve pilavı pişirme 

yöntemleri incelendiğinde; % 81.7’sinin makarnanın suyunu süzdüğü, pilavın suyunu 

çektirerek hazırladığı ve bu pişirme yönteminin her iki yerleşim yerinde de benzer 

olduğu belirlenmiştir. Ailelerin % 41.7’sinin sebze yemeklerini genelde haşlamadan 

kavurarak pişirdikleri saptanmıştır. 

 

Altay (1992), Samsun ili belediye sınırları içerisinde, sosyo-ekonomik seviyesi iyi ve 

sosyo-ekonomik seviyesi iyi olmayan mahallelerde kadınların yiyecekleri hazırlama, 

pişirme, saklama ve sunma uygulamalarını araştırmak amacıyla 250 kadın üzerinde 

araştırma yapmıştır. Araştırma kapsamına alınan kadınların yiyecekleri pişirme 

yöntemlerinin sağlığa uygun olmadığı belirlenmiştir. Süt, makarna, sebze yemeğini 

pişirme üzerine eğitim durumunun etkisinin istatistiksel olarak önemli; kurubaklagil, 

pirinç pilavı pişirme ve sebzeleri yıkama üzerine eğitim durumunun etkisinin önemli 

olmadığı bulunmuştur. Kadınların en sıklıkla kullandıkları pişirme yöntemleri, suda 

pişirme ve kızartma yöntemidir. Kızartma yağını kullanmada, kadınların eğitim 

durumunun ve en uzun süre yaşadıkları bölgelerin etkili olduğu görülmüştür. Kadınların 

yemek yapmada en sık kullandıkları tencere türleri, çelik ve alüminyumdur. Yiyecekleri 

saklama biçimleri süt ve sebzeler hariç sağlığa uygundur. Yumurta hariç yiyeceklerin 

saklanmasında yaşanılan bölgelerin etkili olduğu görülmüştür. 

 

Aytekin (1994), Ankara il merkezinde farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin 

beslenme alışkanlıklarını ve etkileyen faktörleri saptamak amacı ile 360 aile üzerinde 

yürüttüğü çalışmada, ailelerin % 74.79’unun kahvaltı, % 67.71’inin öğle, % 91.94’ünün 

akşam öğünlerini atlamadıklarını saptamıştır. Araştırma kapsamına alınan ailelerdeki 

kadınların yüksek sosyo-ekonomik düzeydekilerin % 58.33’ünün, orta sosyo-ekonomik 

düzeydekilerin % 45.83’ünün, düşük sosyo-ekonomik düzeydekilerin ise % 35.00’inin 

sebze yemeği yaparken sebzeleri yıkayıp-ayıklayıp-doğradıklarını belirlemiştir. Ayrıca 

pirinç pilavı yaparken pirinci yağda kavuranların oranını % 63.33; kurubaklagilleri suda 

ıslatıp, haşlayıp, suyunu dökenlerin oranını % 50.83; sütlü tatlı yaparken şekeri 
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indirmeye yakın ilave edenlerin oranını % 55.00; kızartma yağını 2 kez kullananların 

oranını ise % 36.68 olarak saptamıştır. 

 

Bozdemir vd (1995), sosyo-kültürel faktörlerin beslenme alışkanlığı üzerinde etkilerini 

belirlemek amacı ile kırsal, kentsel ve yarı kentsel bölgeden rastgele örneklem yöntemi 

ile seçilmiş 363 aile üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Ailelerin % 74.6’sının 

yemeklerini çatal kaşık kullanarak yediği, % 42.1’inde baba evde olmadığı zaman 

yemek düzeninde değişiklik olduğu, % 52.9’unda aile reisi başlamadan diğerlerinin 

yemeğe başlamadığı, % 54.9’unun yemeği yer sofrasında, % 20.2’sinin ise tek kaptan 

yediklerini belirlemiştir. 

 

Demirel (1997)’in, Antalya’da farklı sosyo-ekonomik düzeydeki kadınların yiyecek 

hazırlama, pişirme ve saklamaları arasındaki farklılıkları ortaya koymak amacıyla 

yaptığı çalışmada; 310 kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Üç sosyo-ekonomik 

düzeyde de yemeğin hazırlanma ve pişirilmesinde çoğunlukla ev kadınlarının sorumlu 

olduğu bulunmuştur. Üst sosyo-ekonomik düzeydeki kadınların % 82.8’i, orta sosyo-

ekonomik düzeydekilerin % 68.2’si, alt sosyo-ekonomik düzeydekilerin % 53.6’sı evde 

yemeklerini kendileri pişirmektedir. Ispanak, pazı gibi sebzelerin pişirilmeye 

hazırlanması sırasında izlenen yol incelendiğinde; üst sosyo-ekonomik düzeydekilerin 

% 52.6’sının, orta sosyo-ekonomik düzydekilerin % 53.6’sının, alt sosyo-ekonomik 

düzeydekilerin % 36.9’unun ayıklama-yıkama-doğrama işlemlerini gerçekleştirdikleri; 

üst sosyo-ekonomik düzeydekilerin % 47.0’sinin, orta sosyo-ekonomik düzeydekilerin 

% 37.3’ünün, alt sosyo-ekonomik düzeydekilerin % 27.0’sinin kurubaklagilleri 

pişirirken haşlama suyunu döktükleri; makarna pişirirken, üst sosyo-ekonomik 

düzeydekilerin % 42.2’sinin, orta sosyo-ekonomik düzeydekilerin % 43.6’sının bol suda 

haşlayıp süzdükleri, alt sosyo-ekonomik düzeydekilerin % 50.0’sinin haşladıktan sonra 

süzüp soğuk sudan geçirdikleri belirlenmiştir. Yemeklerin hazırlanma durumuna 

bakıldığında; üst sosyo-ekonomik düzeydekilerin % 86.0’sının, orta sosyo-ekonomik 

düzeydekilerin % 70.9’unun, alt sosyo-ekonomik düzeydekilerin % 83.0’ünün 

yemekleri günlük hazırladıkları saptanmıştır. 
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Sevenay ve Hasipek (1997), çalışan kadınların yiyecek hazırlama ve pişirmeyle ilgili 

uygulamalarını saptamak amacıyla Kayseri il merkezinde 13 kamu sektöründe çalışan 

260 kadın üzerinde araştırma yapmışlardır. Araştırma bulgularına göre, kadınların çoğu 

(% 70.0) yemeklerini kendi hazırlamaktadır. Kadınların % 53.8’inin sebzeleri ayıklayıp-

yıkayıp-doğradığı; % 75.77’sinin sebzeleri haşlamadan direkt pişirdikleri belirlenmiştir. 

Makarnayı haşlama suyunu dökerek pişirenlerin oranı % 52.53; pirinç pilavı pişirirken 

pirinci yağda kavuranların oranı % 44.40; sütlü tatlı pişirirken şekeri indirmeye yakın 

ilave edenlerin oranı % 72.09 olarak bulunmuştur. 

 

Uyar (Arıcı) (1997)’ın, Konya il merkezindeki 54 kamu kuruluşunda çalışan 450 

kadının beslenme alışkanlıklarını ve beslenme bilgi düzeylerini belirlemek için yaptığı 

araştırmada; kadınların beslenme konularını radyodan dinleme oranı % 13.8, 

televizyondan izleme oranı % 46.7, gazete ve dergiden izleme oranı ise % 40.0 olarak 

saptanmıştır. Eğitim durumları ile radyo dinleme ve sürekli yayınları izleme durumları 

arasındaki ilişki de önemli bulunmuştur. 

 

Ersoy ve Ersoy (1999), Ankara’nın gecekondu bölgelerinde yaşayan toplam 480 kadının 

yiyecek hazırlama ve pişirme uygulamalarını ortaya çıkarmak amacıyla yaptıkları 

araştırmada; ailelerin % 62.5’inde yiyecekleri hazırlama ve pişirmede şehre geldikten 

sonra değişiklik olduğu saptanmıştır. Ailelerde etler en çok sebze ve kurubaklagil 

yemekleri içerisinde pişirilmektedir. Kurubaklagiller ıslatılıp haşlandıktan sonra suyu 

dökülerek pişirilmektedir. Sebzelere daha çok ayıklama-doğrama-yıkama, bunu takiben 

de ayıklama-yıkama-doğrama işlemi uygulanmaktadır. Bu yapıldıktan sonra uzun 

sürede az suda karıştırmadan kapak kapalı olarak ve kısa sürede az suda karıştırmadan 

kapalı tencerede pişirilmektedir. Makarna, haşlayıp suyu dökülerek; pilav daha çok 

yağda kavrularak pişirilmektedir. Kadınların 2/3’ü de kente geldikten sonra yiyecek 

hazırlama ve pişirme uygulamalarında değişiklik yapmışlardır. 

 

Sürücüoğlu ve Özçelik (1999), Niğde’nin Çamardı ve Bolu’nun Mudurnu ilçelerinde; 

ailelerin yemek servis şekilleri, yöresel yemek çeşitleri ve özel günlerde yemek 

hazırlama durumlarını belirlemek amacıyla 200 aile üzerinde bir çalışma yapmışlardır. 

Çamardı’daki kadınların % 97’sinin, Mudurnu’daki kadınların ise % 67’sinin ev kadını 
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olduğu belirlenmiştir. Her iki ilçede de ailelerin büyük çoğunluğunun yemek pişirmek 

için bütangazlı ocak ve çelik tencere kullandığı, Çamardı’daki ailelerin % 70’inin yer 

sofrasında, % 66’sının tek kaptan; Mudurnu’daki ailelerin ise % 36’sının yer sofrasında, 

% 67’sinin ayrı kaptan yemek yedikleri saptanmıştır. Her iki ilçede de en çok pişirilen 

tatlı çeşidinin baklava olduğu, ailelerin büyük çoğunluğunun özel günler ve kış için 

yiyecek hazırladıkları bulunmuştur. 

 

Yücecan vd (1999), yerleşim yeri, beslenme durumu ve beslenmeyi etkileyen etmenler 

çerçevesinde sosyo-ekonomik farklılaşmayı göz önüne alarak 6734 aile üzerinde bir 

araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucunda ailelerin besin hazırlama ve pişirme 

yöntemlerinde bazı önemli yanlışlıklar yaptıkları saptanmıştır. Ailelerin % 6.7’si çorba 

yaparken unu, % 76.3’ü pilav ve dolma yaparken pirinci kavurmakta; kurubaklagillerin 

(% 63.8) ve makarnanın (% 83.7) haşlama suyunu dökmektedir. Kadınların sütlü tatlı 

yaparken % 24.0’ünün şekerle-sütü bir arada kaynattığı; sebzeleri kendi suyunda 

pişirdiği (% 68.7) bulgular arasındadır. 

 

Gündüz (2001), Kayseri merkez fuar sağlık ocağı bölgesinde ikamet etmekte olan 15-49 

yaş grubu evli kadınların 423’ünü araştırma kapsamına almıştır. Kadınların beslenme ve 

sağlık konularındaki bilgileri hangi kaynaktan edindiniz sorusuna; % 69.5’inin 

televizyon, % 22.5’inin yakınlarım-komşularım, % 15.8’inin ebe-hemşire, % 14.4’ünün 

hekim, % 13.7’sinin okul, % 12.5’inin kitap, % 11.8’inin gazete, % 3.3’ünün ise halk 

eğitim merkezi cevabını verdikleri belirlenmiştir. 

 

Uğur (2001), Ankara ilinde farklı sosyo-ekonomik düzeyde yaşayan, 500 çalışan ve 500 

çalışmayan olmak üzere 21-50 yaş grubunda 1000 evli kadın üzerinde yaptığı 

çalışmada, eğitim düzeyi arttıkça gazetelerde ve dergilerde beslenme hakkında çıkan 

yazıların okunmasının arttığını, gazetelerde ve dergilerde beslenme hakkında çıkan 

yazıların okunma oranının çalışan kadınlarda (% 31.2) fazla olduğunu bulmuştur. 

 

Güler ve Özçelik (2002), çalışan ve çalışmayan kadınların yiyecek satın alma-hazırlama 

davranışlarını belirlemek amacıyla 150 çalışan, 150 çalışmayan toplam 300 kadın 

üzerinde yaptıkları araştırmada; çalışan kadınların % 76.0’sının, çalışmayanların % 
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87.3’ünün yemeklerini günlük hazırladıkları belirlenmiştir. Kadınların % 75.0’inin 

sebzeleri doğrudan pişirdiği; % 59.3’ünün makarnanın haşlama suyunu döktüğü; % 

36.3’ünün pirinç pilavı yaparken pirinci yağda kavurarak pişirdiği ve kadınların yarıdan 

fazlasının kurubaklagilleri pişirirken haşlama sularını döktükleri bulunmuştur. 

Kadınların kitle iletişim araçlarından beslenme ile ilgili yayınlara ne derece ilgi 

duydukları incelenmiş ve % 53.3’ünün arada sırada, % 21.7’sinin her zaman takip ettiği 

(çalışan % 20.0, çalışmayan % 23.3) saptanmıştır. 

 

Sharifi Vashfam (2002), Ankara ve Tebriz’de yaşayan evli kadınların beslenme bilgi 

düzeyleri, besin hazırlama ve pişirme uygulamalarının karşılaştırılması için toplam 300 

evli çalışmayan, en az lise mezunu ve orta sosyo-ekonomik düzeye sahip kadın üzerinde 

yaptığı araştırmada; Ankara’lı kadınların % 37.3’ünün yazılı ve sözlü basından 

beslenme ile ilgili programları her zaman izlediğini, Tebriz’li kadınlarda ise bu oranın 

% 6.7 olduğunu belirlemiştir. Araştırmaya alınan Ankara’lı kadınların en çok ilgi 

duydukları beslenme programları yemek pişirme programları olup, Tebriz’li kadınların 

ise beslenme bilgisini en çok kitaplardan öğrendiklerini saptamıştır. 

 

Kutlu (2004), Ankara iline bağlı Şereflikoçhisar ilçesi ve köylerinde yaşayan evli 

kadınların beslenme bilgi düzeyleri, besin hazırlama, pişirme ve saklama 

uygulamalarını saptamak amacıyla 300 evli kadın üzerinde bir çalışma yapmıştır. 

Köylerdeki kadınların % 76.0’sının, ilçedekilerin % 72.0’sinin sebzeleri pişirmeden 

önce ayıklayıp-yıkayıp-doğradıkları ve kadınların çoğunun sebze yemeklerini 1 öğün 

için hazırlayıp, haşlamadan pişirdikleri saptanmıştır. Kadınların büyük çoğunluğunun 

kurubaklagilleri suda ıslatıp, haşlayıp, suyunu dökerek; pilavı yağda kavurarak; 

makarnayı haşlayıp, suyunu dökerek pişirdikleri bulunmuştur. Köylerdeki kadınların % 

53.3’ünün, ilçedekilerin % 35.3’ünün kızartma yağını 2 kez kullandıkları; köylerdeki 

kadınların % 73.3’ünün, ilçedekilerin % 62.0’sinin sütlü tatlı pişirirken şekeri indirmeye 

yakın ekledikleri belirlenmiştir. Ayrıca köylerdeki kadınların % 49.3’ünün, ilçedekilerin 

% 44.0’ünün sebzeleri yıkamadan naylon torbada ve soğutucuda sakladıkları 

saptanmıştır. 

 

 



 16

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu araştırma, Milas ilçesi ve köylerinde yaşayan ailelerin beslenme alışkanlıklarının 

belirlenmesi amacı ile planlanıp yürütülmüştür. 

 

3.1. Araştırma Bölgesinin Seçimi 

 

Araştırma, Muğla iline bağlı Milas ilçesinde ve Milas ilçesinin merkez bucağına bağlı 

köylerde yaşayan aileler üzerinde yürütülmüştür. Bu yörede benzer bir çalışma 

yapılmamış olması, araştırıcının yörede rahat, güvenilir bir çalışma olanağına sahip 

olması, köylü yaşantısının gelişmesinde büyük etkisi olan ev ekonomisi çalışmalarının 

bu bölgede çok az olması gibi nedenler araştırma bölgesinin seçiminde etkili olmuştur. 

 

Milas ilçesi, Ege Bölgesi’nin güneyinde Muğla iline bağlı bir ilçe merkezidir. Milas 

merkez ilçesinin idari sınırını; doğuda Yatağan ve Muğla merkez ilçesi, kuzeyde Aydın 

ilinin Söke, Kaçarlı ve Çine ilçeleri oluştururken, güneyinde Gökova Körfezi yer alır 

(Savaş 1993). 

 

Milas, Muğla ilinin 2. büyük yerleşim bölgesidir. Sodra Dağı’nın eteklerinde kendi 

adıyla anılan ova üzerinde kurulmuştur. Adını rüzgarlar tanrısı Ailos’un soyundan gelen 

Mylasos’dan alan Milas, önce Karia’nın sonra Menteşe Beyliği’nin başkentliğini 

yapmıştır. Milas’ın antik ismi Mylasos ya da Mylasa’dır. Kesintisiz 3000 yıllık kültür 

birikiminin izlerini Milas’ın her yerinde görmek mümkündür. Milas’ın sınırları 

içerisinde 27 antik kentin kalıntıları vardır. Bunlardan İasos, Labranda, Euromos ve 

Heraklia ziyaret edilebilecek olanlarıdır (Anonim 2004a). 2000 yılı genel nüfus 

sayımına göre ilçe merkez nüfusu 38063, merkez bucağına bağlı toplam köy sayısı 67 

ve toplam köy nüfusu ise 39789’dur (Anonim 2000). 

 

3.2. Örneklemin Seçimi 

 

Araştırmanın evreni Milas ilçesi ve köylerinde yaşayan ailelerdir. Araştırmanın 

materyalini; toplam 67 köyden % 10 örneklem ile seçilen 7 köy (Ağaçlıhüyük, Çamköy, 
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Kafaca, Kırcağız, Koruköy, Tuzabat, Yaşyer) ve her köyden 20 aile olmak üzere 140 

aile ve nüfusların yaklaşık olarak eşit olduğu göz önüne alınarak ilçe merkezinden de 

140 aile olmak üzere toplam 280 aile oluşturmuştur. Araştırma kapsamına alınan aileler 

tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. 

 

3.3. Veri Toplama Yöntemi 

 

Araştırma verileri, anket formu ile karşılıklı görüşme tekniği kullanılarak, bizzat 

araştırmacı tarafından toplanmıştır. 

 

Anket tekniği toplumu ilgilendiren çeşitli sorunlar hakkında bilgi edinmek için en çok 

başvurulan araştırma tekniklerinden biridir. İyi düzenlendiği ve evreni temsil eder 

sayıda birey üzerinde çalışıldığı zaman evren hakkında değerli bilgiler elde edilmesini 

sağlayabilir (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu 1990). 

 

3.3.1. Anket formunun hazırlanması 

 

Araştırma materyalinin toplanmasında Ek 1’deki anket formu kullanılmıştır. Anket 

formu bu konu ile ilgili kaynaklar ve daha önce yapılmış bazı araştırmalardan 

yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket formunda yer alan soruların anlaşılırlığı 20 aile 

üzerinde test edilmiş, gerekli düzeltmeler yapılarak yeniden düzenlenmiştir.  

 

Anket formu, “Aileler Hakkında Genel Bilgiler”, “Konut ile İlgili Bilgiler”, “Ailelerin 

Beslenme Alışkanlıkları ile İlgili Bilgiler” ve “Yiyecek Hazırlama, Pişirme ve Saklama 

Uygulamaları ile İlgili Bilgiler” ana başlıkları adı altında 4 genel bölümden meydana 

gelmiştir (Ek 1).  

 

Kadınların vücut ağırlığı (kg) ve boy uzunluğu (cm) ölçümleri de alınmış; Beden Kitle 

İndeksleri (BKİ) hesaplanmıştır (kg/m2 ). Beden Kitle İndeksi“< 18.5  zayıf”, “18.5-24.9 

arası normal”, “25.0-29.9 arası fazla kilolu”, “30-39.9 arası şişman”, olarak 

değerlendirilmiştir (Seidell 2000). 
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3.3.2. Anket formunun uygulanması 

 

Araştırma verileri gerekli izinler alındıktan sonra 16 Ağustos-16 Eylül 2004 tarihleri 

arasında toplanmıştır. Anket formundaki sorular köylerde ve ilçede yaşayan ailelerdeki 

evin hanımına yöneltilmiştir. Anket formunun uygulanması yaklaşık olarak 40 dakika 

sürmüştür. 

 

3.4. Verilerin Değerlendirilmesi 

 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 11.5 for Windows (Statistical Package 

for the Social Science) paket yazılımından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma 

verileri; mutlak ve yüzde (%) değerler ile çizelgeler halinde gösterilmiş, tercih istenen 

sorular için puanlama çizelgeleri  hazırlanmıştır. Yaş, beden kitle indeksi, birey sayısı, 

çocuk sayısı, ilk evlilik yaşı, evlilik süresi ve araştırma yapılan bölgede yaşama süresi 

gibi nicel verilerin aritmetik ortalamaları (X±Sx) hesaplanmıştır. Verilerin istatistiksel 

değerlendirilmesinde Khi-kare (X2) önemlilik testi kullanılmıştır. Birden fazla seçenek 

yanıtladıkları sorulara ilişkin yüzde değerler her bir seçenek için “N” sayısı dikkate 

alınarak hesaplanmıştır. 

 

Anket formunda, tercih belirtilmesi istenilen soruların değerlendirilmesinde; 

karşılaştırmanın daha belirgin olması için T=3T1+2T2+T3 formülünden 

yararlanılmıştır. Formülde T: toplam puanı, T1: birinci tercihi, T2: ikinci tercihi, T3: 

üçüncü tercihi ifade etmektedir. Puanlama sisteminde birinci tercih 3 puan, ikinci tercih 

2 puan, üçüncü tercih 1 puan ile çarpılmış ve toplam puanlar elde edilmiştir (Özgen and 

Gönen 1989). 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular “Aileler Hakkında Genel Bilgiler”, “Ailelerin 

Konutları ile İlgili Bilgiler”, “Ailelerin Beslenme Alışkanlıkları” ve “Ailelerin Yiyecek 

Hazırlama, Pişirme ve Saklama Uygulamaları” başlıkları altında verilmiş ve tartışmaları 

yapılmıştır. 

 

4.1. Aileler Hakkında Genel Bilgiler 

 

Bu bölüm; araştırma kapsamına alınan kadınların ve eşlerinin yaşları, kadınların ve 

eşlerinin öğrenim durumları, kadınların çalışma durumları, kadınların beden kitle 

indeksi değerleri, kadınların eşlerinin mesleği, ailelerdeki birey ve çocuk sayıları, aile 

yapısı, kadınların ilk evlilik yaşları ve evlilik süreleri, ailenin gelir kaynakları, ailelerin 

beslenmeleri için belli bir miktar para ayırma durumları, ailelerin araştırma bölgesinde 

yaşama süreleri, kadınların beslenme ile ilgili programları takip etme durumları ve 

kadınların beslenme hakkında basından başka yerden bilgi alma durumlarını 

içermektedir. 

 

4.1.1. Kadınların yaşları 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların yaşları çizelge 4.1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1. Yerleşim yerine göre kadınların yaşları 

       Yerleşim Yeri 
 
 
Yaş(yıl) 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 18-27 16 11.4 15 10.7 31 11.1 
 28-37 35 25.0 32 22.9 67 23.9 
 38-47 52 37.2 62 44.3 114 40.7 
 48-57 23 16.4 21 15.0 44 15.7 
 ≥ 58 14 10.0 10 7.1 24 8.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.801                   SD=4                          p>0.05 
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Çizelge 4.1 incelendiğinde; araştırma kapsamına alınan kadınların % 40.7’sinin 38-47, 

% 23.9’unun 28-37, % 15.7’sinin 48-57, % 11.1’inin 18-27 ve % 8.6’nın da 58 ve daha 

büyük yaş grubunda olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge yerleşim yerine göre incelendiğinde, ilçedeki kadınların % 37.2’sinin ve 

köylerdeki kadınların % 44.3’ünün 38-47 yaş grubunda yer aldığı görülmektedir. 

İlçedeki kadınlarda % 25.0, köylerdeki kadınlarda ise % 22.9 oranı ile 28-37 yaş 

grubundaki kadınlar ikinci sırayı almaktadır. Yaşları 58 ya da daha fazla olan kadınların 

oranı ilçede % 10.0 iken, köylerde % 7.1’dir. Yapılan khi kare analizi sonucunda 

yerleşim yeri ile kadınların yaşı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur 

(p>0.05). 

 

Kadınların ortalama yaşı 41.51±0.675 yıldır. Yerleşim yeri göz önüne alındığında 

kadınların ortalama yaşının köylerde 40.77±0.888, ilçede ise 42.24±1.017 yıl olduğu 

saptanmıştır. 

 

4.1.2. Kadınların eşlerinin yaşları 

 

Yerleşim yeri dikkate alınarak araştırma kapsamına alınan kadınların eşlerinin yaşları 

çizelge 4.2’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.2. Yerleşim yerine göre kadınların eşlerinin yaşları 

       Yerleşim Yeri 
 
 
Yaş(yıl) 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 18-27 3 2.1 6 4.3 9 3.2 
 28-37 37 26.4 25 17.9 62 22.1 
 38-47 43 30.7 49 35.0 92 32.9 
 48-57 34 24.3 44 31.4 78 27.9 
 ≥ 58 23 16.5 16 11.4 39 13.9 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=6.252                   SD=4                          p>0.05 
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Çizelge 4.2 genel toplam üzerinden incelendiğinde; eşlerin % 32.9’unun 38-47 yaş 

grubunda olduğu görülmektedir. Yaşı 48-57 ve 28-37 arasında bulunanların oranları 

sırasıyla % 27.9, % 22.1 ve yaşı 58 ve daha büyük olanların oranı ise % 13.9’dur. 

 

İlçede, 38-47 yaş grubunda bulunanlar % 30.7 oranıyla birinci sırayı alırken, bunu % 

26.4 ile 28-37, % 24.3 ile 48-57 yaş grubunda bulunanlar izlemektedir. Köyler 

incelendiğinde % 35.0 ile 38-47 yaş grubunda bulunanların birinci sırayı aldığı 

görülmektedir. Bunu % 31.4 ile 48-57, % 17.9 ile 28-37 yaş grubunda bulunanlar takip 

etmektedir. Köylerde ve ilçede yaşayan kadınların eşlerinin yaşları ile yerleşim yeri 

arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemsizdir (p>0.05). 

 

Kadınların eşlerinin ortalama yaşı 45.84±0.675 yıl olarak bulunmuştur. Yerleşim yeri 

göz önüne alındığında eşlerin ortalama yaşı ilçede 46.16±1.014 yıl, köylerde 

45.51±0.893 yıl olarak belirlenmiştir. 

 

4.1.3. Kadınların öğrenim durumları 

  

Araştırma kapsamına alınan kadınların öğrenim durumlarına ilişkin bilgiler çizelge 

4.3’te gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.3. Yerleşim yerine göre kadınların öğrenim durumları 

          Yerleşim Yeri   
 
Öğrenim          
Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Okur-yazar olmayan 2 1.4 4 2.9 6 2.1 
 Okur-yazar 4 2.9 2 1.4 6 2.1 
 İlkokul ve ortaokul 91 65.0 129 92.1 220 78.6 
 Lise 31 22.1 4 2.9 35 12.5 
 Yüksekokul 12 8.6 1 0.7 13 4.7 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=40.809                 SD=5                         p<0.01 

 

Çizelge 4.3 genel toplam üzerinden değerlendirildiğinde; en yüksek orana % 78.6 ile 

ilkokul ve ortaokul mezunlarının sahip olduğu, bunu % 12.5 oranı ile lise, % 4.7 oranı 
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ile yüksekokul mezunlarının, % 2.1 oranı ile okur yazar olanların ve yine % 2.1 oranı ile 

okur yazar olmayanların izlediği belirlenmiştir. 

 

Köylerde yaşayan kadınlarda en fazla oranın ilkokul ve ortaokul mezunlarında olduğu 

(% 92.1), bunu aynı oranlarla okur yazar olmayanların ve lise mezunlarının (% 2.9) 

izlediği görülmektedir. Okur yazar olanların oranı % 1.4 ve yüksekokul mezunlarının 

oranı ise sadece % 0.7’dir. 

 

İlçedeki kadınların % 65.0’inin ilkokul ve ortaokul mezunu olduğu; bunu % 22.1 oranı 

ile lise mezunlarının, % 8.6 oranı ile yüksekokul mezunlarının izlediği saptanmış olup, 

okur yazar olanların oranı % 2.9, okur yazar olmayanların oranı ise % 1.4’tür.  

 

Yapılan khi kare analizinde yerleşim yeri ile kadınların öğrenim durumları arasındaki 

ilişkinin istatistiksel açıdan önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

 

4.1.4. Kadınların eşlerinin öğrenim durumları 

 

Kadınların eşlerinin öğrenim durumlarına ilişkin veriler çizelge 4.4’tedir. 

 

Çizelge 4.4. Yerleşim yerine göre kadınların eşlerinin öğrenim durumları 

          Yerleşim Yeri 
 
Öğrenim        
Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Okur-yazar olmayan 1 0.7 1 0.7 2 0.7 
 Okur-yazar - - 1 0.7 1 0.4 
 İlkokul ve ortaokul 95 67.9 129 92.1 224 80.0 
 Lise 26 18.6 6 4.3 32 11.4 
 Yüksekokul 18 12.8 3 2.2 21 7.5 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=32.265                SD=5                         p<0.01 

 

Çizelge 4.4 genel toplam üzerinden incelendiğinde, ilkokul ve ortaokul mezunu olan 

eşlerin oranının en yüksek olduğu (% 80.0) görülmektedir.  
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İlkokul ve ortaokul mezunu olan eşlerin oranı ilçede % 67.9, köylerde % 92.1; lise 

mezunu olanların oranı ilçede % 18.6, köylerde % 4.3’tür.  

 

Eşlerin öğrenim durumlarının yerleşim yerine göre değiştiği yapılan khi kare analizi ile 

belirlenmiştir (p<0.01). 

 

4.1.5. Kadınların çalışma durumları 

 

Kadınların çalışma durumlarını gösteren veriler çizelge 4.5’te olduğu gibidir. 

 

Çizelge 4.5. Yerleşim yerine göre kadınların çalışma durumları  

        Yerleşim Yeri 
 
Çalışma         
Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Çalışmıyor 115 82.1 138 98.6 253 90.4 
 Çalışıyor 15 10.7 2 1.4 17 6.0 
 Emekli 10 7.2 - - 10 3.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=22.032                 SD=2                          p<0.01 

 

Çizelge 4.5 genel olarak incelendiğinde; çalışmayan kadınların oranının % 90.4, çalışan 

kadınların oranının % 6.0 ve emekli olan kadınların oranının ise % 3.6 olduğu 

görülmektedir. 

 

İlçede çalışmayan kadınların oranı % 82.1, çalışan kadınların oranı  % 10.7 iken, bu 

oranlar köylerde sırasıyla % 98.6 ve % 1.4 olarak bulunmuştur.  

 

Yapılan khi kare analizi ile kadınların çalışma durumlarının yerleşim yeri ile arasındaki 

ilişkinin istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.01). 
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4.1.6. Kadınların beden kitle indeksi (BKİ) değerleri 

 

Beden kitle indeksi (BKİ) yetişkinlerde, vücudun boy-ağırlık dengesi, zayıflık, yetersiz 

beslenme ve obeziteyi sınıflama için bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Beden kitle 

indeksi ağırlık ile boy arasındaki ilişkiyi gösterir (Yolsal vd 1998). 

 

Yerleşim yerine göre araştırma kapsamına alınan kadınların beden kitle indeksi 

değerleri çizelge 4.6’da olduğu gibidir. 

 

Çizelge 4.6. Yerleşim yerine göre kadınların BKİ değerleri 

        Yerleşim Yeri 
 
 
BKİ 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Zayıf 1 0.7 2 1.4 3 1.1 
 Normal    54 38.6 70 50.0 124 44.3 
 Fazla kilolu 58 41.4 65 46.4 123 43.9 
 Şişman 27 19.3 3 2.2 30 10.7 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=21.996                SD=3                         p<0.01 

 

Çizelge 4.6’dan da görüldüğü gibi BKİ’ne göre normal vücut ağırlığına sahip olan 

kadınların oranı ilçede % 38.6, köylerde % 50.0’dir. Fazla kilolu ve şişman kadınların 

oranı ilçede % 60.7 iken, köylerde % 48.6’dır. Kadınların beden kitle indeksi 

değerlerinin yerleşim yerine göre değiştiği, bunun da istatistiksel olarak önemli olduğu 

khi kare analizi ile belirlenmiştir (p<0.01). 

 

Kadınların ortalama BKİ’leri 25.30±0.238 kg/m2 olarak bulunmuştur. Ortalama BKİ 

ilçede 26.13±0.386 kg/m2, köylerde ise 24.47±0.260 kg/m2’dir. 

 

Sağlam (1989)’ın yaptığı çalışmada; ev hanımı olan kadınlarda şişman olanların 

oranının çalışanlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
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Uyar (Arıcı) (1997), Konya il merkezi kamu kuruluşlarında çalışan kadınlar üzerinde 

yaptığı araştırmada; kadınların % 54.0’ünün normal, % 32.0’sinin ise hafif şişman 

olduklarını belirlemiştir. 

 

Güler ve Özçelik (2002)’in yaptıkları çalışmanın sonuçlarına göre de; çalışan kadınların 

% 66.0’sı normal ağırlıkta, çalışmayan kadınların % 45.3’ü hafif şişman olarak 

saptanmıştır. 

 

4.1.7. Kadınların eşlerinin mesleği 

 

Araştırmaya alınan kadınların eşlerinin mesleklerine ilişkin veriler çizelge 4.7’de 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.7. Yerleşim yerine göre kadınların eşlerinin meslekleri 

       Yerleşim Yeri 
 
 
Meslek 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Serbest meslek  75 53.6 32 22.9 107 38.2 
 Çiftçi 3 2.1 76 54.3 79 28.2 
 Emekli 39 27.9 18 12.9 57 20.4 
 İşçi 10 7.1 9 6.4 19 6.8 
 Memur 12 8.6 4 2.8 16 5.7 
 İşsiz 1 0.7 1 0.7 2 0.7 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=96.526                 SD=5                          p<0.01 

 

Çizelge 4.7 genel toplam üzerinden incelendiğinde; kadınların eşlerinin % 38.2’sinin 

serbest meslek sahibi, % 28.2’sinin çiftçi, % 20.4’ünün ise emekli oldukları görülmekte 

olup; % 13.2’si memur, işçi ve işsiz’dir. 

 

Çizelge yerleşim yerine göre incelendiğinde; ilçedeki eşlerin % 53.6’sının serbest 

meslek sahibi, % 27.9’unun emekli; köylerde ise % 54.3’ünün çiftçi, % 22.9’unun 

serbest meslek sahibi oldukları görülmektedir. Eşlerin meslek durumları yerleşim yerine 

göre değişmekte olup, bu durum istatistiksel açıdan da önemlidir (p<0.01). 
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4.1.8. Ailelerdeki birey sayısı 

 

Yerleşim yerine göre araştırma kapsamına alınan ailelerdeki birey sayısı çizelge 4.8’de 

olduğu gibidir. 

 

Çizelge 4.8. Yerleşim yerine göre ailelerdeki birey sayısı 

    Yerleşim Yeri 
 
 
Birey Sayısı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 2  33 23.6 17 12.1 50 17.9 
 3  34 24.3 32 22.9 66 23.6 
 4  59 42.1 64 45.7 123 43.9 
 5-6 14 10.0 27 19.3 41 14.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=9.506                    SD=3                           p<0.05 

 

Çizelge 4.8’den de anlaşılacağı gibi genel örneklemde, ailelerin % 43.9’u 4, % 23.6’sı 

3, % 17.9’u 2, % 14.6’sı 5-6 bireyden oluşmaktadır. 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında; 4 kişiden oluşan ailelerin oranı ilçede % 42.1, 

köylerde % 45.7’dir. İlçede 2 kişilik ailelerin oranı % 23.6, köylerde % 12.1; 5-6 kişilik 

ailelerin oranı ilçede % 10.0, köylerde ise % 19.3’tür. Yapılan khi kare analiz 

sonucunda ailedeki birey sayısının yerleşim yerine göre değişme durumunun 

istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). 

 

Genel örneklemde ailedeki ortalama birey sayısı 3.58±0.060’tır. Yerleşim yeri göz 

önüne alındığında ailedeki ortalama birey sayısının ilçede 3.39±0.082, köylerde ise 

3.77±0.085 olduğu saptanmıştır. 

 

4.1.9. Ailelerin çocuk sayısı 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin % 95.0’inin (266 aile) çocuk sahibi olduğu 

belirlenmiştir (ilçe % 92.1, köyler % 97.9). 
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Ailelerin sahip oldukları çocuk sayısı yerleşim yerine göre çizelge 4.9’da gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.9. Yerleşim yerine göre ailelerin çocuk sayısı 

       Yerleşim Yeri 
 
 
Çocuk Sayısı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 1 26 20.2 25 18.2 51 19.2 
 2 74 57.4 76 55.6 150 56.4 
 3 22 17.0 25 18.2 47 17.6 
 ≥ 4 7 5.4 11 8.0 18 6.8 
 Toplam 129 100.0 137 100.0 266 100.0 

  X2=0.887                   SD=3                          p>0.05 

 

Ailelerin % 56.4’ünün 2, % 19.2’sinin bir, % 17.6’sının üç, % 6.8’inin ise dört ve daha 

fazla çocuğu olduğu saptanmıştır. 

 

Çizelge yerleşim yerine göre incelendiğinde çocuk sahibi ailelerin yarıdan fazlasının iki 

çocuğu (ilçe % 57.4, köyler % 55.6) vardır. İlçede ikinci sırada bir çocuk sahibi olan 

aileler yer alırken (% 20.2), köylerde aynı oranlarla bir ve üç çocuk sahibi aileler (% 

18.2) ikinci sırada gelmektedir. 

 

Ortalama çocuk sayısı 2.03±0.056’dır. Yerleşim yeri dikkate alındığında ailelerin sahip 

oldukları ortalama çocuk sayısı ilçede 1.93±0.082, köylerde ise 2.12±0.075 olarak 

saptanmıştır. 

 

4.1.10. Ailelerin aile yapıları 

 

Çizelge 4.10’da yerleşim yerine göre ailelerin aile yapıları gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.10. Yerleşim yerine göre ailelerin aile yapıları 

       Yerleşim Yeri 
 
 
Aile Yapısı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Çekirdek aile 140 100.0 124 88.6 264 94.3 
 Geniş aile - - 16 11.4 16 5.7 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=16.970                 SD=1                          p<0.01 

 

Genel toplam üzerinden incelendiğinde; ailelerin % 94.3’ünün çekirdek aile, % 

5.7’sinin geniş aile yapısına sahip oldukları görülmektedir (Çizelge 4.10). 

 

İlçedeki ailelerin tamamı çekirdek aile yapısında iken, köylerde ailelerin % 88.6’sının 

çekirdek aile, % 11.4’ünün geniş aile yapısında olduğu saptanmıştır. Yerleşim yeri ve 

aile yapıları arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Kutlu (2004), Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi ve köylerinde yaptığı çalışmada da 

ilçedeki ailelerin % 89.3’ünün, köylerdeki ailelerin % 67.3’ünün çekirdek aile yapısında 

olduğunu belirlemiştir ve aradaki ilişki önemli bulunmuştur (p<0.05). 

 

4.1.11. Kadınların ilk evlilik yaşları 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların ilk evlilik yaşları çizelge 4.11’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.11. Yerleşim yerine göre kadınların ilk evlilik yaşları 

       Yerleşim Yeri 
 
 
Evlilik Yaşı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 14-19 46 32.9 70 50.0 116 41.4 
 20-24 77 55.0 62 44.3 139 49.7 
 ≥ 25 17 12.1 8 5.7 25 8.9 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=9.824                   SD=2                          p<0.01 
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Çizelge 4.11 genel örneklem üzerinden ele alındığında; kadınların hemen hemen 

yarısının (% 49.7) 20-24 yaşlarında evlendikleri, bunu % 41.4 oranı ile 14-19 yaşları 

arasında evlenenlerin izlediği belirlenmiştir. 25 ve daha büyük yaşlarda evlenenlerin 

oranı ise % 8.9’dur. 

 

İlçedeki kadınların yarıdan fazlasının (% 55.0) 20-24, köylerdeki kadınların ise yarısının 

14-19 yaşlarında evlendikleri görülmektedir. Kadınların ilk evlilik yaşlarının yerleşim 

yerine göre değiştiği ve bunun istatistiksel olarak da önemli olduğu bulunmuştur 

(p<0.01). 

 

Yerleşim yerleri genel olarak incelendiğinde ortalama evlilik yaşı 20.19±0.181 yıl 

olarak bulunmuştur. İlçede ortalama evlilik yaşı 20.78± 0.288 yıl, köylerde ise 

19.61±0.208 yıl olarak saptanmıştır. 

 

4.1.12. Kadınların evlilik süreleri 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların evlilik süreleri çizelge 4.12’de mutlak ve yüzde 

değerler ile gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.12. Yerleşim yerine göre kadınların evlilik süreleri 

       Yerleşim Yeri 
 
Evlilik  
Süresi (yıl) 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 1-9 25 17.9 20 14.3 45 16.1 
 10-19 38 27.1 33 23.6 71 25.4 
 20-29 48 34.3 61 43.6 109 38.9 
 30-39 15 10.7 16 11.4 31 11.1 
 ≥ 40 14 10.0 10 7.1 24 8.5 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=3.157                   SD=4                          p>0.05 

 

Genel örneklemde; kadınların % 38.9’unun 20-29 yıldır evli olduğu görülmektedir. 

Bunu % 25.4 oranı ile evlilik süresi 10-19 yıl, % 16.1 oranı ile evlilik süresi 1-9 yıl, % 
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11.1 oranı ile evlilik süresi 30-39 yıl olan kadınlar ve % 8.5 oranı ile evlilik süresi 40 ve 

daha fazla yıl olan kadınlar takip etmektedir. 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında; 20-29 yıldır evli olan kadınların oranı ilçede % 34.3, 

köylerde % 43.6; 10-19 yıldır evli olanların oranı ilçede % 27.1, köylerde % 23.6’dır. 

 

Kadınların ortalama evlilik süreleri 21.33±0.705 yıldır. Yerleşim yeri dikkate 

alındığında kadınların ortalama evlilik süreleri ilçede 21.46±1.100 yıl, köylerde 

21.19±0.884 yıl olarak saptanmıştır. 

 

4.1.13. Ailelerin gelir kaynakları 

 

Milas, sanayi ve ticaret faaliyetleri itibariyle Muğla ili dahilinde en fazla gelişme 

gösteren bir ilçe merkezidir. Halkın çoğunun tarımsal etkinlikte bulunduğu ilçede tarıma 

dayalı sanayi ilk sırayı alırken, tarımsal etkinlikler içinde de ilk sırayı zeytincilik 

oluşturmaktadır (Savaş 1993). 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin gelir kaynakları yerleşim yerine göre çizelge 

4.13’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.13. Yerleşim yerine göre ailelerin gelir kaynakları 

          Yerleşim Yeri 
 
 
Gelir Kaynakları 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Tarla ürünleri 5 3.6 93 66.4 98 35.0 
 Hayvancılık - - 56 40.0 56 20.0 
 Meyvecilik - - 2 1.4 2 0.7 
 Aylık ücret 86 61.4 61 43.6 147 52.5 
 Günlük ücret 72 51.4 16 11.4 88 31.4 
 

Çizelge 4.13 genel toplam üzerinden ele alındığında; ailelerin % 52.5’inin gelir 

kaynaklarının aylık ücret olduğu görülmektedir. Bunu % 35.0 ile tarla ürünleri, % 31.4 

ile günlük ücret, % 20.0 ile hayvancılık ve % 0.7 ile meyvecilik takip etmektedir. 
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Aynı çizelgeden ilçedeki ailelerin % 61.4’ünün gelir kaynağı aylık ücret iken, 

köylerdeki ailelerin % 66.4’ünün tarla ürünleri olduğu da görülmektedir.  

 
4.1.14. Ailelerin beslenmeleri için belli bir miktar para ayırma durumları 
 
 
Araştırma kapsamına alınan ailelerin beslenmeleri için belli bir miktar para ayırıp 

ayırmadıkları çizelge 4.14’te gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.14. Yerleşim yerine göre ailelerin beslenmeleri için para ayırma durumları 

       Yerleşim Yeri 
 
Para  
Ayırma Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Hayır 123 87.9 138 98.6 261 93.2 
 Evet 17 12.1 2 1.4 19 6.8 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=12.704                 SD=1                          p<0.01 

 

Çizelge 4.14’e genel olarak bakıldığında da görüldüğü gibi, ailelerin % 93.2’si 

gelirlerinden beslenmeleri için belli bir miktar para ayırmaz iken, % 6.8’i ayırmaktadır.  

 

Çizelge yerleşim yerine göre incelendiğinde ilçedeki ailelerin % 87.9’u, köylerdekilerin 

ise % 98.6’sı gelirlerinden beslenmeleri için belli bir miktar para ayırmamaktadır. 

Köylerde bu oranın daha yüksek olması, ailelerin beslenmeleri için gerekli olan 

yiyeceklerin çoğunu kendilerinin üretiyor olmasından kaynaklanmış olabilir. 

 

Yapılan khi kare analizi sonucunda yerleşim yeri ile ailelerin gelirlerinden beslenmeleri 

için belli bir miktar para ayırma durumları arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak önemli 

olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

 

4.1.15. Ailelerin araştırma bölgesinde yaşama süreleri 

 

Ailelerin araştırma bölgesinde yaşama süreleri yerleşim yerine göre incelenmiş ve elde 

edilen sonuçlar çizelge 4.15’te verilmiştir. 
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Çizelge 4.15. Yerleşim yerine göre ailelerin araştırma bölgesinde yaşama süreleri 

       Yerleşim Yeri 
 
Yaşama  
Süresi (yıl) 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 1-9 9 6.4 7 5.0 16 5.7 
 10-19 14 10.0 20 14.3 34 12.2 
 20-29 30 21.4 38 27.1 68 24.3 
 30-39 35 25.0 25 17.9 60 21.4 
 ≥ 40 52 37.2 50 35.7 102 36.4 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=3.956                   SD=4                          p>0.05 

 

Genel örneklemde, ailelerin % 36.4’ünün araştırma bölgesinde 40 ve daha fazla yıl, % 

24.3’ünün 20-29 yıl, % 21.4’ünün 30-39 yıl, % 12.2’sinin 10-19 yıl ve % 5.7’sinin 1-9 

yıldır yaşadıkları belirlenmiştir (Çizelge 4.15).  

 

İlçede ailelerin % 37.2’sinin 40 ve daha fazla yıldır, % 25.0’inin 30-39 yıldır, % 

21.4’ünün 20-29 yıldır, % 10.0’unun 10-19 yıldır ve % 6.4’ünün 1-9 yıldır araştırma 

bölgesinde yaşadıkları belirlenmiştir. 

 

Köylerde ise ailelerin % 35.7’sinin 40 ve daha fazla yıldır araştırma bölgesinde 

yaşadıkları görülmektedir. İkinci sırayı % 27.1 oranı ile 20-29 yıl arası, üçüncü sırayı % 

17.9 oranı ile 30-39 yıl arası, dördüncü sırayı % 14.3 oranı ile 10-19 yıl arasında 

araştırma bölgesinde yaşayan aileler almaktadır. Son sırada ise % 5.0 oranı ile 1-9 yıl 

arası yaşayanların yer aldığı saptanmıştır. 

 

Bölgede yaşama süresi ortalama 33.54±0.936 yıldır. Yerleşim yerine göre ele 

alındığında;  ailelerin araştırma bölgesinde ortalama yaşama süresi ilçede 34.68±1.365 

yıl, köylerde ise 32.39±1.279 yıl olarak bulunmuştur. 
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4.1.16. Kadınların beslenme ile ilgili programları takip etme durumları 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların beslenme ile ilgili programları radyo-TV ve 

gazeteden takip etme durumları araştırılmış ve elde edilen sonuçlar çizelge 4.16’da 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.16. Yerleşim yerine göre kadınların beslenme ile ilgili programları takip   
           etme durumları  
 
            Yerleşim Yeri 
 
 
Takip Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Radyo-TV  Evet 38 27.1 11 7.9 49 17.5 
  Hayır 18 12.9 35 25.0 53 18.9 
  Bazen 84 60.0 94 67.1 178 63.6 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=20.892               SD=2                         p<0.01 

 Gazete   Evet 29 20.7 4 2.9 33 11.8 
  Hayır 59 42.2 101 72.1 160 57.1 
  Bazen 52 37.1 35 25.0 87 31.1 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=33.286               SD=2                         p<0.01 

 

Çizelge 4.16 genel toplam üzerinden incelendiğinde; kadınların % 63.6’sının beslenme 

ile ilgili programları radyo-TV’den bazen takip ettikleri, % 18.9’unun hiç takip 

etmedikleri ve % 17.5’nin her zaman takip ettikleri görülmektedir.  

 

Çizelge yerleşim yerine göre değerlendirildiğinde; beslenme ile ilgili programları radyo-

TV’den bazen takip eden kadınların oranı ilçede % 60.0, köylerde % 67.1; her zaman 

takip eden kadınların oranı ilçede % 27.1, köylerde % 7.9’dur. 

 

Yerleşim yerine göre kadınların beslenme ile ilgili programları radyo-TV’den takip 

etme durumları arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Aynı çizelgeden kadınların beslenme ile ilgili haberleri gazeteden takip etme 

durumlarına bakıldığı zaman, genel örneklemde kadınların % 57.1’inin hiç takip 
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etmediği, % 31.1’inin bazen takip ettiği, % 11.8’inin her zaman takip ettiği 

görülmektedir. 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında, beslenme ile ilgili bilgileri gazeteden her zaman veya 

bazen takip eden kadınların oranı ilçede % 57.8 iken, bu oran köylerde % 27.9’dur 

(ilçede kadınların öğrenim durumlarının daha yüksek olması bu durumu etkilemiş 

olabilir). 

 

Kadınların beslenme ile ilgili programları gazeteden takip etme durumları yerleşim 

yerine göre değişmektedir. Bu durum istatistiksel olarak da önemli bulunmuştur 

(p<0.01). 

 

Soysal (1979), Ankara ili içinde oturan 400 ev kadını üzerinde yaptığı bir çalışmada, 

yazılı ve sözlü basından beslenme ile ilgili programları kadınların % 38.9’unun her 

zaman, % 35.5’inin bazen takip ettiklerini ve % 29.6’sının ise hiç takip etmediklerini 

saptamıştır. 

 

Malatyalıoğlu (1991)’nun, Erzincan ili merkez ilçesi köylerinde yaptığı araştırmada; 

kadınların % 50.0’sinin beslenme ile ilgili programları radyo ve televizyondan takip 

etmedikleri, % 39.3’ünün her zaman, % 10.7’sinin ise bazen takip ettikleri bulunmuştur. 

 

Sevenay (1996), Kayseri il merkezi kamu sektöründe çalışan kadınlar üzerinde yaptığı 

araştırmada; kadınların % 59.6’sının radyo ve televizyondan beslenme konusundaki 

yayınları her zaman, % 32.7’sinin bazen takip ettiklerini ve % 7.7’sinin ise takip 

etmediklerini belirlemiştir. 

 

Güler ve Özçelik (2002)’in Ankara’da yaptıkları araştırmaya göre; çalışmayan 

kadınların % 52.7’sinin, çalışan kadınların % 54.0’ünün beslenme ile ilgili yazı ve 

programları arasıra; çalışmayanların % 23.3’ünün, çalışanların % 20.0’sinin ise her 

zaman takip ettikleri belirlenmiştir. 
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Sharifi Vashfam (2002), Ankara ve Tebriz’de yaptığı araştırmada; Ankara’daki 

kadınların % 37.3’ünün, Tebriz’dekilerin ise % 6.7’sinin beslenme programlarını her 

zaman takip ettiklerini belirlemiştir. 

 

Kutlu (2004)’nun Ankara iline bağlı Şereflikoçhisar ilçesi ve köylerinde yaptığı 

araştırmada; kadınların % 46.3’ünün yazılı ve sözlü basından beslenme ile ilgili 

programları bazen takip ettikleri, % 36.3’ünün hiç takip etmedikleri ve % 17.4’ünün her 

zaman takip ettikleri saptanmıştır. 

 

4.1.17. Kadınların beslenme hakkında basından başka yerden bilgi alma  
            durumları 
 

Kadınlara; “Beslenme hakkında yazılı ve sözlü basından başka yerden bilgi aldınız mı?” 

diye sorulmuş, alınan cevaplar mutlak ve yüzde değerlerle çizelge 4.17’de 

gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.17. Yerleşim yerine göre kadınların beslenme hakkında basından başka  
            yerden bilgi alma durumları 
 
          Yerleşim Yeri 
 
Bilgi Alma  
Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Hayır 102 72.9 112 80.0 214 76.4 
 Evet 38 27.1 28 20.0 66 23.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.982                  SD=1                         p>0.05 

 Cevap “Evet” ise Nereden? 

 Beslenme uzmanı 16 42.1 4 14.3 20 30.3 
 Doktor 14 36.9 5 17.9 19 28.8 
 Hemşire 2 5.3 16 57.1 18 27.3 
 Arkadaş   1* 2.6 - - 1 1.5 
 Okul - -   1* 3.6 1 1.5 
 Besl.uzm.ve doktor   4* 10.5 - - 4 6.1 
 Doktor ve hemşire   1* 2.6   2* 7.1 3 4.5 
 Toplam 38 100.0 28 100.0 66 100.0 

  X2=22.350                SD=3                         p<0.01 

 * İstatistik işlemde birleştirilmiştir. 
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Çizelge 4.17 incelendiğinde de görüleceği gibi, basından başka yerden beslenme 

hakkında bilgi almayan kadınların oranı % 76.4, alanların oranı ise % 23.6’dır. Bu 

oranlar ilçede sırasıyla % 72.9 ve % 27.1, köylerde ise % 80.0 ve % 20.0 olarak 

saptanmıştır. 

 

Beslenme ile ilgili basından başka yerden bilgi alan kadınların % 30.3’ünün beslenme 

uzmanından bilgi aldığı görülmektedir. Doktor (% 28.8) ve hemşireden (% 27.3) bilgi 

alanların oranı birbirlerine yakındır. 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığı zaman ilçede beslenme uzmanından (% 42.1), köylerde 

ise hemşireden (% 57.1) bilgi alanlar ilk sırada yer almıştır. 

 

Kadınların beslenme hakkında bilgi aldıkları kaynaklar ile yerleşim yeri arasındaki 

ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

4.2. Ailelerin Konutları ile İlgili Bilgiler 

 

Bu bölümde ailelerin oturdukları evlerin yapısı ve mülkiyet durumu, oda sayısı, mutfak 

durumu, mutfaklarında şebeke suyunun olup olmama durumu, içme ve kullanma 

suyunu nereden sağladıkları ve çöplerini biriktirdikleri yer incelenmiştir.  

 

4.2.1. Ailelerin evlerinin yapısı 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin oturdukları evlerin yapısı sorulmuş, alınan 

cevaplar çizelge 4.18’de gösterilmiştir.  
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Çizelge 4.18. Yerleşim yerine göre ailelerin evlerinin yapısı 

       Yerleşim Yeri 
 
 
Evin Yapısı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Ahşap - - 1 0.7 1 0.4 
 Kerpiç - - 5 3.6 5 1.7 
 Beton 140 100.0 96 68.6 236 84.3 
 Taş - - 38 27.1 38 13.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
 

Çizelge 4.18 genel örnekleme göre değerlendirildiğinde; ailelerin büyük çoğunluğunun 

(% 84.3) oturdukları evlerin yapısının beton olduğu saptanmıştır. Bunu % 13.6 oranı ile 

evlerinin yapısı taş olanlar, % 1.7 oranı ile evlerinin yapısı kerpiç olanlar ve % 0.4 oranı 

ile evlerinin yapısı ahşap olanlar izlemektedir. 

 

İlçedeki ailelerin tamamının oturdukları evlerin yapısının beton; köylerde de yapısı 

beton olan evlerde oturan ailelerin oranının en yüksek (% 68.6) olduğu belirlenmiştir. 

Köylerdeki ailelerin % 27.1’inin evlerinin yapısı taş, % 3.6’sının kerpiç ve % 0.7’sinin 

ahşaptır. 

 

4.2.2. Ailelerin oturdukları evlerin mülkiyet durumu 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin oturdukları evlerin mülkiyet durumu çizelge 

4.19’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.19. Yerleşim yerine göre ailelerin oturdukları evlerin mülkiyet durumu 

       Yerleşim Yeri 
 
Mülkiyet 
Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Ev sahibi 108 77.1 132 94.3 240 85.7 
 Kiracı 27 19.3 6 4.3 33 11.8 
 Lojman 4 2.9 - - 4 1.4 
 Akraba evi 1 0.7 2 1.4 3 1.1 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=20.097                 SD=3                          p<0.01 
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Çizelge 4.19 genel toplam üzerinden ele alındığında; ailelerin % 85.7’sinin evleri 

kendilerine aittir. Kirada oturan ailelerin oranı % 11.8, lojmanda oturan ailelerin oranı 

% 1.4, akrabalarının evinde oturan ailelerin oranı ise % 1.1’dir. 

 

Çizelge yerleşim yerine göre incelendiğinde; ilçede yaşayan ailelerin % 77.1’i, köylerde 

ise % 94.3’ü ev sahibidir.  

 

Evlerin mülkiyet durumunun yerleşim yerine bağlı olarak değiştiği ve bu durumun 

istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

 

4.2.3. Ailelerin oturdukları evlerin oda sayısı  
 
 
Yerleşim yerine göre ailelerin oturdukları evlerin oda sayısı çizelge 4.20’de olduğu 

gibidir. 

 

Çizelge 4.20. Yerleşim yerine göre ailelerin oturdukları evlerin oda sayısı 

    Yerleşim Yeri 
 
 
Oda Sayısı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 2 1 0.7 2 1.4 3 1.1 
 3 39 27.9 32 22.9 71 25.3 
 4 78 55.7 60 42.9 138 49.3 
 5 22 15.7 44 31.4 66 23.6 
 6 - - 2 1.4 2 0.7 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=12.705                  SD=4                           p<0.05 

 

Çizelge 4.20’den de görüldüğü gibi, genel örneklemde ailelerin % 49.3’ünün evi 4, % 

25.3’ünün 3, % 23.6’sının 5, % 1.1’inin 2 ve % 0.7’sinin ise 6 odalıdır. 

 

İlçe (% 55.7) ve köylerde (% 42.9) de 4 odalı evlerde oturan ailelerin oranı en yüksektir. 

İlçede ikinci sırayı evi 3 (% 27.9); köylerde ise 5 odalı olan (% 31.4) aileler almıştır. 

Ailelerin oturdukları evlerin oda sayısının yerleşim yerine göre değişme durumunun 

istatistiksel açıdan önemli olduğu yapılan khi kare analizi ile bulunmuştur (p<0.05). 
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Ailelerin evlerindeki ortalama oda sayısı 3.98±0.045’dir. Yerleşim yeri dikkate 

alındığında ailelerin ortalama oda sayısı ilçede 3.86±0.057, köylerde ise 4.09±0.068 

olarak saptanmıştır. 

 

4.2.4. Ailelerin mutfak durumu 

 

Mutfak, yemeklerin hazırlandığı, pişirildiği, mutfak araç ve gereçlerinin depolandığı, 

kadının zamanının çoğunu geçirdiği yerdir. Mutfak, konut planının merkezi içinde yer 

almalıdır (Kalınkara 1986). 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin mutfak durumu çizelge 4.21’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.21. Yerleşim yerine göre ailelerin mutfak durumu 

       Yerleşim Yeri 
 
Mutfak 
Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Ayrı-ev içinde 137 97.9 112 80.0 249 88.9 
 Ayrı-ev dışında - - 25 17.9 25 8.9 
 Yemek odası ile  
 beraber-ev içinde 

3 2.1 3 2.1 6 2.2 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=27.510                 SD=2                          p<0.01 

 

Çizelge 4.21 genel toplam üzerinden incelendiğinde; ailelerin % 88.9’unun ev içinde ve 

ayrı bir mutfağı vardır. Mutfakları ev dışında-ayrı olan ailelerin oranları % 8.9 ve 

mutfakları ev içinde-yemek odası ile beraber olan ailelerin oranları ise % 2.2’dir. 

 

Yerleşim yerine göre ailelerin mutfak durumu ele alındığında; ilçedeki ailelerin % 

97.9’unun mutfakları ev içinde ve ayrıyken, % 2.1’inin ev içinde-yemek odası ile 

beraber durumdadır. Köylerde ise ailelerin % 80.0’inin mutfakları ev içinde-ayrı, % 

17.9’unun mutfakları ev dışında-ayrı’dır. Mutfakları ev içinde yemek odası ile beraber 

olan ailelerin oranı ise % 2.1’dir. 
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Ailelerin mutfaklarının konumu yerleşim yerine göre değişmektedir. Bu durum 

istatistiksel olarak da önemlidir (p<0.01). 

 

Malatyalıoğlu (1991), Erzincan ili merkez ilçesi köylerinde yaptığı çalışmada, 

kadınların % 97.1’inin mutfaklarının evin içinde-ayrı olduğunu belirlemiştir. 

 

4.2.5. Ailelerin mutfaklarında şebeke suyu olma durumu 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelere “mutfaklarında şebeke suyu olup olmadığı” 

sorulmuş ve alınan cevaplar çizelge 4.22’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.22. Yerleşim yerine göre ailelerin mutfaklarında şebeke suyu olma durumu 

       Yerleşim Yeri 
 
Şebeke 
Suyu Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Hayır - - 16 11.4 16 5.7 
 Evet 140 100.0 124 88.6 264 94.3 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=16.970                 SD=1                          p<0.01 

 

Çizelge 4.22 genel toplam üzerinden incelendiğinde de görüleceği gibi, ailelerin % 

94.3’ünün mutfaklarında şebeke suyu vardır. 

 

İlçede yaşayan ailelerin tamamının, köylerdeki ailelerin ise % 88.6’sının mutfaklarında 

şebeke suyu vardır. 

 

Yerleşim yeri ile ailelerin mutfaklarındaki şebeke suyu durumu arasındaki ilişkinin 

istatistiksel açıdan önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

 

4.2.6. Ailelerin içme suyunu sağladıkları yer  

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin içme suyunu nereden sağladıkları araştırılmış ve 

elde edilen sonuçlar çizelge 4.23’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.23. Yerleşim yerine göre ailelerin içme suyunu sağladıkları yer 

       Yerleşim Yeri 
 
İçme Suyu 
Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Şebeke suyu 32 22.9 50 35.7 82 29.3 
 Şişe, damacana su 108 77.1 36 25.7 144 51.4 
 Kuyu suyu - - 1 0.7 1 0.4 
 Bahçe çeşmesi - - 13 9.3 13 4.6 
 Köy çeşmesi - - 40 28.6 40 14.3 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=93.951                 SD=4                          p<0.01 

 

Genel örneklemde ailelerin % 51.4’ü içme suyunu şişe veya damacana su olarak satın 

alırken, % 29.3’ü şebeke suyundan sağlamaktadır. 

 

Çizelge 4.23 yerleşim yerine göre incelendiği zaman, ilçedeki ailelerin % 77.1’inin içme 

suyunu şişe, damacana su olarak satın aldığı, % 22.9’unun ise içme suyunu şebeke 

suyundan sağladıkları saptanmıştır. 

 

Köylerde yaşayan ailelerin % 35.7’si içme suyunu şebeke suyundan karşılarken, % 

28.6’sı içme suyunu köy çeşmesinden, % 25.7’si içme suyunu şişe, damacana su olarak 

almakta, % 9.3’ü ise bahçe çeşmesinden sağlamaktadır. İçme suyunu kuyu suyundan 

karşılayan ailelerin oranı ise % 0.7’dir. 

 

Ailelerin içme suyunu sağladıkları kaynaklar yerleşim yerine göre değişmektedir. 

Yapılan khi kare analizi ile bunun istatistiksel açıdan önemli olduğu belirlenmiştir 

(p<0.01). 

 

4.2.7. Ailelerin kullanma suyunu sağladıkları yer 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelere “kullanma suyunu nereden sağladıkları” sorulmuş 

ve alınan yanıtlar çizelge 4.24’te gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.24. Yerleşim yerine göre ailelerin kullanma suyunu sağladıkları yer  

       Yerleşim Yeri 
 
Kullanma  
Suyu Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Şebeke suyu 140 100.0 124 88.6 264 94.3 
 Kuyu suyu - - 1 0.7 1 0.4 
 Bahçe çeşmesi - - 15 10.7 15 5.3 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=16.970                 SD=2                          p<0.01 

 

İlçedeki ailelerin tamamı (% 100.0), köylerdekilerin ise % 88.6’sı kullanma suyunu 

şebeke suyundan temin etmektedirler. Köylerdeki ailelerin % 10.7’si bahçe 

çeşmesinden, % 0.7’si de kuyu suyundan kullanma suyunu almaktadırlar. 

 

Yapılan khi kare analizi ile ailelerin kullanma suyunu sağladıkları yerin yerleşim yerine 

bağlı olarak değiştiği ve istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

 

4.2.8. Ailelerin çöplerini biriktirdikleri yer 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin çöplerini biriktirdikleri yer çizelge 4.25’te 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.25. Yerleşim yerine göre ailelerin çöplerini biriktirdikleri yer 

       Yerleşim Yeri 
 
Çöp  
Biriktirilen Yer 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Bahçede 35 25.0 111 79.3 146 52.1 
 Mutfakta 50 35.7 29 20.7 79 28.2 
 Balkonda 55 39.3 - - 55 19.7 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=100.144               SD=2                          p<0.01 

 

Genel örneklemde, ailelerin % 52.1’inin çöplerini bahçede, % 28.2’sinin mutfakta ve % 

19.7’sinin ise balkonda biriktirdikleri belirlenmiştir. 
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İlçede yaşayan ailelerin % 39.3’ünün çöplerini balkonda, % 35.7’sinin mutfakta ve % 

25.0’inin ise bahçede biriktirdiği saptanmıştır. Köylerde ailelerin çoğunun (% 79.3) 

çöplerini bahçede, % 20.7’sinin çöplerini mutfakta biriktirdikleri bulunmuştur. 

 

Ailelerin çöplerini biriktirdikleri yer, köy ve ilçeye göre değişmektedir. Bu durum 

istatistiksel açıdan da önemlidir (p<0.01). 

 

4.3. Ailelerin Beslenme Alışkanlıkları 

 

Beslenme alışkanlıkları bireylerin bedensel ve zihinsel sağlıklarını etkilemesi 

bakımından önemlidir. Çeşitli ülkelerin halkı, hatta aynı ülkenin değişik yörelerinde 

yaşayan insanların yiyecek alışkanlıklarında ayrıcalıklar vardır. Bu durum, tüketilen 

yiyeceklerin çeşit ve miktarını, hazırlanış ve pişiriliş tarzını etkilediği gibi öğün sayısı 

ve zamanlarını, yiyeceklerin öğünlere dağılımını da etkilemektedir (Hasipek vd 1992). 

Beslenme alışkanlıkları kültürel, dinsel, etnik, ekonomik, sosyal, duygusal, psikolojik 

birçok faktörden etkilenir (Drishell 2000). 

 

Bu bölümde ailelerin yemek yeme düzeni, yemeklerini yedikleri yer, yemek servis ve 

yeme şekilleri, ailelerdeki yetişkinlerin, okul çağı-adölesanların, okul öncesi çocukların 

günlük öğün sayıları ve öğün atlama durumları, ailede sabah kahvaltısında tüketilen 

yiyecek ve içeceklerin tüketim sıklıkları, kadınların ekmek yapma durumları, ailede 

tüketilen ekmek çeşitleri, ailelerin peynir tercihleri, ailelerin öğle ve akşam öğünlerinde 

tükettikleri yemek sayısı ve yemek çeşitleri, ailelerin tatlı tercihleri ve ailelerin 

yemeklerde kullandıkları tuz çeşitleri ele alınmıştır. 

 

4.3.1. Ailelerde yemek yeme düzeni 

 

Çizelge 4.26’da yerleşim yerine göre ailelerde yemek yeme düzeni görülmektedir. 
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Çizelge 4.26. Yerleşim yerine göre ailelerde yemek yeme düzeni 

          Yerleşim Yeri 
 
Yemek 
Yeme Düzeni 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Düzenli olarak hep 
 birlikte 

132 94.3 129 92.1 261 93.2 

 Bir düzen yoktur, 
 herkes istediği 
 zaman yer 

8 5.7 11 7.9 19 6.8 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=0.508                  SD=1                         p>0.05 

 

Çizelge 4.26 genel toplam üzerinden ele alındığında; ailelerin % 93.2’sinin yemeklerini 

düzenli olarak hep birlikte yedikleri görülmektedir. Ailelerin % 6.8’inde ise yemeklerini 

bir düzen olmadan, herkesin istediği zaman yediği saptanmıştır. 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında da sonuçların hem ilçe (% 94.3), hem de köylerde (% 

92.1) genel örneklemle benzer olduğu görülmekte olup; ailelerin büyük çoğunluğu 

düzenli olarak hep birlikte yemek yemektedir. 

 

Uyar (Arıcı) (1997)’ın Konya il merkezi kamu kuruluşlarında yaptığı çalışmada da 

kadınların % 96.22’sinin ailesinde yemeklerin düzenli olarak hep birlikte yendiği 

saptanmıştır. 

 

4.3.2. Ailelerin evde yemeklerini yedikleri yer 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin evde yemeklerini genellikle nerede yedikleri 

araştırılmış ve elde edilen sonuçlar çizelge 4.27’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.27. Yerleşim yerine göre ailelerin evde yemeklerini yedikleri yer 

       Yerleşim Yeri 
 
Yemek  
Yenilen Yer 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Mutfak 76 54.3 24 17.1 100 35.7 
 Oda 51 36.4 77 55.0 128 45.7 
 Salon 13 9.3 39 27.9 52 18.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=45.321                 SD=2                          p<0.01 

 

Genel örneklemde, ailelerin % 45.7’sinin yemeklerini genellikle odada, % 35.7’sinin 

mutfakta ve % 18.6’sının ise salonda yedikleri bulunmuştur. 

 

İlçede yaşayan ailelerin % 54.3’ü yemeklerini mutfakta, % 36.4’ü odada, % 9.3’ü 

salonda yerken; köylerdeki ailelerin % 55.0’inin yemeklerini genellikle odada yedikleri 

belirlenmiştir. Yemeklerini salonda yiyen ailelerin oranı % 27.9, mutfakta yiyen 

ailelerin oranı ise % 17.1’dir. 

  

Ailelerin evde yemeklerini yedikleri yerin yerleşim yerine bağlı olarak değiştiği ve 

bunun istatistiksel olarak önemli olduğu khi kare analizi ile saptanmıştır (p<0.01). 

 

4.3.3. Ailelerin yemek servis şekilleri 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin yemek servis şekilleri çizelge 4.28’de 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.28. Yerleşim yerine göre ailelerin yemek servis şekilleri 

             Yerleşim Yeri 
 
Yemek 
Servis Şekli 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Yer sofrası 52 37.2 118 84.3 170 60.7 
 Masa 73 52.1 13 9.3 86 30.7 
 Misafir gelince masa 15 10.7 9 6.4 24 8.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=68.984               SD=2                        p<0.01 
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Çizelge 4.28 genel toplam üzerinden incelendiğinde; ailelerin % 60.7’sinin yemeklerini 

yer sofrasında yedikleri görülmüştür. Bunu % 30.7 oranı ile yemeklerini masada yiyen 

aileler ve % 8.6 oranı ile yemeklerini misafir gelince masada yiyen aileler izlemektedir. 

  

İlçede % 52.1 oranı ile yemeklerini masada yiyen ailelerin ilk sırada yer aldığı; ailelerin 

% 37.2’sinin yemeklerini yer sofrasında, % 10.7’sinin ise misafir gelince masada 

yedikleri bulunmuştur. 

 

Köylerde ise ilk sırada % 84.3 oranı ile yemeklerini yer sofrasında yiyen aileler yer 

almaktadır. Yemeklerini masada yiyen ailelerin oranı % 9.3 ve misafir gelince masada 

yiyen ailelerin oranı % 6.4 olarak belirlenmiştir. 

 

Ailelerin yemek servis şekilleri bakımından, köyler ve ilçe arasındaki ilişki istatistiksel 

açıdan önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Görüldüğü gibi kırsal alanda yaşayan ailelerde yer sofrasında yemek yiyenlerin oranı 

daha yüksektir. 

 

Özdoğan (1991)’ın Amasya’da yaptığı bir araştırmada; merkezi yerleşim biriminde 

ailelerin % 34.4’ü, gecekondu yerleşim yerinde % 48.3’ü yer sofrasında yemek yerken; 

masada yemek yiyenlerin oranı merkezi yerleşim yerinde % 47.2, gecekondu yerleşim 

yerinde ise % 29.1 olarak belirlenmiştir. 

 

Uyar (Arıcı) (1997), Konya’da yaptığı araştırmada ailelerin % 60.67’sinin yemeklerini 

masada yediklerini saptamıştır. 

 

4.3.4. Ailelerin evde yemek yeme şekli 

 

Çizelge 4.29’da araştırma kapsamına alınan ailelerin yerleşim yerine göre evde 

yemeklerini yeme şekilleri verilmiştir. 
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Çizelge 4.29. Yerleşim yerine göre ailelerin evde yemek yeme şekli 

       Yerleşim Yeri 
 
Yemek  
Yeme Şekli 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Tek kaptan 38 27.2 67 47.9 105 37.5 
 Ayrı tabaklarda 73 52.1 11 7.8 84 30.0 
 Misafir gelince  
 ayrı tabaklarda 

29 20.7 62 44.3 91 32.5 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=65.738                 SD=2                          p<0.01 

 

Çizelge 4.29 genel toplam üzerinden ele alındığında; ailelerin % 37.5’inin yemeklerini 

tek kaptan, % 32.5’inin misafir gelince ayrı tabaklarda ve % 30.0’unun ayrı tabaklarda 

yedikleri görülmektedir. 

 

Çizelge yerleşim yerine göre incelendiğinde; ilçedeki ailelerin % 52.1’inin yemeklerini 

ayrı tabaklarda yedikleri belirlenmiştir. Bunu % 27.2 oranı ile yemeklerini tek kaptan 

yiyen aileler ve % 20.7 oranı ile misafir gelince ayrı tabaklarda yiyen aileler takip 

etmektedir. Köylerdeki ailelerin ise % 47.9’unun yemeklerini tek kaptan yedikleri, % 

44.3’ünün misafir gelince ayrı tabaklarda yedikleri saptanmıştır. Yemeklerini her zaman 

ayrı tabaklarda yiyen ailelerin oranı ise % 7.8 olarak bulunmuştur. Ailelerin evde yemek 

yeme şekli ile yerleşim yeri arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(p<0.01). Köylerde yer sofrasında yemek yiyen ailelerin oranı yüksek olduğu gibi, tek 

kaptan yemek yiyen ailelerin oranı da yüksektir. Özellikle kırsal yörelerimizde sofra 

veya sini üzerinde yemek yeme alışkanlığı tek kaptan yemek yemeyi geliştirmiştir 

(Hasipek vd 1992). 

 

Yemeğin tek kaptan yenmesi gibi geleneksel uygulamalar, günümüzün sağlıklı 

beslenme anlayışına ters düşmektedir. Bu uygulama bazı enfeksiyon hastalıklarının 

bulaşmasına yol açabileceği gibi besinlerin aile bireyleri arasında dengeli 

tüketilmemesine de neden olabilir (Hasipek vd 1992, Sürücüoğlu ve Özçelik 1999). 

 

1974 Ulusal Beslenme ve Sağlık Araştırması’nda tek kaptan yemek yiyen ailelerin oranı 

kırsal alanda % 64.1, köylerde % 95.0 ve şehirlerde % 29.2 olarak bulunmuştur (Köksal 
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1977). 1984 Ulusal Beslenme Araştırması’na göre de kırsal kesimdeki ailelerin % 

73.9’unun, kentsel kesimdeki ailelerin ise % 33.6’sının tek kaptan yemek yedikleri 

belirlenmiştir (Tönük vd 1987). 

 

Özdoğan (1991), Amasya ili merkez sağlık ocağı bölgesinde yaptığı çalışmada; 

gecekondu yerleşim yerinde tek kaptan yemek yeme oranını % 73.3, merkezi yerleşim 

yerinde ise % 15.0 olarak saptamıştır. 

 

Uyar (Arıcı) (1997) Konya’da yaptığı araştırmada; ailelerin % 86.67’sinin ayrı kaplarda 

yemek yediklerini tespit etmiştir. 

 

Sürücüoğlu ve Özçelik (1999), Niğde’nin Çamardı ve Bolu’nun Mudurnu ilçelerinde 

yaptıkları çalışmada; Çamardı’ndaki ailelerin çoğunun (% 66.0) tek kaptan; 

Mudurnu’daki ailelerin çoğunun (% 67.0) ise ayrı kaptan yemek yediklerini 

belirlemişlerdir. 

 

4.3.5. Ailelerdeki günlük öğün sayısı 

 

Vücudun fizyolojik dengesini sağlamada ve organları korumada yemeklerin tüketim 

sıklığı ile öğünlere düşen enerji ve besin ögelerinin miktarı, birbirine oranı etkili 

olmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenmek ve metabolizmanın düzenli çalışması için 

günlük yaşam koşulları da dikkate alınarak, yiyeceklerin günde en az 3 öğünde 

tüketilmesi ve öğünler arasında geçen sürenin 4-5 saat olması gerekmektedir (Anonim 

2004b). 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerdeki yetişkinlerin günlük öğün sayısı sorulmuş ve 

alınan cevaplar çizelge 4.30’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.30. Yerleşim yerine göre ailelerdeki yetişkinlerin günlük öğün sayısı 

    Yerleşim Yeri 
 
 
Öğün Sayısı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 2 11 7.8 4 2.9 15 5.3 
 3 124 88.6 130 92.8 254 90.7 
 4 4 2.9 6 4.3 10 3.6 
 ≥ 5 1 0.7 - - 1 0.4 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=4.808                    SD=3                           p>0.05 

 

Genel örnekleme göre, yetişkinlerin % 90.7’sinin günlük öğün sayısının 3, % 5.3’ünün 

2, % 3.6’sının 4 olduğu çizelge 4.30’dan görülmektedir. Günde 5 ve daha fazla öğün 

yemek yiyen yetişkinlerin oranı ise sadece % 0.4’tür. 

 

İlçede (% 88.6) ve köylerde de (% 92.8) yetişkinlerin çoğunun günlük öğün sayısı 3’tür. 

Günlük öğün sayısı 2 olan yetişkinlerin oranı ilçede % 7.8, köylerde % 2.9; günlük öğün 

sayısı 4 olan yetişkinlerin oranı ilçede % 2.9, köylerde % 4.3 olarak belirlenmiştir. 

 

Yetişkinler ile yapılan çeşitli araştırmalarda da en yüksek oranı günlük öğün sayısı 3 

olanların aldığı saptanmıştır (Sürücüoğlu 1986, Hasipek 1988, Özdoğan 1991, Sevenay 

1996, Demirel 1997, Uyar (Arıcı) 1997, Yücecan vd 1999, Özçelik 2000, Sabbağ 2003, 

Birsen 2004). 

 

Ailelerdeki okul çağı ve adölesan çocukların öğün sayıları araştırılmıştır. Araştırma 

kapsamına alınan 149 ailenin okul çağı veya adölesan çocuğu vardır (ilçe 71, köyler 

78). 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerdeki okul çağı-adölesanların günlük öğün sayısı 

çizelge 4.31’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.31. Yerleşim yerine göre ailelerdeki okul çağı-adölesanların günlük öğün  
                      sayısı 
 
    Yerleşim Yeri 
 
 
Öğün Sayısı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 2 3 4.2 - - 3 2.0 
 3 27 38.0 48 61.5 75 50.3 
 4 24 33.9 22 28.2 46 30.9 
 ≥ 5 17 23.9 8 10.3 25 16.8 
 Toplam 71 100.0 78 100.0 149 100.0 

  X2=11.904                  SD=3                           p<0.01 

 

Çizelge 4.31 genel toplam üzerinden incelendiğinde; ailelerdeki okul çağı ve 

adölesanların % 50.3’ünün günlük öğün sayısının 3, % 30.9’unun günlük öğün sayısının 

4 ve % 16.8’inin günlük öğün sayısının 5 ve daha fazla olduğu bulunmuştur. Günde 2 

öğün yemek yiyen okul çağı ve adölesanların oranı ise % 2.0’dir. 

 

İlçede yaşayan ailelerdeki okul çağı ve adölesanların % 38.0’inin günlük öğün sayısı 3, 

% 33.9’unun 4 ve % 23.9’unun 5 ve daha fazladır. Köylerdeki ailelerin % 61.5’indeki 

okul çağı ve adölesanların günlük öğün sayısı 3 olup; günde 4 öğün yemek yiyenlerin 

oranı % 28.2, 5 ve daha fazla öğünde günlük yiyeceklerini tüketenlerin oranı ise % 

10.3’tür.  

 

Yapılan khi kare analizi ile ailelerdeki okul çağı ve adölesanların günlük öğün sayısının 

yerleşim yerine bağlı olarak değiştiği ve bu durumun istatistiksel olarak önemli olduğu 

bulunmuştur (p<0.01). 

 

Örmeci (1987), Isparta iline bağlı Senirkent ilçesi ve köylerinde ilkokul çocukları ile 

yaptığı çalışmada, köydeki çocukların % 56.2’sinin günde 3, % 33.3’ünün 4; ilçedeki 

çocukların % 50.5’inin 3, % 41.8’inin 4 öğün yemek yediklerini belirlemiştir. 

 

Önay (2002), Ankara’da farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 14-15 yaş öğrenciler 

üzerinde yaptığı bir çalışmada en fazla oranla 3 öğün yemek yendiğini belirlemiştir 
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(yüksek SED % 53.3, düşük SED % 51.3, orta SED % 45.8). Aynı çalışmada ikinci 

sırayı günde 4 öğün yemek yiyenlerin aldığı bulunmuştur (% 17.5, % 24.8, % 19.5). 

 

Figan vd (2003), İstanbul’da 14-18 yaş grubu lise öğrencilerinin beslenme 

alışkanlıklarının saptanması amacıyla yaptıkları çalışmada, öğrencilerin % 66.2’sinin 

günde 3 öğün yemek yediklerini belirlemişlerdir. 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerden 50’sinin okul öncesi çağda çocuğu 

bulunmaktadır (ilçe 22, köyler 28). Okul öncesi çocukların günlük öğün sayısı çizelge 

4.32’de verilmiştir. 

 
Çizelge 4.32. Yerleşim yerine göre ailelerdeki okul öncesi çocukların günlük öğün  
                      sayısı 
 
    Yerleşim Yeri 
 
 
Öğün Sayısı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 3 1 4.5 3 10.7 4 8.0 
 4 1 4.5 3 10.7 4 8.0 
 ≥ 5 20 91.0 22 78.6 42 84.0 
 Toplam 22 100.0 28 100.0 50 100.0 

  X2=1.395                    SD=2                           p>0.05 

 

Çizelge 4.32 genel toplam üzerinden ele alındığında; ailelerin % 84.0’ünde okul öncesi 

çocukların günlük öğün sayısı 5 ve daha fazladır. 

 

İlçede, günlük öğün sayısı 5 ve daha fazla olan okul öncesi çocukların oranı % 91.0, 

köylerde % 78.6 olarak saptanmıştır. Günlük öğün sayısı 3 ve 4 olan okul öncesi 

çocukların oranı ise ilçede % 4.5, köylerde % 10.7’dir. 

 

4.3.6. Ailelerde öğün atlama durumu 

 

Öğün atlama, günümüzde çok sık rastlanılan kötü beslenme alışkanlıklarından biridir ve 

alışkanlık haline geldiği zaman bireyin yeterli ve dengeli beslenmesi engellenmektedir. 

Çizelge 4.33’de ailelerdeki yetişkinlerin öğün atlama durumu gösterilmiştir. 



 52

Çizelge 4.33. Yerleşim yerine göre ailelerdeki yetişkinlerin öğün atlama durumu 

         Yerleşim Yeri 
 
Öğün  
Atlama Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Sabah  Evet 8 5.7 1 0.7 9 3.2 
                   Hayır 102 72.9 103 73.6 205 73.2 
                  Bazen 30 21.4 36 25.7 66 23.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=5.995                  SD=2                          p≥0.05 

 Öğle         Evet 2 1.4 2 1.4 4 1.4 
  Hayır 106 75.7 95 67.9 201 71.8 
  Bazen 32 22.9 43 30.7 75 26.8 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=2.215                  SD=2                          p>0.05 

 Akşam  Evet 1 0.7 - - 1 0.4 
  Hayır 136 97.1 139 99.3 275 98.2 
  Bazen 3 2.2 1 0.7 4 1.4 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=2.033                  SD=2                          p>0.05 

 

Çizelge 4.33’ten genel örneklemde yetişkinlerin öğün atlama durumuna bakıldığı 

zaman, sabah öğününü hiç atlamayanların oranı % 73.2, öğle öğününü atlamayanların 

oranı % 71.8, akşam öğününü atlamayanların oranı ise % 98.2’dir. Görüldüğü gibi en az 

atlanan öğün akşam öğünüdür. Öğle öğününü her zaman veya bazen atlayan 

yetişkinlerin oranı, sabah öğününü atlayanlardan yüksek ise de; sabah öğününü her 

zaman atlayanların oranı en yüksektir. 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında ise en çok atlanan öğünün ilçede sabah kahvaltısı, 

köylerde ise öğle öğünü olduğu görülmektedir (sabah: ilçe % 27.1, köyler % 26.4; öğle: 

ilçe % 24.3, köyler % 32.1). Köylerde tarla vb’de çalışmanın öğle öğününü daha çok 

atlamaya neden olduğu söylenebilir. 

 

Yetişkinler üzerinde yapılan bazı araştırmalarda daha çok sabah kahvaltısının (Arslan 

1983, Pekcan ve Baltaoğlu 1988, Sevenay 1996, Özçelik 2000); bazı araştırmalarda ise 

öğle öğününün (Uyar (Arıcı) 1997, Sabbağ 2003) atlandığı belirlenmiştir. 
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Ayar ve Hasipek (2004)’in yaptıkları çalışmada da erkeklerin % 62.7’sinin öğün 

atladıkları saptanmış olup, % 36.0’sının sabah, % 21.3’ünün öğle, % 5.3’ünün akşam 

öğünlerini atladıkları belirlenmiştir. 

 

Günün en önemli öğünü kahvaltı, en kötü beslenme alışkanlığından birisi ise kahvaltıyı 

atlamaktır. Yapılan çalışmalar, kahvaltı yapmayanlarda verimliliğin kahvaltı yapanlara 

göre çok düşük olduğunu işaret etmektedir (Merdol 2001). 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerdeki okul çağı ve adölesanların atladıkları öğünler 

çizelge 4.34’te verilmiştir. 

 
Çizelge 4.34. Yerleşim yerine göre ailelerdeki okul çağı ve adölesanların öğün atlama        
                      durumu 
 
         Yerleşim Yeri 
 
Öğün  
Atlama Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Sabah  Evet 5 7.1 - - 5 3.4 
  Hayır 62 87.3 74 94.9 136 91.2 
  Bazen 4 5.6 4 5.1 8 5.4 
 Toplam 71 100.0 78 100.0 149 100.0 

  X2=5.743                   SD=2                         p>0.05 

 Öğle  Evet 2 2.8 - - 2 1.3 
  Hayır 66 93.0 73 93.6 139 93.3 
  Bazen 3 4.2 5 6.4 8 5.4 
 Toplam 71 100.0 78 100.0 149 100.0 

  X2=2.529                   SD=2                         p>0.05 

 Akşam  Hayır 67 94.4 73 93.6 140 94.0 
  Bazen 4 5.6 5 6.4 9 6.0 
 Toplam 71 100.0 78 100.0 149 100.0 

  X2=0.039                   SD=1                         p>0.05 

 

Çizelge 4.34’ten de görüldüğü gibi genel örneklemde okul çağı ve adölesanlar arasında 

en çok atlanan öğün sabah kahvaltısıdır (sabah % 8.8, öğle % 6.7, akşam % 6.0). 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında; ilçede sabah kahvaltısını her zaman ve bazen 

atlayanların oranı en yüksek (% 12.7) olup, öğle öğününde bu oran % 7.0’dir. Köylerde 
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ise hem sabah kahvaltısını hem de öğle öğününü her zaman atlayan okul çağı çocuğu 

veya adölesan olmayıp, bazen atlandığı belirtilmiştir ve bu değer de öğle öğününde daha 

yüksektir (öğle % 6.4, sabah % 5.1). 

 

Erken saatlerde okula giden öğrencilerin kahvaltı yapmadıkları zaman derslere 

gösterdikleri ilgi azaldığı gibi, bu durum okul başarılarını da etkilemektedir. Türkiye’de 

özellikle çocukların okula gitmeden önce kahvaltı yapmadıklarını gösteren çalışmalar 

vardır (Merdol 2001). 

 

Kutluay (1977), 16-19 yaş grubu 340 lise öğrencisi üzerinde yaptığı çalışmada 

öğrencilerin % 68.2’sinin; Önay (2002), Ankara’da farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki 

14-15 yaş grubu öğrencilerin % 72.9’unun her gün kahvaltı yapmadıklarını 

belirlemişlerdir. Bu çalışmada kahvaltı yapmayan çocukların oranı diğer öğünlerden 

yüksekse de diğer çalışmalarla kıyaslandığında çok düşük olması sevindiricidir. 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerdeki okul öncesi çocukların öğün atlama durumu 

araştırılmıştır. İlçede ve köylerde araştırma kapsamına alınan ailelerdeki okul öncesi 

çocukların sabah öğünlerini atlamadıkları saptanmıştır. Köylerde öğle ve akşam 

öğününü atlayan çocuk da bulunmamaktadır. İlçede ise öğle ve akşam öğününü 

yemeyen bir çocuk vardır. 

 

4.3.7. Ailelerin sabah kahvaltısında tükettikleri yiyecek ve içeceklerin tüketim  
          sıklığı 
 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin sabah kahvaltısında tükettikleri yiyecek ve 

içeceklerin tüketim sıklığı çizelge 4.35’tedir. 
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Çizelge 4.35. Yerleşim yerine göre ailelerin sabah kahvaltısında tükettikleri yiyecek  
                      ve içeceklerin tüketim sıklığı 
 

Yiyecek ve 
İçecekler 

      Yerleşim Yeri 
 
 
Tüketim Sıklığı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Yumurta 

 Her zaman 42 30.0 60 42.9 102 36.4 
 Arasıra 89 63.6 80 57.1 169 60.4 
 Tatil günleri 8 5.7 - - 8 2.8 
 Tüketilmez 1 0.7 - - 1 0.4 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=12.656          SD=3                   p<0.01 

 Zeytin 

 Her zaman 138 98.6 138 98.6 276 98.6 
 Arasıra 2 1.4 2 1.4 4 1.4 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=0.000            SD=1                   p>0.05 

 Peynir 

 Her zaman 138 98.6 138 98.6 276 98.6 
 Arasıra 2 1.4 2 1.4 4 1.4 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=0.000            SD=1                   p>0.05 

 Tereyağı 

 Her zaman 29 20.7 24 17.2 53 18.9 
 Arasıra 74 52.9 94 67.1 168 60.0 
 Tatil günleri 2 1.4 - - 2 0.7 
 Tüketilmez 35 25.0 22 15.7 57 20.4 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=7.818            SD=3                   p≥0.05 

 Margarin 

 Her zaman 9 6.4 6 4.2 15 5.4 
 Arasıra 45 32.2 81 57.9 126 45.0 
 Tüketilmez 86 61.4 53 37.9 139 49.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=18.720          SD=2                   p<0.01 

 Reçel 

 Her zaman 97 69.3 89 63.6 186 66.4 
 Arasıra 42 30.0 50 35.7 92 32.9 
 Tüketilmez 1 0.7 1 0.7 2 0.7 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.040            SD=2                   p>0.05 
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Çizelge 4.35. (devam) 

Yiyecek ve 
İçecekler 

     Yerleşim Yeri 
 
 
Tüketim Sıklığı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Bal 

 Her zaman 50 35.7 18 12.9 68 24.3 
 Arasıra 84 60.0 121 86.4 205 73.2 
 Tüketilmez 6 4.3 1 0.7 7 2.5 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=25.308          SD=2                   p<0.01 

 Sucuk 

 Her zaman - - 1 0.7 1 0.4 
 Arasıra 48 34.3 72 51.4 120 42.9 
 Tatil günleri 72 51.4 1 0.7 73 26.1 
 Tüketilmez 20 14.3 66 47.2 86 30.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=99.459          SD=3                   p<0.01 

 Salam 

 Arasıra 33 23.6 20 14.3 53 18.9 
 Tatil günleri 59 42.1 - - 59 21.1 
 Tüketilmez 48 34.3 120 85.7 168 60.0 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=93.046          SD=2                   p<0.01 

 Sosis 

 Arasıra 33 23.6 20 14.3 53 18.9 
 Tatil günleri 59 42.1 - - 59 21.1 
 Tüketilmez 48 34.3 120 85.7 168 60.0 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=93.046          SD=2                   p<0.01 

 Pekmez 

 Her zaman 21 15.0 12 8.6 33 11.8 
 Arasıra 106 75.7 115 82.1 221 78.9 
 Tüketilmez 13 9.3 13 9.3 26 9.3 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=2.821            SD=2                   p>0.05 

 Kızartma 

 Her zaman 1 0.7 1 0.7 2 0.7 
 Arasıra 75 53.6 25 17.9 100 35.7 
 Tatil günleri 25 17.8 - - 25 8.9 
 Tüketilmez 39 27.9 114 81.4 153 54.7 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=86.765          SD=3                   p<0.01 
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Çizelge 4.35. (devam) 

Yiyecek ve 
İçecekler 

     Yerleşim Yeri 
 
 
Tüketim Sıklığı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Hamur işi 

 Her zaman 1 0.7 2 1.4 3 1.1 
 Arasıra 75 53.6 89 63.6 164 58.6 
 Tatil günleri 28 20.0 - - 28 10.0 
 Tüketilmez 36 25.7 49 35.0 85 30.3 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=31.517          SD=3                   p<0.01 

 Çorba 

 Her zaman 22 15.8 16 11.4 38 13.5 
 Arasıra 71 50.7 119 85.0 190 67.9 
 Tatil günleri 3 2.1 - - 3 1.1 
 Tüketilmez 44 31.4 5 3.6 49 17.5 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=47.115          SD=3                   p<0.01 

 Meyve 

 Her zaman 1 0.7 - - 1 0.4 
 Arasıra 17 12.2 38 27.1 55 19.6 
 Tüketilmez 122 87.1 102 72.9 224 80.0 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=10.804          SD=2                   p<0.01 

 Çay 

 Her zaman 138 98.6 139 99.3 277 98.9 
 Arasıra 2 1.4 1 0.7 3 1.1 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=0.337            SD=1                   p>0.05 

 Süt 

 Her zaman 54 38.6 35 25.0 89 31.8 
 Arasıra 73 52.1 93 66.4 166 59.3 
 Tüketilmez 13 9.3 12 8.6 25 8.9 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=6.506            SD=2                   p<0.05 

 Ayran 

 Her zaman - - 3 2.1 3 1.1 
 Arasıra 5 3.6 20 14.3 25 8.9 
 Tüketilmez 135 96.4 117 83.6 252 90.0 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=13.286          SD=2                   p<0.01 
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Çizelge 4.35. (devam) 

Yiyecek ve 
İçecekler 

     Yerleşim Yeri 
 
 
Tüketim Sıklığı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Meyve 
 suyu 

 Her zaman 12 8.6 - - 12 4.3 
 Arasıra 89 63.6 90 64.3 179 63.9 
 Tüketilmez 39 27.8 50 35.7 89 31.8 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=13.365          SD=2                   p<0.01 

 Domates 

 Her zaman 93 66.4 76 54.3 169 60.4 
 Arasıra 34 24.3 51 36.4 85 30.4 
 Tatil günleri 6 4.3 - - 6 2.1 
 Tüketilmez 7 5.0 13 9.3 20 7.1 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=12.910          SD=3                   p<0.01 

 Biber 

 Her zaman 59 42.1 36 25.7 95 33.9 
 Arasıra 65 46.5 63 45.0 128 45.7 
 Tatil günleri 6 4.3 - - 6 2.1 
 Tüketilmez 10 7.1 41 29.3 51 18.3 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=30.443          SD=3                   p<0.01 

 Hıyar 

 Her zaman 72 51.4 36 25.7 108 38.6 
 Arasıra 51 36.4 63 45.0 114 40.7 
 Tatil günleri 6 4.3 - - 6 2.1 
 Tüketilmez 11 7.9 41 29.3 52 18.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=36.571          SD=3                   p<0.01 

 Maydonoz 

 Her zaman 50 35.7 9 6.4 59 21.1 
 Arasıra 63 45.0 65 46.4 128 45.7 
 Tatil günleri 6 4.3 - - 6 2.1 
 Tüketilmez 21 15.0 66 47.2 87 31.1 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=57.799          SD=3                   p<0.01 

 

Çizelge 4.35 incelendiğinde; sabah kahvaltısında arasıra yumurta tüketiminin genel 

toplamdaki oranı % 60.4, her zaman yumurta tüketiminin oranı ise % 36.4 olarak 

bulunmuştur. Genel olarak tatil günleri yumurta tüketen ailelerin oranı % 2.8, hiç 

yumurta tüketmeyen ailelerin oranı ise % 0.4’tür. 
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Arasıra yumurta tüketen ailelerin oranı ilçede (% 63.6) köylere (% 57.1) göre daha 

yüksek iken, her zaman yumurta tüketen ailelerin oranı köylerde (% 42.9) ilçeye (% 

30.0) göre daha yüksektir. Sabah kahvaltısında yumurta tüketim sıklığı ile yerleşim yeri 

arasındaki istatistiksel ilişki önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Çizelgeden zeytin ve peynirin tüketim sıklığına bakıldığında; ilçede ve köylerde 

kahvaltıda her zaman zeytin ve peynir tüketen ailelerin oranları eşittir (% 98.6). Zeytin 

ve peynirin arasıra tüketilme oranları da % 1.4 ile yine ilçe ve köylerde aynı 

saptanmıştır. Yerleşim yeri ile kahvaltıda zeytin ve peynir tüketim sıklığı arasındaki 

ilişki istatistiksel açıdan önemli değildir (p>0.05). 

 

Çizelge 4.35’ten kahvaltıda tereyağı tüketim sıklığına bakıldığında, tereyağının arasıra 

tüketiminin % 60.0 oranı ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Tereyağı tüketmeyen 

ailelerin oranı % 20.4, her zaman tüketenlerin oranı % 18.9 ve sadece tatil günleri 

tüketenlerin oranı % 0.7’dir. 

 

Yerleşim yerine göre tereyağı tüketimi incelendiği zaman, kahvaltıda tereyağı 

tüketmeyenlerin oranları ilçede % 25.0, köylerde % 15.7’dir. Kahvaltıda arasıra tereyağı 

tüketenlerin oranı köylerde (% 67.1, % 52.9), her zaman tereyağı tüketenlerin oranı ise 

ilçede (% 20.7, % 17.2) daha yüksek bulunmuştur.  

 

Kahvaltıda margarin tüketim durumu irdelendiğinde; tüketmeyenlerin oranı % 49.6, 

arasıra tüketenlerin oranı % 45.0, her zaman tüketenlerin oranı ise % 5.4 olarak 

bulunmuştur. 

 

İlçede ilk sırada % 61.4 oranı ile kahvaltıda margarin tüketmeyen aileler yer alırken, 

köylerde % 57.9 oranı ile kahvaltıda arasıra margarin tüketen ailelerin yer aldığı 

görülmüştür. Kahvaltıda her zaman margarin tüketen ailelerin oranları ilçede % 6.4, 

köylerde % 4.2 olarak belirlenmiştir. Kahvaltıda margarin tüketim sıklığı ve yerleşim 

yeri arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). 
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Genel örneklemde kahvaltıda reçel tüketim sıklığı incelendiğinde; her zaman tüketen 

ailelerin oranının % 66.4, arasıra tüketen ailelerin oranının % 32.9, tüketmeyen ailelerin 

oranının ise % 0.7 olduğu görülmektedir. Kahvaltıda her zaman reçel tüketen ailelerin 

oranları ilçede % 69.3, köylerde % 63.6; arasıra reçel tüketen ailelerin oranları ise ilçede 

% 30.0, köylerde % 35.7’dir. Kahvaltıda hiç reçel tüketmeyen ailelerin oranı ilçe ve 

köylerde eşit bulunmuştur (% 0.7). 

 

Genel toplamda, ailelerin % 73.2’si kahvaltıda arasıra bal tüketmektedir. Bunu % 24.3 

oranı ile her zaman tüketen ve % 2.5 oranı ile hiç tüketmeyen ailelerin izlediği 

görülmüştür. Kahvaltıda arasıra bal tüketen ailelerin oranı köylerde (köyler % 86.4, ilçe 

% 60.0), her zaman bal tüketen ailelerin oranı ilçede (ilçe % 35.7, köyler % 12.9) daha 

yüksek bulunmuştur. Hiç bal tüketmeyen ailelerin oranları ise ilçede % 4.3, köylerde % 

0.7 olarak saptanmıştır. Kahvaltıda bal tüketim sıklığının yerleşim yerine bağlı olarak 

değiştiği ve bu durumun istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

 

Kahvaltıda sucuk tüketim sıklığı çizelge 4.35’ten incelendiğinde, genel örneklemde 

ailelerin % 42.9’unun kahvaltıda arasıra sucuk tükettiği görülmektedir. Ailelerin % 

26.1’i sadece tatil günleri sucuk tüketirken, hiç sucuk tüketmeyen ailelerin oranı % 

30.6’dır.  

  

İlçede yaşayan ailelerin % 51.4’ünün tatil günleri, % 34.3’ünün arasıra kahvaltıda sucuk 

tükettikleri, % 14.3’ünün ise hiç tüketmedikleri saptanmıştır. Köylerde ise ailelerin % 

51.4’ünün kahvaltıda arasıra sucuk tükettikleri, % 47.2’sinin hiç tüketmedikleri 

belirlenmiştir. Her zaman ve tatil günleri sucuk tüketen ailelerin oranları ise eşit 

bulunmuştur (% 0.7). Yerleşim yeri ile kahvaltıda sucuk tüketim sıklığı arasındaki ilişki 

istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Sabah kahvaltısında salam ve sosis tüketim sıklığına genel olarak bakıldığında; ailelerin 

% 60.0’ının kahvaltıda salam ve sosis tüketmedikleri tespit edilmiştir. Kahvaltıda tatil 

günleri salam ve sosis tüketen ailelerin oranı % 21.1, arasıra tüketen ailelerin oranı % 

18.9’dur. 
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Kahvaltıda salam ve sosis tüketimi yerleşim yerine göre değerlendirildiğinde, en yüksek 

oranı, ilçede % 42.1 ile tatil günleri salam ve sosis tüketenlerin, köylerde ise % 85.7 ile 

hiç salam ve sosis tüketmeyen ailelerin aldığı görülmektedir. Kahvaltıda arasıra salam 

ve sosis tüketen ailelerin oranları ise ilçede % 23.6, köylerde % 14.3’tür. Yapılan khi 

kare analizinde, ailelerin sabah kahvaltısında salam ve sosis tüketim sıklıklarının 

yerleşim yerine göre değişme durumunun istatistiksel olarak önemli olduğu 

bulunmuştur (p<0.01). 

 

Genel toplamda pekmez tüketim sıklığı incelendiğinde; arasıra tüketen ailelerin oranı % 

78.9, her zaman tüketen ailelerin oranı % 11.8 ve hiç tüketmeyen ailelerin oranı % 9.3 

olarak bulunmuştur. 

 

İlçe ve köylerde ailelerin çoğunun (sırasıyla % 75.7 ve % 82.1) kahvaltıda arasıra 

pekmez tükettikleri görülmektedir. Kahvaltıda her zaman pekmez tüketen ailelerin oranı 

ilçede % 15.0, köylerde % 8.6 olarak bulunmuştur. Kahvaltıda hiç pekmez tüketmeyen 

ailelerin oranları ilçe ve köylerde eşittir (% 9.3). 

 

Kahvaltıda hiç kızartma tüketmeyenlerin oranı % 54.7’dir (Çizelge 4.35). Ailelerin  % 

35.7’sinde kahvaltıda arasıra kızartma tüketilmektedir. Sadece tatil günleri kızartma 

tüketen ailelerin oranı % 8.9 ve her zaman tüketen ailelerin oranı ise % 0.7 olarak 

bulunmuştur.  

 

Yerleşim yerine göre kahvaltıda kızartma tüketim sıklığı incelendiğinde; ilçede ailelerin 

yarıdan fazlasının (% 53.6) kahvaltıda arasıra kızartma tükettikleri, köylerde ise 

çoğunun (% 81.4) kahvaltıda hiç kızartma tüketmedikleri belirlenmiştir. Yerleşim 

yerine göre ailelerin kahvaltıda kızartma tüketim sıklıklarının değiştiği ve bunun 

istatistiki yönden önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). 

 

Kahvaltıda hamur işi tüketim sıklığına genel olarak bakıldığında (Çizelge 4.35); 

ailelerin % 58.6’sının arasıra tükettikleri, % 30.3’ünün hiç tüketmedikleri, % 10.0’unun 

sadece tatil günlerinde tükettikleri ve % 1.1’inin her zaman tükettikleri saptanmıştır. 
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İlçede, sabah kahvaltısında hamur işini arasıra tüketen ailelerin oranı % 53.6, hiç 

tüketmeyenlerin oranı % 25.7, sadece tatil günleri tüketenlerin oranı % 20.0, her zaman 

tüketenlerin oranı ise % 0.7 olarak bulunmuştur. Köylerde de kahvaltıda hamur işini 

arasıra tüketen ailelerin oranı en yüksektir (% 63.6). Ailelerin % 35.0’inin sabah 

kahvaltısında hiç hamur işi tüketmedikleri ve % 1.4’ünün ise her zaman tükettikleri 

belirlenmiştir. Ailelerin sabah kahvaltısında hamur işi tüketim sıklıkları ile yerleşim yeri 

arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemlidir (p<0.01). 

 

Ailelerin kahvaltıda çorba tüketme sıklıkları genel örneklemde incelendiğinde; % 

67.9’unun arasıra tükettikleri, % 17.5’inin hiç tüketmedikleri, % 13.5’inin ise her zaman 

tükettikleri belirlenmiştir. 

 

Kahvaltıda arasıra çorba tüketen ailelerin oranı ilçede % 50.7, köylerde % 85.0 olarak 

bulunmuştur. İlçede, kahvaltıda çorba tüketmeyenlerin oranı (% 31.4) köylerden (% 3.6) 

daha yüksek olmakla beraber, her zaman tüketen ailelerin oranı (% 15.8) da daha 

yüksektir (% 11.4). Kahvaltıda çorba tüketme sıklığı yerleşim yerine göre 

değişmektedir. Yapılan istatistiksel analizde bunun önemli olduğu bulunmuştur 

(p<0.01). 

 

Ailelerin % 80.0’inin genel olarak kahvaltıda meyve tüketmedikleri, % 19.6’sının 

arasıra, % 0.4’ünün her zaman tükettikleri belirlenmiştir. 

 

İlçede kahvaltıda meyve tüketmeyen ailelerin oranı % 87.1 iken, bu oran köylerde % 

72.9 olarak bulunmuştur. Kahvaltıda arasıra meyve tüketen ailelerin oranları ise ilçede 

% 12.2, köylerde % 27.1’dir. İlçede ailelerin sadece % 0.7’sinin kahvaltıda  her zaman 

meyve tükettikleri saptanmıştır. Kahvaltıda meyve tüketim sıklığı ile yerleşim yeri 

arasındaki istatistiksel ilişki önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Kahvaltıda çayı her zaman tüketen ailelerin genel toplamdaki oranı % 98.9 olarak 

bulunmuştur. Ailelerin sadece % 1.1’inin çayı arasıra tükettikleri saptanmıştır.  
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İlçe ve köylerde de genel toplama benzer sonuçlar elde edilmiştir. Çayı kahvaltıda her 

zaman tüketenlerin oranları ilçede % 98.6, köylerde % 99.3 olarak bulunmuştur. İlçede 

ailelerin % 1.4’ünün, köylerde ise % 0.7’sinin kahvaltıda çayı arasıra tükettikleri 

saptanmıştır. 

 

Genel toplamda ailelerin kahvaltıda süt tüketim sıklıkları ele alındığında; % 59.3’ünün 

arasıra, % 31.8’inin her zaman tükettikleri, % 8.9’unun ise hiç tüketmedikleri 

saptanmıştır (Çizelge 4.35). 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında; ilçede, kahvaltıda sütü arasıra tüketen ailelerin oranı 

% 52.1, her zaman tüketenlerin oranı % 38.6 ve hiç tüketmeyenlerin oranı % 9.3 olarak 

bulunmuştur. Bu oranlar köylerde farklı olmakla birlikte sıralama aynıdır (% 66.4, % 

25.0, % 8.6). Sabah kahvaltısında ailelerin süt tüketme sıklıkları ile yerleşim yeri 

arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 

 

Genel örneklemde ailelerin kahvaltıda ayran tüketme sıklıklarına bakıldığında; % 

90.0’ının hiç tüketmedikleri, % 8.9’unun arasıra, % 1.1’inin her zaman tükettikleri 

görülmektedir. 

 

Kahvaltıda hiç ayran tüketmeyen ailelerin oranı ilçede (% 96.4) köylerden (% 83.6) 

daha yüksektir. Arasıra tüketen ailelerin ilçedeki oranı % 3.6 iken, köylerdeki oranı % 

14.3 olarak saptanmıştır. Her zaman tüketen ailelerin oranı köylerde % 2.1’dir, ilçede 

ise rastlanılmamıştır. Kahvaltıda ayran tüketim sıklıklarının yerleşim yerine göre 

değiştiği ve önemli olduğu yapılan istatistiksel analizle belirlenmiştir (p<0.01). 

 

Sabah kahvaltısında ailelerin genel olarak % 63.9’unun arasıra meyve suyu tükettikleri, 

% 31.8’inin hiç tüketmedikleri, % 4.3’ünün ise her zaman tükettikleri görülmüştür. 

 

Yerleşim yerine göre incelendiğinde; kahvaltıda meyve suyunu arasıra tüketen ailelerin 

oranları birbirine yakın olup ilçede % 63.6, köylerde % 64.3 olarak bulunmuştur. 

Kahvaltıda hiç meyve suyu tüketmeyenlerin oranlarının köylerde daha yüksek olduğu 

(% 35.7, % 27.8) tespit edilmiştir. Her zaman kahvaltıda meyve suyu tüketen ailelerin 
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oranı ilçede % 8.6 iken, köylerde her zaman meyve suyu tüketen aile yoktur. Yerleşim 

yeri ile kahvaltıda meyve suyu tüketim sıklığı arasındaki istatistiksel ilişki önemli 

bulunmuştur (p<0.01). 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin kahvaltıda domates, hıyar, biber ve maydonoz 

tüketim sıklıkları da incelenmiştir. 

 

Her zaman domates tüketen ailelerin oranı % 60.4 (ilçe % 66.4, köyler % 54.3), arasıra 

domates tüketen ailelerin oranı % 30.4 (ilçe % 24.3, köyler % 36.4)’tür. Domates 

tüketim sıklığının yerleşim yerine göre değişme durumunun istatistiksel olarak önemli 

olduğu belirlenmiştir (p<0.01). 

 

Kahvaltıda biber tüketim sıklığı genel örneklemde irdelendiğinde, ailelerin % 45.7’sinin 

arasıra, % 33.9’unun her zaman kahvaltıda biber tükettikleri, % 18.3’ünün hiç 

tüketmedikleri ve % 2.1’inin tatil günleri tükettikleri görülmektedir (Çizelge 4.35). 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında da ilçede yaşayan ailelerden kahvaltıda arasıra biber 

tüketenlerin oranının en yüksek olduğu (ilçe % 46.5, köyler % 45.0) görülmektedir. 

Köylerdeki ailelerin 1/4’inden fazlası kahvaltıda hiç biber tüketmemektedir. Yapılan 

istatistiksel analizde yerleşim yeri ve kahvaltıda biber tüketim sıklığı arasındaki ilişki 

önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Çizelge 4.35’ten genel örneklemde kahvaltıda hıyar tüketim sıklığı incelendiği zaman, 

ailelerin % 40.7’sinin arasıra % 38.6’sının her zaman hıyar tükettikleri, % 18.6’sının hiç 

tüketmedikleri ve % 2.1’inin tatil günleri tükettikleri saptanmıştır. 

 

İlçede ailelerin % 51.4’ünün kahvaltıda her zaman, köylerde ise % 45.0’inin arasıra 

hıyar tükettikleri belirlenmiştir. Yerleşim yeri ile ailelerin sabah kahvaltısında hıyar 

tüketim sıklıkları arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak önemli olduğu khi kare analizi 

ile bulunmuştur (p<0.01). 
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Ailelerin kahvaltıda maydonoz tüketim sıklıklarına bakıldığında; kahvaltıda arasıra 

maydonoz tüketen ailelerin oranı % 45.7 iken, hiç tüketmeyen ailelerin oranı % 31.1, 

her zaman tüketen ailelerin oranı % 21.1 ve tatil günleri tüketen ailelerin oranı % 

2.1’dir. 

 

İlçede yaşayan ailelerin % 45.0’inin kahvaltıda arasıra, % 35.7’sinin her zaman 

maydonoz tükettikleri belirlenmiştir. Köylerde yaşayan ailelerde kahvaltıda maydonozu 

hiç tüketmeyen ve arasıra tüketenlerin oranları yakın olup sırasıyla % 47.2 ve % 46.4 

olarak bulunmuştur. Her zaman kahvaltıda maydonoz tüketen ailelerin oranı ise sadece 

% 6.4’tür. Ailelerin kahvaltıda maydonoz tüketim sıklığının yerleşim yerine bağlı 

olarak değiştiği ve bu durumun istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

 

Aytekin (1994) Ankara’da farklı sosyo-ekonomik düzeydeki aileler üzerinde yaptığı 

çalışmada; yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin sabah kahvaltısında beyaz 

peynir (% 90.00), çay (% 76.67), bal (% 68.33), reçel (% 56.67), kaşar peyniri (% 

51.67), yumurta (% 51.67) ve sütü (% 50.00); orta sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin 

çay (% 95.00), beyaz peynir (% 94.17), yumurta (% 68.33), reçel (% 57.50), bal (%  

35.83) ve kaşar peynirini (% 29.17); düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin ise çay 

(% 100.00), yumurta (% 95.00), beyaz peynir (% 90.00), reçel (% 40.00) ve balı (% 

40.00) her zaman tükettiklerini saptamıştır. 

 

4.3.8. Ailelerde ekmek yapılma durumu 

 

Tarih öncesi çağlardan günümüze insanların temel besini olan ekmek, genellikle tahıl, 

tahıl yokluğu ya da darlığında çeşitli bitkisel ürünlerden öğütülen unun suyla 

yoğrulması ile elde edilen hamurun maya katılmadan ya da mayalanıp pişirilmesi ile 

yapılır (Ünsal 2003). 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerde evde ekmek yapma durumu çizelge 4.36’da 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.36. Yerleşim yerine göre ailelerde ekmek yapılma durumu 

       Yerleşim Yeri 
 
Ekmek  
Yapma Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Hayır 111 79.3 3 2.1 114 40.7 
 Evet 2 1.4 105 75.0 107 38.2 
 Bazen 27 19.3 32 22.9 59 21.1 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=201.889               SD=2                          p<0.01 

 

Genel örneklemde, ailelerin % 40.7’sinde evde ekmek yapılmadığı belirlenmiştir. 

Evlerinde her zaman ekmek yapılan ailelerin oranı % 38.2, bazen yapılanların oranı ise 

% 21.1’dir. 

 

Çizelge yerleşim yerine göre ele alındığında; ilçedeki ailelerin % 79.3’ünde ekmek 

yapılmadığı saptanmıştır. Bunu % 19.3 oranı ile bazen ve % 1.4 oranı ile her zaman 

ekmek yapılan aileler izlemektedir. Köylerde ise durum ilçedekilerin tam tersidir. 

Ailelerin % 75.0’inde her zaman, % 22.9’unda bazen ekmek yapıldığı ve % 2.1’inde ise 

ekmek yapılmadığı saptanmıştır. 

 

İstatistiksel analiz sonucunda ekmek yapılma durumu ile yerleşim yeri arasında anlamlı 

bir ilişki olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

 

Hasipek (1983), Çankırı ili köylerinde yaptığı çalışmada, kadınların tamamının  

ekmeklerini kendilerinin yaptıklarını belirlemiştir. 

 

Malatyalıoğlu (1991), Erzincan ili merkez ilçesi köylerinde yaptığı araştırmada; 

kadınların % 76.7’sinin ekmeklerini kendilerinin yaptıklarını saptamıştır. 

 

4.3.9. Ailelerin tükettikleri ekmek çeşitleri 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerdeki kadınların “Ailede tüketilen ekmek çeşitleri 

hangisidir?” sorusuna verdikleri yanıtlar çizelge 4.37’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.37. Yerleşim yerine göre ailelerin tükettikleri ekmek çeşitleri 

          Yerleşim Yeri 
 
Ekmek  
Çeşidi 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Fırın ekmeği 111 79.3 2 1.4 113 40.4 
 Sac ekmeği - - 13 9.3 13 4.6 
 Mayalı yufka+Fırın - - 1 0.7 1 0.4 
 Fırın+Sac ekmeği 29 20.7 124 88.6 153 54.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=178.129              SD=3                         p<0.01 

 

Çizelge 4.37 genel toplam üzerinden ele alındığında; ailelerin % 54.6’sının fırın ve sac 

ekmeği, % 40.4’ünün sadece fırın ekmeği, % 4.6’sının sadece sac ekmeği ve % 

0.4’ünün ise fırın ekmeği ve mayalı yufka tükettikleri tespit edilmiştir. 

 

İlçede yaşayan ailelerin % 79.3’ünün sadece fırın ekmeği, % 20.7’sinin hem fırın hem 

de sac ekmeği tükettikleri belirlenmiştir. Köylerde ise % 88.6 oranı ile hem fırın hem de 

sac ekmeği tüketen ailelerin ilk sırada yer aldıkları görülmektedir. Ailelerin % 9.3’ünün 

sadece sac ekmeği, % 1.4’ünün sadece fırın ekmeği ve % 0.7’sinin hem mayalı yufka 

hem de fırın ekmeği tükettikleri saptanmıştır. 

 

Ailelerin tükettikleri ekmek çeşitleri ile yerleşim yeri arasındaki ilişkinin istatistiksel 

olarak önemli olduğu yapılan khi kare analizi ile bulunmuştur (p<0.01). 

 
4.3.10. Ailelerin peynir tercihleri 

 

Çizelge 4.38’de araştırma kapsamına alınan ailelerin peynir tercih durumları 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.38. Yerleşim yerine göre ailelerin peynir tercihleri 

Peynir Çeşitleri 

     Yerleşim Yeri 
 
 
Tercih Durumu 

İlçe Köy 
Genel 
Toplam 

 Beyaz peynir 

 1. tercih 16 2 18 
 2. tercih 63 29 92 
 3. tercih 31 59 90 
 Toplam 110 90 200 
 Puan 205 123 328 

 Kaşar peyniri 

 1. tercih 3 2 5 
 2. tercih 16 20 36 
 3. tercih 45 32 77 
 Toplam 64 54 118 
 Puan 86 78 164 

 Tulum peyniri 

 1. tercih - - - 
 2. tercih 2 - 2 
 3. tercih 8 - 8 
 Toplam 10 - 10 
 Puan 12 - 12 

 Lor peyniri 

 1. tercih - 1 1 
 2. tercih 13 1 14 
 3. tercih 6 - 6 
 Toplam 19 2 21 
 Puan 32 5 37 

 Çökelek 

 1. tercih 120 122 242 
 2. tercih 4 10 14 
 3. tercih 11 7 18 
 Toplam 135 139 274 
 Puan 379 393 772 

 Çeçil 

 1. tercih - - - 
 2. tercih 2 - 2 
 3. tercih 3 - 3 
 Toplam 5 - 5 
 Puan 7 - 7 
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Çizelge 4.38. (devam) 

Peynir Çeşitleri 

     Yerleşim Yeri 
 
 
Tercih Durumu 

İlçe Köy 
Genel 
Toplam 

 Krem peyniri 

 1. tercih - - - 
 2. tercih 5 4 9 
 3. tercih 17 3 20 
 Toplam 22 7 29 
 Puan 27 11 38 

 Taze peynir 

 1. tercih - 1 1 
 2. tercih 15 23 38 
 3. tercih 8 20 28 
 Toplam 23 44 67 
 Puan 38 69 107 

 Mayalı peynir 

 1. tercih 1 12 13 
 2. tercih 17 53 70 
 3. tercih 8 19 27 
 Toplam 26 84 110 
 Puan 45 161 206 

 Ezine peyniri 

 1. tercih - - - 
 2. tercih 3 - 3 
 3. tercih 3 - 3 
 Toplam 6 - 6 
 Puan 9 - 9 

 

Çizelge 4.38 genel toplam üzerinden incelendiğinde; ailelerin en çok tercih ettikleri 

peynir çeşitleri arasında ilk sırayı 772 puanla çökeleğin aldığı görülmüştür. En çok 

tercih edilen ikinci peynir çeşidinin beyaz peynir (328 puan), üçüncünün ise mayalı 

peynir (206 puan) olduğu saptanmıştır. Bunları  sırasıyla kaşar peynirinin (164 puan), 

taze peynirin (107 puan), krem peynirin (38 puan) ve lor peynirinin (37 puan) takip 

ettiği belirlenmiştir. En az tercih edilen peynir çeşitleri ise tulum (12 puan), ezine (9 

puan) ve çeçil (7 puan) peynirleri olmuştur. 

 

Çizelge yerleşim yerine göre irdelendiğinde; her iki yerleşim yerinde de en çok tercih 

edilen peynir çeşidi çökelek olup; köylerin tercih puanı, ilçenin puanından biraz daha 

yüksektir (ilçe 379 puan, köyler 393 puan). Bunu ilçede 205 puanla beyaz peynir, 

köylerde 161 puanla mayalı peynir izlemektedir. Ailelerin peynir tercihinde üçüncü 

sırayı ilçede kaşar peyniri (86 puan), köylerde beyaz peynir (123 puan) almıştır.  
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4.3.11. Ailelerin öğle öğünlerinde tükettikleri yemek sayısı 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin öğle öğünlerinde tükettikleri yemek sayısı çizelge 

4.39’da olduğu gibidir. 

 
Çizelge 4.39. Yerleşim yerine göre ailelerin öğle öğünlerinde tükettikleri yemek  
                      sayısı 
 
       Yerleşim Yeri 
 
 
Yemek Sayısı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 1 9 6.4 2 1.4 11 3.9 
 2 123 87.9 96 68.6 219 78.2 
 3 8 5.7 42 30.0 50 17.9 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=30.903                 SD=2                          p<0.01 

 

Çizelge 4.39 genel toplam üzerinden incelendiğinde; ailelerin çoğunun (% 78.2) öğle 

öğünlerinde 2 çeşit yemek olduğu görülmektedir. Öğle öğünlerinde 3 çeşit yemek 

bulunanların oranı % 17.9, 1 çeşit yemek tüketenlerin oranı ise % 3.9’dur.  

 

İlçede ailelerin % 87.9’unun öğle öğünlerinde 2 çeşit, % 6.4’ünün 1 çeşit ve % 5.7’sinin 

ise 3 çeşit yemek bulunmaktadır. 

 

Köylerde ise öğle öğünlerinde 2 çeşit yemek tüketen ailelerin oranı % 68.6, 3 çeşit 

yemek tüketen ailelerin oranı % 30.0, tek çeşit yemek tüketen ailelerin oranı % 1.4 

olarak belirlenmiştir. 

 

Yerleşim yeri ve ailelerin öğle öğünlerinde tükettikleri yemek sayısı arasındaki ilişkinin 

istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

 

4.3.12. Ailelerin akşam öğünlerinde tükettikleri yemek sayısı 

 

Çizelge 4.40’da araştırma kapsamına alınan ailelerin akşam öğünlerinde kaç çeşit 

yemek tükettiklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.  
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Çizelge 4.40. Yerleşim yerine göre ailelerin akşam öğünlerinde tükettikleri yemek  
                      sayısı 
 
       Yerleşim Yeri 
 
 
Yemek Sayısı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 2 39 27.9 19 13.6 58 20.7 
 3 99 70.7 116 82.9 215 76.8 
 4 1 0.7 5 3.5 6 2.1 
 5 1 0.7 - - 1 0.4 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=11.907                 SD=3                          p<0.01 

 

Çizelge 4.40 genel olarak dikkate alındığında; ailelerin % 76.8’inin akşam öğünlerinde 

3 çeşit yemek tükettikleri görülmektedir. Ailelerin % 20.7’si 2 çeşit, % 2.1’i 4 çeşit, % 

0.4’ü ise akşam öğünlerinde 5 çeşit yemek tüketmektedir. 

 

Çizelge yerleşim yerine göre incelendiğinde, ilçede yaşayan ailelerin % 70.7’sinin, 

köylerdeki ailelerin ise % 82.9’unun akşam öğünlerinde 3 çeşit yemek tükettikleri 

saptanmıştır. Akşam öğünlerinde 2 çeşit yemek tüketen ailelerin oranının ise ilçede % 

27.9, köylerde % 13.6 olduğu belirlenmiştir.  

 

Ailelerin akşam öğünlerinde tüketilen yemek sayısı ile yerleşim yeri arasındaki ilişkinin 

istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

 

4.3.13. Ailelerin öğle öğünlerinde tükettikleri yemek çeşitleri 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin öğle öğünlerinde tükettikleri yemek çeşitleri 

çizelge 4.41’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.41. Yerleşim yerine göre ailelerin öğle öğünlerinde tükettikleri yemek  
                      çeşitleri 
 
                    Yerleşim Yeri 
 
 
Yemek Çeşitleri 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Çorba 
Tüketilir                 68 48.6 39 27.9 107 38.2 
Tüketilmez 72 51.4 101 72.1 173 61.8 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=12.721             SD=1                     p<0.01 

 Et yemeği           
Tüketilir                 4 2.9 - - 4 1.4 
Tüketilmez 136 97.1 140 100.0 276 98.6 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=4.058               SD=1                     p<0.05 

 Sebze  
 yemeği     

Tüketilir                 140 100.0 139 99.3 279 99.6 
Tüketilmez - - 1 0.7 1 0.4 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.004               SD=1                     p>0.05 

 Etli sebze    
Tüketilir                 1 0.7 - - 1 0.4 
Tüketilmez 139 99.3 140 100.0 279 99.6 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.004               SD=1                     p>0.05 

 Sarma-   
 dolma    

Tüketilir                 19 13.6 53 37.9 72 25.7 
Tüketilmez 121 86.4 87 62.1 208 74.3 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=21.613             SD=1                     p<0.01 

 Salata       
Tüketilir                 95 67.9 116 82.9 211 75.4 
Tüketilmez 45 32.1 24 17.1 69 24.6 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=8.481               SD=1                     p<0.01 

 Kurubaklagil 
Tüketilir                 7 5.0 12 8.6 19 6.8 
Tüketilmez 133 95.0 128 91.4 261 93.2 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.412               SD=1                     p>0.05 

 Pilav 
Tüketilir                 14 10.0 74 52.9 88 31.4 
Tüketilmez 126 90.0 66 47.1 192 68.6 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=59.659             SD=1                     p<0.01 

 

Çizelge 4.41 genel olarak incelendiğinde; ailelerin öğle öğünlerinde tükettikleri yemek 

çeşitleri arasında ilk sırayı % 99.6 oranı ile sebze yemeklerinin aldığı görülmüştür. 
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Bunu % 75.4 oranı ile salata, % 38.2 oranı ile çorba, % 31.4 oranı ile pilav, % 25.7 

oranı sarma-dolma ve % 6.8 oranı ile kurubaklagil yemeklerinin izlediği saptanmıştır. 

Et ve etli sebze yemeklerinin tüketilme oranlarının ise çok düşük olduğu bulunmuştur 

(et % 1.4, etli sebze % 0.4). 

 

İlçede sebze yemekleri (% 100.0), salata (% 67.9) ve çorba (% 48.6) öğle öğünlerinde 

en çok tüketilen yemekler olarak belirlenmiştir. Köylerde ise ilk iki yemek ilçe ve genel 

örnekleme benzemekle beraber (sebze yemekleri: % 99.3, salata: % 82.9), üçüncü sırada 

pilavın (% 52.9) yer aldığı görülmektedir.  

 

Yerleşim yeri ile öğle yemeklerinde; çorba, sarma-dolma, salata, pilav (p<0.01) ve et 

(p<0.05) yemekleri tüketimi arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak önemli olduğu 

belirlenmiştir.  

 

4.3.14. Ailelerin akşam öğünlerinde tükettikleri yemek çeşitleri 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin akşam öğünlerinde tükettikleri yemek çeşitleri de 

çizelge 4.42’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.42. Yerleşim yerine göre ailelerin akşam öğünlerinde tükettikleri yemek  
                      çeşitleri 
 
                    Yerleşim Yeri 
 
 
Yemek Çeşitleri 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Çorba 
Tüketilir                 117 83.6 79 56.4 196 70.0 
Tüketilmez 23 16.4 61 43.6 84 30.0 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=24.558             SD=1                     p<0.01 

 Et yemeği           
Tüketilir                 38 27.1 70 50.0 108 38.6 
Tüketilmez 102 72.9 70 50.0 172 61.4 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=15.435             SD=1                     p<0.01 

 Sebze   
 yemeği     

Tüketilir                 134 95.7 137 97.9 271 96.8 
Tüketilmez 6 4.3 3 2.1 9 3.2 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.033               SD=1                     p>0.05 

 Etli sebze    
Tüketilir                 6 4.3 4 2.9 10 3.6 
Tüketilmez 134 95.7 136 97.1 270 96.4 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=0.415               SD=1                     p>0.05 

 Sarma- 
 dolma    

Tüketilir                 25 17.9 58 41.4 83 29.6 
Tüketilmez 115 82.1 82 58.6 197 70.4 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=18.648             SD=1                     p<0.01 

 Salata       
Tüketilir                 134 95.7 129 92.1 263 93.9 
Tüketilmez 6 4.3 11 7.9 17 6.1 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.566               SD=1                     p>0.05 

 Kurubaklagil 
Tüketilir                 19 13.6 45 32.1 64 22.9 
Tüketilmez 121 86.4 95 67.9 216 77.1 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=13.692             SD=1                     p<0.01 

 Pilav 
Tüketilir                 98 70.0 132 94.3 230 82.1 
Tüketilmez 42 30.0 8 5.7 50 17.9 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=28.146             SD=1                     p<0.01 

 

Çizelge 4.42 genel toplam üzerinden ele alındığında, ailelerin % 96.8’inin akşam 

öğünlerinde tükettikleri yemeklerin başında da, öğle öğünlerinde olduğu gibi, sebze 
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yemeklerinin geldiği belirlenmiştir. Salata ailelerin % 93.9’unda akşam yemeğinde yer 

almaktadır. Pilavın ailelerin akşam yemeğinde bulunma oranı ise % 82.1’dir. Bunları % 

70.0 oranı ile çorba, % 38.6 oranı ile et, % 29.6 oranı ile sarma-dolma ve % 22.9 oranı 

ile kurubaklagil yemeklerinin izlediği saptanmıştır. Akşam öğünlerinde etli sebze 

tüketen ailelerin oranı ise sadece % 3.6’dır. 

 

Yerleşim yerine göre akşam öğünlerinde tüketilen yemekler incelendiğinde; ilçede, 

ailelerin akşam öğünlerinde en çok tükettikleri yemeklerin başında aynı oranla (% 95.7) 

sebze yemekleri ve salatanın geldiği belirlenmiştir. Bunları sırasıyla çorba (% 83.6) ve 

pilavın (% 70.0) izlediği görülmüştür. Köylerde de akşam öğünlerinde en çok tüketilen 

yemekler arasında sebze yemekleri (% 97.9) ilk sırayı alırken, bunu % 94.3 oranı ile 

pilav, % 92.1 oranı ile salata ve % 56.4 oranı ile çorbanın takip ettiği tespit edilmiştir. 

 

Ailelerin akşam öğünlerinde çorba, et, sarma-dolma, kurubaklagil ve pilav tüketme 

durumlarının yerleşim yerine göre değiştiği ve bunun istatistiksel olarak önemli olduğu 

yapılan khi kare analizi ile bulunmuştur (p<0.01).  

 

4.3.15. Ailelerin tatlı tercihleri  

 

Türk mutfağında şeker, bal, pekmez ile unlu, hamurlu, sütlü ve meyveli çok sayıda tatlı 

yapılmaktadır. İnsanlar tarafından baklava, kadayıf, revani, tulumba, şekerpare, 

kazandibi, keşkül, sütlaç, aşure, ayva ve kabak tatlısı gibi pek çok tatlı yapılmakta ve 

tüketilmektedir (Boğaz 2003). 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin tatlı tercihlerine ilişkin veriler çizelge 4.43’te  

olduğu gibidir. 
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Çizelge 4.43. Yerleşim yerine göre ailelerin tatlı tercihleri 

Tatlı Çeşitleri 

     Yerleşim Yeri 
 
 
Tercih Durumu 

İlçe Köy 
Genel 
Toplam 

 Sütlü tatlılar 

 1. tercih 128 129 257 
 2. tercih 9 6 15 
 3. tercih 3 5 8 
 Toplam 140 140 280 
 Puan 405 404 809 

 Helvalar 

 1. tercih 1 5 6 
 2. tercih 65 64 129 
 3. tercih 44 35 79 
 Toplam 110 104 214 
 Puan 177 178 355 

 Tulumba vb.  
 yağda 
 kızartılan 
 tatlılar 

 1. tercih 1 1 2 
 2. tercih 4 3 7 
 3. tercih 11 12 23 
 Toplam 16 16 32 
 Puan 22 21 43 

 Baklava 

 1. tercih 9 1 10 
 2. tercih 31 30 61 
 3. tercih 27 40 67 
 Toplam 67 71 138 
 Puan 116 103 219 

 Kadayıf 

 1. tercih - 4 4 
 2. tercih 25 30 55 
 3. tercih 29 35 64 
 Toplam 54 69 123 
 Puan 79 107 186 

 Kabak tatlısı 

 1. tercih - - - 
 2. tercih 2 4 6 
 3. tercih 2 2 4 
 Toplam 4 6 10 
 Puan 6 10 16 

 İrmik tatlısı 
 (Şam) 

 1. tercih 1 - 1 
 2. tercih 4 3 7 
 3. tercih 24 11 35 
 Toplam 29 14 43 
 Puan 35 17 52 

 

Çizelgeden de görüldüğü gibi ailelerin en çok tercih ettikleri tatlı sütlü tatlılardır (809 

puan). Helvalar (355 puan), baklava (219 puan) ve kadayıf (186 puan) onu takip 

etmektedir.  
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Yerleşim yeri göz önüne alındığında da ilk iki sırada yer alan tatlılar iki yerleşim 

yerinde de aynı (sütlü tatlı: ilçe 405 puan, köyler 404 puan; helvalar: ilçe 177 puan, 

köyler 178 puan) olup; ilçede üçüncü sırada baklava (116 puan), köylerde ise kadayıf 

(107 puan) yer almıştır.  

 

4.3.16. Ailelerin yemeklerde kullandıkları tuz çeşitleri 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin yemeklerde kullandıkları tuz çeşitleri çizelge 

4.44’te verilmiştir. 

 
Çizelge 4.44. Yerleşim yerine göre ailelerin yemeklerde kullandıkları tuz çeşitleri 

          Yerleşim Yeri 
 
 
Tuz Çeşidi 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 İyotlu tuz 85 60.7 67 47.9 152 54.3 
 İyotsuz (rafine) tuz 55 39.3 73 52.1 128 45.7 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=4.663                  SD=1                         p<0.05 

 

Çizelgeden de görüldüğü üzere genel toplamda, ailelerin % 54.3’ünün iyotlu, % 

45.7’sinin iyotsuz (rafine) tuz kullandıkları saptanmıştır. 

 

Çizelge yerleşim yerine göre ele alındığında; ilçede yaşayan ailelerin % 60.7’sinin 

iyotlu, % 39.3’ünün iyotsuz (rafine) tuz kullandıkları belirlenmiştir. Köylerde ise % 

52.1 oranı ile iyotsuz (rafine) tuz kullanan aileler ilk sırada yer alırken iyotlu tuz 

kullanan ailelerin % 47.9 oranı ile ikinci sırada yer aldığı tespit edilmiştir. 

 

Ailelerin yemeklerde kullandıkları tuz çeşitlerinin yerleşim yerine göre değiştiği ve bu 

durumun istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). 

 

Ülkemizde, günlük iyot ihtiyacı doğal besin kaynakları ile yeterince 

karşılanamamaktadır ve iyot eksikliğini önlemek için yarım yüzyıldan beri sofra 

tuzlarına iyot eklenmesi uygulaması seçilmektedir (Murat 2000). Türkiye’nin endemik 

guatr bölgesi olması nedeniyle tuzların iyotlanması çok eski tarihlerde başlamış 
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olmasına karşın iyotlu tuzun yaygın kullanımı mümkün olmamıştır (Darcan 2001). 

Köylerde iyotlu tuz kullanım oranının daha düşük olması da bu bilgiyi doğrulamaktadır. 

 

4.4. Ailelerin Yiyecek Hazırlama, Pişirme ve Saklama Uygulamaları 
 

Bu bölümde; ailelerin evlerinde yemekleri kimin yaptığı, ailelerde yemek pişirilirken 

fikri alınan kişiler, yemek pişirirken kullandıkları ocak türleri, evlerinde bulunan bazı 

mutfak araç ve gereçleri, yemek pişirirken kullandıkları tencere ve yağ tercihleri, sebze 

hazırlama ve pişirme uygulamaları, sebze yemeklerini kaç öğünlük hazırladıkları, satın 

alınan sebzeleri saklama yöntemleri, kızartma yağlarını kullanma sıklıkları, makarna, 

pilav ve kurubaklagil pişirme yöntemleri, yemeklerde kullandıkları et tercihleri, etleri 

pişirme tercihleri, çorba pişirme yöntemleri, tüketilen çorba tercihleri, sütü kaynatma 

süreleri, sütlü tatlı pişirirken şeker ekleme zamanı, yumurta pişirme tercihleri, yumurta 

saklama yöntemleri, pişmiş yemekleri saklama yöntemleri, donmuş et, balık ve tavuğu 

çözdürme şekli ve kış için hazırladıkları yiyeceklere ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

 

4.4.1. Ailelerin evlerinde yemekleri kimin yaptığı 
 

Araştırma kapsamına alınan ailelerdeki kadınların “Evde yemekleri kim yapar?” 

sorusuna verdikleri cevaplar çizelge 4.45’te gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.45. Yerleşim yerine göre ailelerin evlerinde yemekleri kimin yaptığı  

       Yerleşim Yeri 
 
Yemek  
Yapan Kişi 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Kendisi 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
 Kızı 10 7.1 29 20.7 39 13.9 
 Gelini - - 1 0.7 1 0.4 
 Büyükanne 1 0.7 1 0.7 2 0.7 
 

Çizelge 4.45’e genel olarak bakıldığında kadınların tamamının (% 100.0) evlerinde 

yemeklerini kendilerinin yaptıkları belirlenmiştir. Bazen kızlarından (% 13.9), 

büyükannelerinden (% 0.7) ve gelinlerinden (% 0.4) yardım alan kadınlar da vardır. 
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Çizelge yerleşim yerine göre incelendiğinde; hem ilçede hem de köylerde kadınların 

tamamının (% 100.0) yemeklerini kendilerinin yaptıkları belirlenmiştir. Köylerde kızları 

da yemek yapan kadınların oranı % 20.7 iken, ilçede bu oranın % 7.1 olduğu tespit 

edilmiştir. İlçe ve köylerde büyükannelerin yemek yapma oranı eşit bulunmuştur (% 

0.7). Gelinlerin yemek yapma oranı ise köylerde % 0.7 iken, ilçede rastlanılmamıştır. 

 

Sevenay (1996) Kayseri’de yaptığı araştırmada; kadınların % 70.00’inin evde yemekleri 

kendisinin yaptığını belirlemiştir. 

 

Demirel (1997)’in Antalya ili merkez ilçede farklı sosyo-ekonomik düzeydeki kadınlar 

üzerinde yaptığı çalışmada; evde kendileri yemek pişiren kadınların, üç sosyo-

ekonomik düzeyde de çoğunluğu teşkil ettiği saptanmıştır (üst SED % 82.8, orta SED % 

68.2, alt SED % 53.6). 

 

Sharifi Vashfam (2002) yaptığı araştırmada ise Ankara’lı kadınların % 96.7’sinin, 

Tebriz’li kadınların ise % 97.3’ünün evde yemekleri kendilerinin yaptıkları 

saptanmıştır. 

 

4.4.2. Ailelerde yemek pişirilirken fikri alınan kişiler 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınlara “Evde yemek pişirirken kimin fikrini alırsınız?” 

sorusu sorulmuş ve verilen yanıtlar çizelge 4.46’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.46. Yerleşim yerine göre ailelerde yemek pişirilirken fikri alınan kişiler                  

          Yerleşim Yeri 
 
Fikri Alınan  
Kişiler 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Kendisi 78 55.7 84 60.0 162 57.9 
 Eşinin 22 15.7 10 7.1 32 11.4 
 Çocuklarının 6 4.3 6 4.3 12 4.3 
 Büyüklerin - - 2 1.4 2 0.7 
 Herkesin 38 27.1 43 30.7 81 28.9 
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Çizelge 4.46 genel olarak ele alındığında; kadınların % 57.9’unun yemekleri kendi 

fikirlerine göre yaptıkları görülmektedir. Bunu, % 28.9 oranı ile evde yaşayan herkesin, 

% 11.4 oranı ile eşinin, % 4.3 oranı ile çocuklarının ve % 0.7 oranı ile büyüklerin 

fikirlerini alarak yemek pişiren kadınların takip ettiği saptanmıştır. 

 

Çizelge yerleşim yerine göre incelendiğinde, ilçede genel toplamdaki sıralamaya benzer 

bir sıralama görüldüğü tespit edilmiştir. İlçede yemekleri kendi fikirlerine göre pişiren 

kadınların oranı % 55.7’dir. Kadınların % 27.1’inin yemek pişirirken evde yaşayan 

herkesin, % 15.7’sinin eşinin, % 4.3’ünün ise çocuklarının fikirlerini aldıkları 

belirlenmiştir.  

 

Köylerde de kadınların % 60.0’ının kendilerinin, % 30.7’sinin herkesin, % 7.1’inin 

eşlerinin, % 4.3’ünün çocuklarının fikirlerini alarak yemek pişirdikleri; % 1.4 oranında 

kadının da büyüklerine danıştığı saptanmıştır.  

 

Güler ve Özçelik (2002), Ankara’da yaptıkları araştırmada çalışan kadınların % 

35.3’ünün, çalışmayan kadınların % 38.0’inin evde yemekleri kendi fikirlerine göre 

pişirdiklerini saptamışlardır. 

 

4.4.3. Ailelerin yemek pişirirken kullandıkları ocak türleri 
 

Araştırma kapsamındaki ailelerin evde yemek pişirirken kullandıkları ocak türleri 

sorulmuş ve sonuçlar çizelge 4.47’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.47. Yerleşim yerine göre ailelerin yemek pişirirken kullandıkları ocak türleri 

         Yerleşim Yeri 
 
 
Ocak Türü 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Gazlı ocak 137 97.9 33 23.6 170 60.7 
 Elektrikli ocak 3 2.1 - - 3 1.1 
 Yer ocağı (dışarıda) - - 21 15.0 21 7.5 
 Gazlı ve yer ocağı - - 86 61.4 86 30.7 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=173.624              SD=4                         p<0.01 
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Çizelge 4.47 genel örnekleme göre incelendiğinde; yemek pişirirken gazlı ocak kullanan 

ailelerin oranının en yüksek (% 60.7) olduğu görülmektedir. Bunu % 30.7 oranı ile gazlı 

ocak ve yer ocağı, % 7.5 oranı ile sadece yer ocağı ve % 1.1 oranı ile elektrikli ocak 

kullanan ailelerin izlediği tespit edilmiştir. 

 

İlçede ailelerin % 97.9’u gazlı ocak, % 2.1’i ise elektrikli ocak kullanmaktadır. 

Köylerde ise ailelerin % 61.4’ünün yemek pişirirken hem gazlı ocak hem de yer ocağı 

kullandıkları saptanmıştır. Bunu % 23.6 oranı ile sadece gazlı ocak, % 15.0 oranı ile 

sadece yer ocağı kullanan ailelerin takip ettiği belirlenmiştir. 

 

Yerleşim yeri ile ailelerin yemek pişirirken kullandıkları ocak türleri arasındaki ilişkinin  

istatistiksel olarak önemli olduğu yapılan khi kare analizi ile belirlenmiştir (p<0.01). 

 

4.4.4. Ailelerin evlerinde bulunan bazı mutfak araç ve gereçleri 
 

Araştırma kapsamına alınan ailelerin evlerinde bulunan mutfak araç ve gereçleri çizelge 

4.48’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.48. Yerleşim yerine göre ailelerin evlerinde bulunan bazı mutfak araç ve  
                      gereçleri 
 
            Yerleşim Yeri 
 
 
Araç ve gereçler 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Mikser 

 Var 93 66.4 39 27.9 132 47.1 
 Yok 47 33.6 101 72.1 148 52.9 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=41.794               SD=1                        p<0.01 

 Meyve 
 sıkacağı 

 Var 53 37.9 17 12.1 70 25.0 
 Yok 87 62.1 123 87.9 210 75.0 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=24.686               SD=1                        p<0.01 

 Blender 

 Var 58 41.4 17 12.1 75 26.8 
 Yok 82 58.6 123 87.9 205 73.2 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=30.613               SD=1                        p<0.01 

 Mutfak   
 robotu 

 Var 93 66.4 92 65.7 185 66.1 
 Yok 47 33.6 48 34.3 95 33.9 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=0.016                 SD=1                        p>0.05 

 Fritöz 

 Var 67 47.9 36 25.7 103 36.8 
 Yok 73 52.1 104 74.3 177 63.2 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=14.759               SD=1                        p<0.01 

 Düdüklü 
 tencere 

 Var 125 89.3 119 85.0 244 87.1 
 Yok 15 10.7 21 15.0 36 12.9 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.148                 SD=1                        p>0.05 

 Tost-  
 ekmek 
 kızartma 
 makinesi 

 Var 106 75.7 97 69.3 203 72.5 
 Yok 34 24.3 43 30.7 77 27.5 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.451                 SD=1                        p>0.05 

 Buzdolabı 

 Var 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
 Yok - - - - - - 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=0.000                 SD=1                        p>0.05 

 Fırın, 
 ızgara 

 Var 140 100.0 136 97.1 276 98.6 
 Yok - - 4 2.9 4 1.4 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=4.058                 SD=1                        p<0.05 
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Çizelge 4.48. (devam) 

            Yerleşim Yeri 
 
 
Araç ve gereçler 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Bulaşık 
 makinesi 

 Var 36 25.7 5 3.6 41 14.6 
 Yok 104 74.3 135 96.4 239 85.4 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=27.460               SD=1                        p<0.01 

 Derin 
 dondurucu 

 Var 58 41.4 35 25.0 93 33.2 
 Yok 82 58.6 105 75.0 187 66.8 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=8.517                 SD=1                        p<0.01 

 Sac 

 Var 93 66.4 138 98.6 231 82.5 
 Yok 47 33.6 2 1.4 49 17.5 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=50.093               SD=1                        p<0.01 

 Çay-kahve 
 makinesi 

 Var 27 19.3 10 7.1 37 13.2 
 Yok 113 80.7 130 92.9 243 86.8 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=9.000                 SD=1                        p<0.01 

 

İlçe ve köylerde yaşayan ailelerin tamamının mutfaklarında buzdolabı bulunmaktadır. 

İlçedeki ailelerin tamamında fırın-ızgara bulunurken, köylerdeki ailelerin % 97.1’inde 

fırın-ızgara olduğu görülmüştür. Mutfaklarında düdüklü tencere bulunan ailelerin oranı 

ilçede % 89.3, köylerde % 85.0; tost-ekmek kızartma makinası bulunan ailelerin oranı 

ilçede % 75.7, köylerde % 69.3; mutfak robotu bulunan ailelerin oranı ilçede % 66.4, 

köylerde % 65.7; sac bulunan ailelerin oranı ise ilçede % 66.4, köylerde % 98.6’dır. 

 

Ailelerin evlerinde mikser, meyve sıkacağı, blender, fritöz, bulaşık makinası, derin 

dondurucu, sac, çay-kahve makinası (p<0.01) ve fırın-ızgara (p<0.05) gibi mutfak araç 

ve gereçlerinin bulunma durumunun yerleşim yerine göre değiştiği ve bu durumun 

istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir. 

 

4.4.5. Kadınların yemek pişirirken kullandıkları tencere tercihleri 
 

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yanı sıra besinlerin kirlenmesi, besinlere katılan gıda 

katkı maddeleri, besin ambalajlanması, pişirilmesi ve saklanmasında kullanılan 
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malzemelerin kalitesi ve cinsi de insan sağlığı üzerinde önemli rol oynamaktadır 

(Akçiçek vd 1989). Besin hazırlama ve pişirmede kullanılan araç-gereçler tahta, cam, 

toprak, plastik ya da çelik, demir, çinko, alüminyum, bakır gibi çeşitli metallerden 

yapılırlar. Bir araç tek bir maddeden yapılabildiği gibi birkaç maddenin birbiriyle 

karıştırılması ile de yapılmış olabilir (Anonim 2002). 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların yemek pişirirken kullanmayı tercih ettikleri 

tencereler çizelge 4.49’da verilmiştir. 
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Çizelge 4.49. Yerleşim yerine göre kadınların yemek pişirirken kullandıkları tencere  
                      tercihleri 
 

Tencere 
Çeşitleri 

     Yerleşim Yeri 
 
 
Tercih Durumu 

İlçe Köy 
Genel 
Toplam 

 Alüminyum  

 1. tercih 5 5 10 
 2. tercih 10 4 14 
 3. tercih 6 3 9 
 Toplam 21 12 33 
 Puan 41 26 67 

 Çelik 

 1. tercih 115 86 201 
 2. tercih 11 39 50 
 3. tercih 12 11 23 
 Toplam 138 136 274 
 Puan 379 347 726 

 Emaye 

 1. tercih 4 3 7 
 2. tercih 9 7 16 
 3. tercih 4 7 11 
 Toplam 17 17 34 
 Puan 34 30 64 

 Bakır 

 1. tercih - 11 11 
 2. tercih 3 34 37 
 3. tercih 5 17 22 
 Toplam 8 62 70 
 Puan 11 118 129 

 Cam 

 1. tercih - - - 
 2. tercih 4 - 4 
 3. tercih 11 1 12 
 Toplam 15 1 16 
 Puan 19 1 20 

 Güveç 

 1. tercih - - - 
 2. tercih - - - 
 3. tercih 3 - 3 
 Toplam 3 - 3 
 Puan 3 - 3 

 Teflon 

 1. tercih 9 - 9 
 2. tercih 94 32 126 
 3. tercih 27 43 70 
 Toplam 130 75 205 
 Puan 242 107 349 
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Çizelge 4.49. (devam) 

Tencere 
Çeşitleri 

     Yerleşim Yeri 
 
 
Tercih Durumu 

İlçe Köy 
Genel 
Toplam 

 Düdüklü 
 tencere 

 1. tercih 6 1 7 
 2. tercih 9 10 19 
 3. tercih 72 51 123 
 Toplam 87 62 149 
 Puan 108 74 182 

 Çinko 

 1. tercih 1 - 1 
 2. tercih - - - 
 3. tercih - - - 
 Toplam 1 - 1 
 Puan 3 - 3 

 Demir 

 1. tercih - 34 34 
 2. tercih - 14 14 
 3. tercih - 7 7 
 Toplam - 55 55 
 Puan - 137 137 

 

Çizelge 4.49’dan da anlaşılacağı gibi, genel örneklemde kadınların yemek pişirirken en 

çok kullandıkları tencerelerin çelik tencere (726 puan), teflon tencere (349 puan) ve 

düdüklü tencere (182 puan) olduğu tespit edilmiştir.  

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında da ilçe ve köylerde kadınların yemek pişirirken en çok 

kullandıkları tencere çelik tenceredir (ilçe 379 puan, köyler 347 puan). İlçede bunu 242 

puanla teflon, 108 puanla düdüklü; köylerde ise 137 puanla demir, 118 puanla bakır 

tencerelerin izlediği görülmüştür.  

 

Paslanmaz çelik tencere içinde yemek pişirme çok düşük ısıda yapılır ve yemeğin 

suyunu kaybetmesi söz konusu olmayacağı için yemek lezzetli olur. Bu şekilde pişirme, 

yemeğin daha kısa sürede pişmesini sağlayacağı için besin değeri de korunmuş olur. İki 

yerleşim yerinde de çelik tencerenin en çok kullanılan tencere olması, eğer uygun 

şartlarda pişirme de yapılıyorsa, sevindiricidir. Teflon termosetting bir plastik çeşididir. 

Teflon kaplar çizildiklerinde sağlık açısından sakıncalı olabileceği için yiyecek 

karıştırılırken veya çevrilirken metal kaşık vb kullanılmamalıdır. Demir kaplar iyice 

kurulanmadığı zaman paslanma özelliklerinin yanında, içinde asitli besin pişirildiğinde 
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besinin rengini de bozar. Demir, içinde pişirilen yiyeceğe geçme özelliği göstermekle 

birlikte, vücutta birikimi zor olduğu için bu geçiş toksik bir etki oluşturmaz. Aksine 

demir içeriği düşük diyetle beslenen kişilerde demirin bu yolla olumlu bir katkı 

yapabileceği düşünülmektedir (Anonim 2002). 

 

Hasipek (1983) Çankırı ili köylerinde yaptığı araştırmada, kadınların % 33.33’ünün 

alüminyum, % 24.75’inin bakır tencere kullandıklarını saptamıştır. 

 

Malatyalıoğlu (1991) Erzincan ili merkez ilçesi köylerinde yaptığı araştırmada, 

kadınların % 28.6’sının yemek pişirmede çelik, alüminyum, bakır ve emaye; % 

24.0’ünün sadece alüminyum ve % 18.7’sinin ise sadece çelik tencere kullandıklarını 

tespit etmiştir. 

 

Güler ve Özçelik (2002)’in yaptıkları çalışmada, kadınların yemek pişirirken en çok 

çelik (% 92.7), teflon (% 46.0) ve düdüklü tencere (% 32.0) kullandıkları bulunmuştur. 

 

4.4.6. Kadınların yemek pişirirken kullandıkları yağlar 
 

Aşırı alındığı zaman sağlık üzerinde zararlı etkileri olan yağların, vücutta çeşitli 

fonksiyonları vardır ve belirli miktarda alınmaları gereklidir (Kavas 2003). 

 

Yağlar besinlerde doymuş ve doymamış yağ şeklinde bulunur. Tereyağı, margarin, 

hayvanların iç ve kuyruk yağları, et, peynir gibi besinlerdeki yağlar doymuş yağlardır. 

Sıvı yağların yapısındaki çift bağlar hidrojen verilerek doyurulduğu için margarinler de 

doymuş yağlar arasında yer alır. Günümüzde daha yumuşak, kolay eriyebilen, kolay 

sürülebilen margarinler üretilebilmektedir. Ayçiçeği, mısırözü, soya ve balık yağları çok 

çift bağ içerdiği için çoklu doymamış yağlar; zeytin yağının, fındık yağının yağ asitleri 

tek çift bağ içerdiği için tekli doymamış yağlar olarak bilinirler (Kavas 2003). 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların yemek pişirirken kullanmayı tercih ettikleri yağ 

çeşitlerine ilişkin veriler çizelge 4.50’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.50. Yerleşim yerine göre kadınların yemek pişirirken kullandıkları yağlar 

Yağ Çeşitleri 

     Yerleşim Yeri 
 
 
Tercih Durumu 

İlçe Köy 
Genel 
Toplam 

 Ayçiçeği yağı 

 1. tercih 5 6 11 
 2. tercih 73 69 142 
 3. tercih 33 41 74 
 Toplam 111 116 227 
 Puan 194 197 391 

 Fındık yağı 

 1. tercih - - - 
 2. tercih - - - 
 3. tercih - 1 1 
 Toplam - 1 1 
 Puan - 1 1 

 Mısırözü  

 1. tercih - - - 
 2. tercih 20 2 22 
 3. tercih 18 5 23 
 Toplam 38 7 45 
 Puan 58 9 67 

 Yumuşak   
 margarin  

 1. tercih - - - 
 2. tercih 18 54 72 
 3. tercih 48 59 107 
 Toplam 66 113 179 
 Puan 84 167 251 

 Sert margarin 

 1. tercih - - - 
 2. tercih - - - 
 3. tercih - 2 2 
 Toplam - 2 2 
 Puan - 2 2 

 Zeytinyağı 

 1. tercih 135 134 269 
 2. tercih 5 5 10 
 3. tercih - 1 1 
 Toplam 140 140 280 
 Puan 415 413 828 

 Tereyağı 

 1. tercih - - - 
 2. tercih 24 10 34 
 3. tercih 41 31 72 
 Toplam 65 41 106 
 Puan 89 51 140 

 

Genel örneklemde, kadınların yemek pişirirken en çok tercih ettikleri yağ 828 puanla 

zeytinyağı olmuştur. Bunu 391 puanla ayçiçeği yağının, 251 puanla yumuşak 
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margarinin izlediği saptanmıştır. En az tercih edilenler ise katı margarin ve fındık 

yağıdır (Çizelge 4.50). 

 

İlçede en çok tercih edilen yağlar zeytinyağı (415 puan), ayçiçeği yağı (194 puan), 

tereyağı (89 puan)dır. 

 

Köylerde en çok tercih edilen yağlar genel örneklemle aynıdır (zeytinyağı 413 puan, 

ayçiçeği yağı 197 puan, yumuşak margarin 167 puan). 

 

Zeytinyağından zengin Akdeniz tipi beslenmenin doymuş yağdan zengin bir diyete 

kıyasla daha düşük serum lipidi ve daha düşük kan basıncı düzeyleri ile ilişkisi olduğu 

bulunmuştur. Buna göre zeytinyağının ana bileşeni olan oleik asitten zengin diyetlerin, 

toplam LDL kolesterol ve trigliseridlerin düzeylerini anlamlı derecede düşürdüğü, HDL 

kolesterol düzeylerini ise etkilemediği ya da az miktarda artırdığı gösterilmiştir 

(Keçecioğlu 2003).  

 

Türkiye’de yerleşme yerinin köy kent oluşuna bağlı olarak yağların tüketimi farklılık 

gösterir. Tereyağı en çok Doğu Anadolu’da tüketilirken, Batı Anadolu, Ege-Marmara 

Bölgesinde yaşayan kişiler daha çok zeytinyağı tüketmektedir (Köksal 2001). 

 

Aytekin (1994)’in Ankara’da farklı sosyo-ekonomik düzeydeki aileler üzerinde yaptığı 

araştırmada; düşük ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin yemek pişirmede 

margarini (sırasıyla % 75.00, % 65.83), yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin ise 

tereyağını (% 63.33) daha fazla kullandıkları saptanmıştır. 

 

Demirel (1997), Antalya ili merkez ilçede yaptığı araştırmada; alt-orta-üst olmak üzere 

her üç sosyo-ekonomik düzeyde de, kadınların büyük çoğunluğunun yemek pişirirken 

sıvıyağ kullandıklarını saptamıştır (% 47.1). 

 

Birsen (2004)’in Ankara il merkezinde yaptığı araştırmada, yetişkinler tarafından en çok 

tercih edilen yağ çeşitlerinin ayçiçeği yağı (345 puan), mısırözü yağı (260 puan), 

zeytinyağı (221 puan) ve tereyağı (60 puan) olduğu belirlenmiştir. 
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4.4.7. Kadınların sebze hazırlama uygulamaları 
 

Bahçelerde veya tarlalarda yetiştirilen, çeşitli kısımları (kök, sap, çiçek, meyve vb.) 

yenebilen bitkilere sebze denir (Melek ve Yaşar 2003). 

 

Hazırlama ve pişirme sırasında en fazla besin ögesi kaybına uğrayan yiyecek grubu 

sebzelerdir. Hazırlama, sebzelerin ayıklanıp veya soyulup doğranmasından sonra 

yıkanması şeklinde yapıldığı için sebzelerde önemli besin ögesi kayıpları oluşmaktadır 

(Yücecan 1989a). Bu nedenle sebzeler önce yıkanır, daha sonra ayıklanır ve doğranırsa 

besin ögesi kayıpları en aza indirilmiş olur. Doğranmış sebzeler fazla bekletilmemelidir, 

aksi takdirde hava teması ile vitamin kaybı artmaktadır (Aktaş 1987). 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların sebzeleri pişirmeden önce uyguladıkları işlem ile 

ilgili soruya verdikleri yanıtlar çizelge 4.51’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.51. Yerleşim yerine göre kadınların sebze hazırlama uygulamaları 

                      Yerleşim Yeri 
 
 
           İşlem 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Y
ap
ra
kl
ı 

S
eb
ze
le
r 

 Ayıklar, yıkar, doğrar 79 56.4 103 73.6 182 65.0 
 Yıkar, ayıklar, doğrar 11 7.9 15 10.7 26 9.3 
 Ayıklar, doğrar, yıkar 50 35.7 22 15.7 72 25.7 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=14.669           SD=2                    p<0.01 

K
ök
lü
 

S
eb
ze
le
r 

 Ayıklar, yıkar, doğrar 116 82.9 102 72.8 218 77.9 
 Yıkar, ayıklar, doğrar 22 15.7 27 19.3 49 17.5 
 Ayıklar, doğrar, yıkar 2 1.4 11 7.9 13 4.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=7.640             SD=2                    p<0.05 

M
ey
ve
li
 

S
eb
ze
le
r 

 Ayıklar, yıkar, doğrar 56 40.0 89 63.6 145 51.8 
 Yıkar, ayıklar, doğrar 27 19.3 21 15.0 48 17.1 
 Ayıklar, doğrar, yıkar 57 40.7 30 21.4 87 31.1 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=16.640           SD=2                    p<0.01 

 

Çizelge 4.51’de yapraklı sebzelerin hazırlanmasında uygulanan yöntemler 

incelendiğinde; genel örneklemde kadınların % 65.0’inin sebzeleri pişirmeden önce 
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ayıklayıp, yıkayıp, doğradıkları; % 25.7’sinin ayıklayıp, doğrayıp, yıkadıkları ve % 

9.3’ünün ise yıkayıp, ayıklayıp, doğradıkları görülmüştür. 

 

Yapılan birçok araştırmada, özellikle yeşil yapraklı sebzelerin hazırlanmasında daha çok 

yanlış uygulamaların yapıldığı belirlenmiştir (Hasipek ve Örmeci 1988, Malatyalıoğlu 

1991, Sevenay 1996, Ersoy ve Ersoy 1999, Güler ve Özçelik 2002). 

 

Sebze hazırlama uygulamaları yerleşim yerine göre incelendiğinde, ilçe ve köylerdeki 

kadınların çoğunun yapraklı sebzeleri hazırlarken yanlış işlem (ayıklar, yıkar, doğrar) 

uyguladıkları tespit edilmiştir (ilçe % 56.4, köyler % 73.6). Yine yanlış bir uygulama 

olan ayıklayıp, doğrayıp, yıkamak yöntemini uygulayan kadınların ilçedeki oranı % 

35.7, köylerdeki oranı % 15.7 olarak bulunmuştur. Doğru işlemi (yıkar, ayıklar, doğrar) 

uygulayan kadınların oranı ise köylerde daha yüksek saptanmıştır (% 10.7, % 7.9). 

Yerleşim yeri ve yapraklı sebzelere uygulanan hazırlama işlemleri arasında önemli bir 

ilişki bulunmuştur (p<0.01). 

 

Genel örneklemde köklü sebzeleri hazırlama yöntemleri incelendiğinde, kadınların 

çoğunun (% 77.9) “ayıklama-yıkama-doğrama” işlemlerini uyguladıkları görülmektedir. 

Bunu % 17.5 oranı ile doğru uygulama olan “yıkama-ayıklama-doğrama” işlemlerini 

yapanların, % 4.6 oranı ile “ayıklama-doğrama-yıkama” işlemlerini uygulayan 

kadınların izlediği saptanmıştır. 

 

Köklü sebzeleri pişirmeden önce “ayıklama-yıkama-doğrama” işlemlerini uygulayan 

kadınların oranı ilçede (% 82.9) köylerden (% 72.8) yüksek iken, “yıkama-ayıklama-

doğrama” doğru işlemini uygulayan kadınların oranı ise köylerde (% 19.3) ilçeden (% 

15.7) daha yüksek bulunmuştur. Vitaminlerin neredeyse tamamen kaybına neden olan 

“ayıklama-doğrama-yıkama” işlemini uygulayan kadınların oranının da yine köylerde 

(% 7.9) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (ilçe % 1.4). Kadınların köklü sebzelere 

uyguladıkları hazırlama yöntemlerinin yerleşim yerine bağlı olarak değiştiği ve bunun 

istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). 
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Genel toplamda kadınların % 51.8’inin meyveli sebzeleri ayıklayıp-yıkayıp-

doğradıkları, % 31.1’inin ayıklayıp-doğrayıp-yıkadıkları ve % 17.1’inin ise yıkayıp-

ayıklayıp-doğradıkları saptanmıştır. 

 

İlçede (% 19.3) ve köylerde (% 15.0) meyveli sebzelere uygulanan doğru işlem olan 

“yıkama-ayıklama-doğrama” yöntemini uygulayan kadınların oranları en düşük olmakla 

birlikte ilçede köylerden daha yüksektir. 

 

Yerleşim yeri ve meyveli sebzelere uygulanan hazırlama yöntemleri arasındaki ilişkinin 

de yapraklı ve köklü sebzelerde olduğu gibi istatistiksel açıdan önemli olduğu 

bulunmuştur (p<0.01). 

 

Sharifi Vashfam (2002)’ın Ankara ve Tebriz’deki (İran) kadınlar üzerinde yaptığı 

çalışmada, Ankara’daki kadınların % 81.3’ünün yapraklı sebzeleri, % 45.3’ünün köklü 

sebzeleri ayıklayıp-yıkayıp-doğradıkları ve % 43.3’ünün meyveli sebzeleri yıkayıp-

ayıklayıp-doğradıkları saptanmıştır. Tebriz’deki kadınların ise % 85.4’ünün yapraklı 

sebzeleri ayıklayıp-yıkayıp-doğradıkları, % 62.0’sinin köklü sebzeleri ve % 44.0’ünün 

meyveli sebzeleri yıkayıp-ayıklayıp-doğradıkları bulunmuştur. 

 

Küçükerdönmez vd (2003)’nin Ankara’da yaşayan yetişkin kadınlar üzerinde yaptıkları 

çalışmada, kadınların % 57.3’ünün sebze yemeklerini hazırlamada “yıkama-soyma-

doğrama-pişirme” işlemlerini takip ettikleri saptanmıştır. 

 

Kutlu (2004)’nun Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi ve köylerinde yaptığı araştırmada, 

köylerde yaşayan kadınların % 76.0’sının, ilçedekilerin % 72.0’sinin sebzeleri 

pişirmeden önce ayıklayıp-yıkayıp-doğradıkları belirlenmiştir. 

 

4.4.8. Kadınların sebze pişirme uygulamaları 
 

Pişirme, yiyeceklerin yenilebilir hale gelmesini sağlayan işlemleri içerir (Demirel 

1997). Besinlerin üretim, işleme, depolama ve taşıma süreçlerinden sonra tüketim 

öncesi pişirilmeleri, sağlıklı beslenme açısından üzerinde titizlikle durulması gereken 

bir konudur. Özellikle pişirmede uygulanan yöntemler ve pişirme koşulları besin 
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ögelerinin korunmasında belirleyici rol oynar. Yemeğin hazırlanması sırasında 

uygulanan işlemlerde olduğu gibi, pişirilmesi için uygulanan işlemler de yemeğin 

kalitesini ve besin değerini dolayısıyla insan sağlığını etkiler. Bu nedenle bu işlemlerin 

seçiminde yemeğin besin değerinin korunması, zaman ve enerji harcamasının en azda 

tutulması, lezzet, koku ve görünümünün güzelleştirilmesi, artıkların en azda tutulması 

başlıca ilkeler olarak sıralanabilir (Çakır 2000). 

 
Doğranan sebzeler pişirilmek istendiği zaman kaynar suya atılmalıdır. Böylece C 

vitamini kaybına yol açan askorbik asit oksidaz enzimi yok edilir. Sebzeler hiçbir 

zaman soğuk su ile pişirilmeye başlanmamalıdır (Merdol ve Birer 1997). 

 

Kadınların sebze pişirme uygulamalarına ilişkin veriler çizelge 4.52’de verilmiştir 

 

Çizelge 4.52. Yerleşim yerine göre kadınların sebze pişirme uygulamaları 

          Yerleşim Yeri 
 
Pişirme  
Yöntemleri 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Haşlayıp, suyunu 
 döküp pişirmek 

5 3.6 31 22.1 36 12.8 

 Kendi suyunda veya 
 az suda pişirmek 

114 81.4 77 55.1 191 68.2 

 Yağda kavurup, az 
 suda pişirmek 

21 15.0 31 22.1 52 18.6 

 Bol suda pişirmek - - 1 0.7 1 0.4 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=28.868                SD=3                         p<0.01 

 

Çizelge 4.52 genel olarak incelendiğinde de görüldüğü gibi kadınların büyük çoğunluğu 

(% 68.2) sebzeleri kendi suyunda veya az suda pişirmektedir. Yağda kavurup, az suda 

pişirenlerin oranı % 18.6, haşlayıp suyunu dökerek pişirenlerin oranı % 12.8 olup, % 

0.4’ünün ise bol suda pişirdiği saptanmıştır. Elde edilen sonuçlarda çoğunluğun doğru 

olan yöntemi uyguluyor olması dikkat çekmiştir. 

 

Sevenay (1996)’ın yaptığı araştırmada; kadınların % 75.77’sinin sebze yemeklerini 

haşlamadan direkt pişirdikleri saptanmıştır. 
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Güler ve Özçelik (2002), yaptıkları araştırmada; çalışan kadınların % 77.3’ünün, 

çalışmayan kadınların ise % 72.7’sinin sebzeleri haşlamadan direkt pişirdiklerini 

belirlemişlerdir. 

 

Sharifi Vashfam (2002)’ın yaptığı çalışmada; Ankara’daki kadınların % 62.7’sinin 

sebzeleri kendi suyunda veya az suda; Tebriz’deki kadınların ise % 62.7’sinin sebzeleri 

yağda kavurup az suda pişirdikleri tespit edilmiştir. 

 

Kutlu (2004), araştırmasında; ilçedeki kadınların % 60.7’sinin, köylerdekilerin % 

64.0’ünün sebzeleri haşlamadan pişirdiklerini saptamıştır. 

 

İlçede yaşayan kadınların çoğunun (% 81.4) sebzeleri kendi suyunda veya az suda 

pişirdiği tespit edilmiştir. Sebzeleri yağda kavurup, az suda pişirenlerin oranı % 15.0, 

haşlayıp suyunu döküp pişirenlerin oranı % 3.6 olarak bulunmuştur. Sebzeleri bol suda 

pişiren kadınlara ise ilçede rastlanmamıştır. Köylerde de kadınların yarıdan fazlasının 

(% 55.1) sebzeleri kendi suyunda veya az suda pişirdikleri belirlenmiştir. Sebzeleri 

haşlayıp suyunu dökerek pişiren ve yağda kavurup, az suda pişiren kadınların oranları 

eşittir (% 22.1). Sebzeleri bol suda pişirerek yanlış bir uygulama yapan kadınların oranı 

ise sadece % 0.7 olarak bulunmuştur. Kadınların sebzeleri pişirme uygulamaları ile 

yerleşim yeri arasındaki ilişki istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

C vitamini ve B vitaminleri suda eridiği için pişme suyuna geçmekte ve pişme sularının 

dökülmesi ile besin değerinde önemli kayıplara neden olmaktadır. Araştırma sonucunda 

sebzeleri kendi suyunda veya az suda pişirenlerin çoğunlukta olması sevindiricidir. 

 

4.4.9. Kadınların sebze yemeklerini kaç öğünlük hazırladıkları 

 

Sebzelerde piştikten sonra da bekletilen yerin ısı derecesi ve bekleme süresine  göre 

kayıp artar. Pişirilen sebze kısa zamanda tüketilmeli, eğer mümkün değilse 

buzdolabında ağzı kapalı bekletilmelidir. Isıtılması gerektiğinde yeneceği kadar 

ısıtılmalı ve tüketilmelidir (Demirel 1997). Sebzelerin pişirildikten sonra saklama 

süresi, yemeğin çeşit ve miktarına ilişkin olarak değişiklik göstermektedir. Saklanan 
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yemeklerin tüketilmeden önce ısıtılması gerektiğinden, vitamin kaybı bekletme ve 

ısıtma sürelerine göre artar (Yücecan 1973). Pişirilmiş sebze yemekleri buzdolabında 1 

gün dahi beklerse C vitamini değerinin çoğu azalır. Bu nedenle piştikten sonra fazla 

bekletmeden tüketilmelidir. Pişmiş yemekler soğutucuda bekletildikten sonra tekrar 

tekrar ısıtılması, üzeri açık olarak buzdolabında bekletilmesiyle de C vitamini kaybı 

olduğu gibi, sağlığa zararlı ögeler de oluşabilir (Altay 1992). 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerdeki kadınlara sebze yemeklerini kaç öğünlük 

hazırladıkları sorulmuş, alınan cevaplar mutlak ve yüzde değerler ile çizelge 4.53’te 

verilmiştir. 

 
Çizelge 4.53. Yerleşim yerine göre kadınların sebze yemeklerini kaç öğünlük  
                      hazırladıkları 
 
       Yerleşim Yeri 
 
 
Öğün Sayısı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 1 öğün 51 36.4 56 40.0 107 38.2 
 1 günlük 73 52.2 84 60.0 157 56.1 
 2 günlük 16 11.4 - - 16 5.7 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=17.004                 SD=2                          p<0.01 

 

Genel örneklemde, kadınların % 56.1’inin sebze yemeklerini 1 günlük, % 38.2’sinin 1 

öğünlük ve % 5.7’sinin 2 günlük hazırladıkları belirlenmiştir (Çizelge 4.53). 

 

Sebze yemeklerini 1 günlük hazırlayanların oranı; Malatyalıoğlu (1991)’nun Erzincan 

ili merkez ilçesi köylerinde yaptığı çalışmada % 41.3; Demirel (1997)’in Antalya ili 

merkez ilçesinde yaptığı çalışmada % 76.45; Güler ve Özçelik (2002)’in Ankara’da 

yaptığı çalışmada % 81.7; Sharifi Vashfam (2002)’ın yaptığı çalışmada Ankara’lı 

kadınlarda % 58.0, Tebriz’li kadınlarda % 61.3; Kutlu (2004)’nun Ankara’nın 

Şereflikoçhisar ilçesi ve köylerinde yaptığı çalışmada ise % 54.0 olarak bulunmuştur. 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında iki yerleşim yerinde de kadınların yarıdan fazlasının 

(ilçe % 52.2, köylerde % 60.0) sebze yemeklerini 1 günlük hazırladıkları görülmektedir. 
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Sebze yemeklerini 1 öğün için hazırlayan kadınların oranı köylerde % 40.0, ilçede % 

36.4 olup, köylerde 2 günlük hazırlayanlara rastlanmamıştır (ilçe % 11.4). 

 

İlçe ve köyler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

4.4.10. Kadınların satın aldıkları sebzeleri saklama yöntemleri 

 

Saklama, işlenmiş ya da işlenmeye hazır besinlerin uygun şartlarda (ısı, nem, ışık) 

bekletilmesidir (Demirel 1997). Satın alınan sebzeler ne kadar kaliteli olursa olsun 

uygun koşullarda saklanmazsa özelliğini kaybeder, bu da yapılan yemeğin kalitesini 

etkiler (Altay 1992). 

 

Sebzelerin bekletilme şekli ve süresi sebzelerde vitamin ve mineral kaybına neden olan 

faktörlerden biridir. Sebzelerin bekletilme şekli ev koşullarına bağlı olarak buzdolabı 

veya oda sıcaklığında üzerileri açık veya kapalı olarak yapılmaktadır. Sebzelerin 

bahçeden toplandıktan veya hasat edildikten sonra satışa çıkarılma süresi içerisindeki 

işlemler vitamin değerlerini etkilemektedir. Satın alınan sebzeler derhal tüketilmezse 

vitamin değerlerindeki kayıp oranları artar (Yücecan 1973). 

 

Çizelge 4.54’te araştırma kapsamına alınan kadınların satın aldıkları sebzeleri saklama 

yöntemleri ile ilgili yanıtları gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.54. Yerleşim yerine göre kadınların satın aldıkları sebzeleri saklama  
                      yöntemleri 
 
             Yerleşim Yeri 
 
 
Yöntem 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Yıkar, naylon 
 torbada- soğutucuda 

2 1.4 4 2.9 6 2.1 

 Yıkamaz, gazetede- 
 soğutucuda 

25 17.9 1 0.7 26 9.3 

 Yıkamaz, naylon 
 torbada- soğutucuda 

80 57.2 94 67.1 174 62.2 

 Yıkamaz, sebzelikte- 
 soğutucuda 

30 21.4 26 18.6 56 20.0 

 Hemen kullanır 3 2.1 15 10.7 18 6.4 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=32.233                SD=4                          p<0.01 

 

Çizelge 4.54 genel olarak incelendiğinde; kadınların % 62.2’sinin sebzeleri yıkamadan 

naylon torba içinde soğutucuda, % 20.0’sinin yıkamadan sebzelikte-soğutucuda, % 

9.3’ünün yıkamadan gazetede-soğutucuda sakladıkları görülmüştür. Sebzeleri 

saklamadan hemen kullanan kadınların oranı % 6.4, yıkayıp naylon torbada-soğutucuda 

saklayan kadınların oranı ise % 2.1 olarak bulunmuştur. 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında; ilçede kadınların % 57.2’sinin, köylerde % 67.1’inin 

sebzeleri yıkamadan naylon torbada-soğutucuda sakladıkları belirlenmiştir. Sebzeleri 

yıkamadan sebzelikte-soğutucuda saklayan kadınların oranı ise ilçede % 21.4, köylerde 

% 18.6’dır. 

 

Kadınların satın aldıkları sebzeleri saklamak için uyguladıkları yöntemler yerleşim 

yerine göre değişmektedir. Bu durum istatistiksel olarak da önemlidir (p<0.01). 

 

Hasipek ve Örmeci (1988)’nin yaptıkları çalışmada, kadınların % 56.67’sinin sebzeleri 

yıkamadan naylon torba içinde buzdolabında sakladıkları belirlenmiştir. 

 

Malatyalıoğlu (1991), yaptığı araştırmada kadınların % 53.3’ünün sebzeleri yıkanmış 

olarak soğutucuda, % 23.3’ünün ise yıkamadan soğutucuda sakladıklarını bulmuştur. 
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Sharifi Vashfam (2002)’ın yaptığı çalışmada; Ankara’lı kadınların % 43.3’ünün 

sebzeleri yıkayıp, naylon torbada sakladıkları; Tebriz’li kadınların ise % 29.3’ünün 

yapraklıları yıkayıp bez torbada, meyvelileri ise yıkamadan naylon torbada sakladıkları 

belirlenmiştir. 

 

Kutlu (2004)’un yaptığı araştırmada; köylerde yaşayan kadınların % 49.3’ünün, ilçede 

yaşayan kadınların % 44.0’ünün sebzeleri yıkamadan naylon torba içerisinde 

soğutucuda sakladıkları saptanmıştır. 

 

4.4.11. Kadınların kızartma yağlarını kullanma sıklıkları 
 

Kızartma, gıdaların tat ve tüketilebilirlik kalitesini geliştirmek amacı ile uygulanan ve 

gıdaların hazırlanmasında yağın ısı aktarım ortamı olarak yararlanıldığı bir işlemdir 

(Kayahan 2002). Kızartma ısısı yağın cinsine göre 175-195 °C arasında değişir. İlk 

kızartmada yağlar az da olsa parçalanmaya başlar. Kızartma yağlarının tekrar tekrar 

kullanılması yağın bileşimini, rengini, kıvamını bozar, besin değeri azalır. Kızartılan 

yiyeceklerin kalitesi bozulur, yiyeceğin sağlık açısından değeri düşer (Ünver 1987).  

 

Araştırma kapsamındaki kadınlara kızartma yağlarını kaç kez kullandıkları sorulmuş ve 

alınan yanıtlar çizelge 4.55’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.55. Yerleşim yerine göre kadınların kızartma yağlarını kullanma sıklıkları 

       Yerleşim Yeri 
 
Kullanma 
Sıklığı 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 1 kez 40 28.6 105 75.0 145 51.8 
 2 kez 83 59.3 34 24.3 117 41.8 
 3 kez 14 10.0 1 0.7 15 5.3 
 4 ve daha fazla 3 2.1 - - 3 1.1 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=63.926                 SD=3                          p<0.01 
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Çizelge 4.55’e göre, genel örneklemde kadınların % 51.8’inin kızartma yağlarını 1 kez, 

% 41.8’inin 2 kez, % 5.3’ünün 3 kez ve % 1.1’inin 4 kez ve daha fazla kullandıkları 

belirlenmiştir. 

 

Köylerde kadınların çoğunluğu (% 75.0) kızartma yağını 1 kez kullanırken, ilçede % 

59.3’ü 2 kez kullanmaktadır. Köylerde kızartma yağının genelde 1 kez kullanılmasının 

nedeni, yağların kızartmada kullanıldıktan sonra biriktirilip sabun yapımında 

değerlendirilmesi olarak bildirilmiştir. 

 

Yerleşim yeri ve kadınların kızartma yağlarını kullanma sıklıkları arasındaki ilişki 

istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Yağların kaç kere kullanılacağı kızartılan yiyecek türüne, süresine ve saklama 

koşullarına bağlıdır (Ünver 1987). 

 

Altay (1992)’ın Samsun ilinde yaptığı araştırmada kızartma yağının % 51.6 ile 3 kez, 

Aytekin (1994)’in Ankara’da farklı sosyo-ekonomik düzeydeki aileler üzerinde yaptığı 

araştırmada % 36.67 ile 2 kez, Sevenay (1996)’ın Kayseri il merkezi kamu sektöründe 

çalışan kadınlar üzerinde yaptığı araştırmada % 33.08 ile 3 kez, Demirel (1997)’in 

Antalya ili merkez ilçede farklı sosyo-ekonomik düzeydeki kadınlar üzerinde yaptığı 

araştırmada % 45.1 ile 2 kez, Sharifi Vashfam (2002)’ın Ankara’da evli kadınlar 

üzerinde yaptığı araştırmada % 48.0 ile 2 kez ve Kutlu (2004)’nun Ankara iline bağlı 

Şereflikoçhisar ilçesi ve köylerinde yaptığı araştırmada % 44.3 ile 2 kez kullanıldığı 

saptanmıştır. 

 
4.4.12. Kadınların makarna pişirme yöntemleri 

 

Birçok besin ögesi ve enerji yönünden zengin besinler olan tahıllar, günlük diyetler 

içinde bol miktarda bulundukları için insanların enerji ihtiyaçlarının büyük bir 

bölümünü sağlamaktadır. Genellikle sert buğdayın endosperm tabakasını içeren 

irmikten yapılan hamur, özel kalıplardan geçirilerek çeşitli şekillerdeki makarnalar 

üretilmektedir (Köksal 2001).  
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Makarna pilav gibi pişirme suyu çektirilerek pişirilirse, pişirme suyuna geçen B grubu 

vitaminleri ve diğer besin ögeleri makarna içerisinde kalır (Küçükkömürler 2002). 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerdeki kadınlara makarnayı nasıl pişirdikleri sorulmuş 

ve cevaplar 4.56’da gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.56. Yerleşim yerine göre kadınların makarna pişirme yöntemleri 

          Yerleşim Yeri 
 
 
Yöntem 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Haşlayıp, suyunu 
 dökerek pişirme 

80 57.1 113 80.7 193 68.9 

 Az suda, suyunu 
 çektirerek pişirme 

48 34.3 18 12.9 66 23.6 

 Kavurup, suyunu 
 çektirerek pişirme 

12 8.6 9 6.4 21 7.5 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=19.707                SD=2                         p<0.01 

 

Genel örneklemde, kadınların % 68.9 gibi büyük çoğunluğunun makarnayı haşlayıp, 

suyunu dökerek pişirdikleri görülmektedir. 

 

Köylerdeki kadınlarda makarnayı haşlayıp suyunu dökerek pişirenlerin oranı (% 80.7) 

ilçedekilerden (% 57.1) fazladır. İlçedeki kadınların % 34.3’ü ise makarnayı az suda, 

suyunu çektirerek pişirmektedir.  

 

Kadınların makarna pişirme yöntemleri yerleşim yerine bağlı olarak değişmektedir. Bu 

durum istatistiksel olarak önemlidir (p<0.01). 

 

Sürücüoğlu (1986) Ankara ilinde çalışan evli kadınlar üzerinde yaptığı çalışmada 

kadınların % 60.0’ının; Hasipek ve Örmeci (1988) yaptıkları çalışmada kadınların % 

60.0’ının; Malatyalıoğlu (1991) Erzincan’da yaptığı çalışmada kadınların % 66.7’sinin; 

Aytekin (1994) Ankara’da yaptığı çalışmada kadınların % 63.33’ünün; Sevenay (1996) 

Kayseri ilinde yaptığı çalışmada kadınların % 52.53’ünün; Yücecan vd (1999) 

Ankara’da yaptıkları çalışmada kadınların % 83.7’sinin; Güler ve Özçelik (2002) 
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Ankara’da yaptıkları çalışmada kadınların % 59.3’ünün makarnanın haşlama suyunu 

döktüklerini saptamışlardır ve bu sonuçlar bizim sonuçlarımızla benzerlik 

göstermektedir. 

 

Açkurt ve Wetherilt (1983)’in yaptıkları çalışmada, suyu çektirilerek pişirilen 

makarnada besin ögelerinin korunmasının, suyu dökülerek pişirilen makarnadan önemli 

ölçüde yüksek olduğu bulunmuştur. 

 

4.4.13. Kadınların pilav pişirme yöntemleri 

 

Pilav yapımında (pirinç, bulgur vb) genelde haşlama sırasında ilave edilen suyun 

tamamen absorbe edilmesi beklenir. Pilav yaparken pirinç veya bulgur yağ ile 

kavrulduktan sonra pişirilirse, kavrulma sırasında bazı proteinler denatüre olarak 

kaybolabilir (Küçükkömürler 2002). 

 

Çizelge 4.57’de araştırma kapsamına alınan kadınların pirinç pilavı pişirme 

yöntemlerine ilişkin bulgular verilmiştir. 

 

Çizelge 4.57. Yerleşim yerine göre kadınların pirinç pilavı pişirme yöntemleri 

                Yerleşim Yeri 
 
 
Yöntem 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Kaynamış suya atarak  2 1.4 1 0.7 3 1.1 
 Yağda kavurarak 57 40.7 58 41.4 115 41.1 
 Islatıp, suyunu döküp,  
 kavurarak 

56 40.0 79 56.5 135 48.2 

 Islatıp, suyunu dökerek  25 17.9 2 1.4 27 9.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=23.853              SD=3                       p<0.01 

 

Çizelge 4.57 genel toplam üzerinden incelendiğinde; % 48.2 oranı ile pirinç pilavını 

ıslatıp, suyunu döküp, kavurarak pişiren kadınların oranının en yüksek olduğu 

görülmektedir. Bunu % 41.1 oranı ile yağda kavurarak; % 9.6 oranı ile ıslatıp, suyunu 
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dökerek ve % 1.1 oranı ile kaynamış suya atarak pişiren kadınların izlediği 

belirlenmiştir. 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında, ilçedeki kadınların % 40.7’sinin pirinç pilavını yağda 

kavurarak, % 40.0’ının ıslatıp, suyunu döküp, kavurarak pişirdikleri tespit edilmiştir. 

Pirinç pilavını kaynamış suya atarak pişiren kadınların oranı ise sadece % 1.4’tür. 

 

Köylerde yaşayan kadınların % 56.5’i pirinç pilavını ıslatıp, suyunu döküp, kavurarak; 

% 41.4’ü yağda kavurarak pişirmekte olup, sadece % 0.7’si doğru yöntem olan 

kaynamış suya atarak pişirmektedir. 

 

Pirinç pilavı pişirme yöntemlerinin, yerleşim yerine göre değişme durumunun 

istatistiksel olarak önemli olduğu khi kare analizi ile bulunmuştur (p<0.01). 

 

Yapılan birçok çalışmada, pirinç pilavı yaparken pirinci yağda kavuranların oranının 

yüksek olduğu belirlenmiştir (Hasipek ve Örmeci 1988, Malatyalıoğlu 1991, Aytekin 

1994, Sevenay 1996, Yücecan vd 1999, Güler ve Özçelik 2002, Kutlu 2004). 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların bulgur pilavı pişirme yöntemlerine ilişkin veriler 

çizelge 4.58’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.58. Yerleşim yerine göre kadınların bulgur pilavı pişirme yöntemleri 

                Yerleşim Yeri 
 
 
Yöntem 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Kaynamış suya atarak  5 3.6 50 35.7 55 19.6 
 Yağda kavurarak 116 82.9 74 52.9 190 67.9 
 Islatıp, suyunu döküp,   
 kavurarak 

10 7.1 15 10.7 25 8.9 

 Islatıp, suyunu dökerek  9 6.4 1 0.7 10 3.6 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=53.502              SD=3                       p<0.01 

 

Çizelge 4.58 genel olarak incelendiğinde; kadınların % 67.9’unun bulgur pilavı 

pişirirken bulguru yağda kavurarak, % 19.6’sının kaynamış suya atarak, % 8.9’unun 
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ıslatıp-suyunu döküp-kavurarak ve % 3.6’sının ıslatıp-suyunu dökerek pişirdikleri 

görülmektedir. 

 

Çizelge yerleşim yerine göre değerlendirildiğinde; ilçede yaşayan kadınların çoğunun 

(% 82.9) bulgur pilavını yağda kavurarak pişirdikleri saptanmıştır. Köylerde ise bulgur 

pilavını yağda kavurarak pişiren kadınların oranı % 52.9’dur. 

 

Kadınların bulgur pilavı pişirme yöntemleri ve yerleşim yeri arasındaki ilişki 

istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Sevenay (1996), kadınların % 60.58’inin bulgur pilavını yağda kavurarak, % 23.65’inin 

suya salarak pişirdiklerini bulmuştur. 

 

Güler ve Özçelik (2002)’in yaptıkları araştırmada, kadınların % 48.0’inin bulgur 

pilavını yağda kavurarak, % 24.0’ünün suya salarak, % 17.3’ünün her iki şekilde 

pişirdikleri belirlenmiştir.  

 
4.4.14. Kadınların kurubaklagil pişirme yöntemleri 

 

Etten daha düşük protein içermelerine rağmen, proteinin miktar olarak yüksek olması, 

B12 dışındaki B grubu vitaminleri, kalsiyum, demir, çinko, magnezyum gibi 

minerallerden zengin olmaları nedeni ile kurubaklagillerin beslenmedeki önemi 

büyüktür (Baysal 2002). Kurubaklagiller sindirimin kolaylaşması için uygun şekilde 

pişirilmelidir. Sulu ısıda pişirilen kurubaklagillerin pişirme suyu atılmazsa besin değeri 

kaybı çok azdır. Su atıldığı takdirde B vitaminleri ve minerallerde kayıp meydana gelir 

(Yücecan 1989b). 

 

Islatma, kurubaklagillerin tüketimi için hazırlamada kullanılan birçok yöntemin ilk 

basamağıdır. Ayıklanıp iyice yıkanan kurubaklagiller sıcak veya soğuk suda ıslanabilir. 

Vitamin kaybının daha az olabilmesi için ıslatma suyunun sıcaklığının oda sıcaklığında 

(20 oC) ve ıslatma süresinin ise 12-16 saat arasında olması önerilir (Şanlıer 2002).  
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Araştırma kapsamına alınan kadınların nohutu pişirirken uyguladıkları yöntemler 

çizelge 4.59’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.59. Yerleşim yerine göre kadınların nohut pişirme yöntemleri 

              Yerleşim Yeri 
 
 
Yöntem 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Suda ıslatıp, suyunu 
 dökerek 

6 4.3 11 7.9 17 6.1 

 Suda ıslatıp, haşlayıp 
 suyunu dökerek 

71 50.7 116 82.8 187 66.8 

 Suda ıslatıp, haşlayıp 
 suyunu dökmeden 

46 32.8 12 8.6 58 20.7 

 Suda ıslatıp, haşlama 
 dan direkt pişirme 

12 8.6 1 0.7 13 4.6 

 Islatmadan, haşlama 
 dan direkt pişirme 

1 0.7 - - 1 0.4 

 Islatmadan, haşlayıp 
 suyunu dökmeden 

4 2.9 - - 4 1.4 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=46.538               SD=5                        p<0.01 

 

Genel örneklemde, kadınların % 66.8’inin nohutu suda ıslatıp, haşlayıp suyunu dökerek; 

% 20.7’sinin suda ıslatıp, haşlayıp suyunu dökmeden pişirdikleri belirlenmiştir (Çizelge 

4.59). 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında; ilçede yaşayan kadınların % 50.7’si, köylerdekilerin 

% 82.8’i nohutu suda ıslatıp, haşlayıp suyunu dökerek pişirmektedir. Nohutu suda 

ıslatıp, haşlayıp suyunu dökmeden pişiren kadınların oranı ilçede % 32.8 iken, köylerde 

% 8.6 olarak bulunmuştur. 

 

Kadınların nohut pişirme yöntemleri yerleşim yerinden bağımsız değildir (p<0.01). 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların kuru fasulye pişirme yöntemlerine ilişkin veriler 

mutlak ve yüzde değerlerle çizelge 4.60’ta gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.60. Yerleşim yerine göre kadınların kuru fasulye pişirme yöntemleri 

            Yerleşim Yeri 
 
 
Yöntem 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Suda ıslatıp, suyunu 
 dökerek 

2 1.4 9 6.4 11 3.9 

 Suda ıslatıp, haşlayıp 
 suyunu dökerek 

105 75.0 110 78.6 215 76.8 

 Suda ıslatıp, haşlayıp 
 suyunu dökmeden 

16 11.4 20 14.3 36 12.9 

 Suda ıslatıp, haşlama 
 dan direkt pişirme 

12 8.6 1 0.7 13 4.6 

 Islatmadan, haşlama 
 dan direkt pişirme 

1 0.7 - - 1 0.4 

 Islatmadan, haşlayıp 
 suyunu dökmeden 

4 2.9 - - 4 1.4 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=19.323               SD=5                         p<0.01 

 

Çizelge 4.60’tan da görüldüğü gibi, hem genel örneklemde hem de yerleşim yerlerinde 

(ilçe-köy) kadınların çoğunluğu kuru fasulyeyi suda ıslatıp, haşlama suyunu dökerek 

pişirmektedirler (sırasıyla % 76.8, % 75.0, % 78.6). 

 

Yapılan istatistiksel analizde yerleşim yeri ile kadınların kuru fasulye pişirme 

yöntemleri arasındaki ilişki önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Ötleş (1985), kuru fasulyenin pişirilmesi sırasında özellikle suda çözünen vitaminlerin 

hangi düzeyde etkilendiklerini incelemiştir. Elde ettiği verilere göre kuru fasulyenin 

ıslatılmasından sonra ıslatma suyuna geçen vitaminlerin önemli bir oranda olmadığını 

saptamıştır. Pişirme suyuna en fazla % 26.5’e ulaşan vitamin geçişi olduğu ve bunun 

kurubaklagildeki vitamin içeriğinin ortalama 1/5’i olduğu belirlenmiştir. Pişirme 

suyunda suda çözünen vitaminlerden en çok tiamin saptanmıştır. 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların mercimek pişirme yöntemlerine ait veriler 

çizelge 4.61’de olduğu gibidir. İlçedeki bir ailede mercimek pişirilmediği bildirilmiştir. 
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Çizelge 4.61. Yerleşim yerine göre kadınların mercimek pişirme yöntemleri 

                   Yerleşim Yeri 
 
 
Yöntem 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Suda ıslatıp, suyunu 
 dökerek 

11 7.9 8 5.8 19 6.8 

 Suda ıslatıp, haşlayıp 
 suyunu dökerek 

108 77.7 84 60.0 192 68.8 

 Suda ıslatıp, haşlayıp 
 suyunu dökmeden 

3 2.2 6 4.3 9 3.3 

 Suda ıslatıp, haşlamadan  
 direkt pişirme 

12 8.6 9 6.4 21 7.5 

 Islatmadan, haşlamadan  
 direkt pişirme 

5 3.6 30 21.4 35 12.5 

 Islatmadan, haşlayıp 
 suyunu dökmeden 

- - 3 2.1 3 1.1 

 Toplam 139 100.0 140 100.0 279 100.0 

  X2=25.756             SD=5                      p<0.01 

 

Çizelge 4.61 genel olarak incelendiğinde; kadınların % 68.8’inin mercimeği suda 

ıslatıp, haşlayıp suyunu dökerek; % 12.5’nin ıslatmadan, haşlamadan direkt; % 7.5’inin 

suda ıslatıp, haşlamadan direkt pişirdikleri belirlenmiştir. 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında; mercimeği suda ıslatıp, haşlayıp suyunu dökerek 

pişiren ilçedeki kadınların oranının % 77.7, köylerdeki kadınların oranının % 60.0 

olduğu görülmektedir.  

 

Kadınların mercimek pişirme yöntemleri ile yerleşim yeri arasındaki ilişkinin 

istatistiksel olarak  önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

 

Akgün vd (1988), çeşitli kurubaklagillerde ıslatma ve haşlama suyuna geçen çinko, 

demir ve kalsiyum miktarlarını saptamak amacıyla yaptıkları çalışmada; ıslatma suyuna 

geçen minerallerin kayıplarının önemsenecek düzeyde olmadığını, ancak haşlama 

suyuna geçen ve döküldüğünde oluşan mineral kayıplarının çinkoda % 5.8-16.3, 

demirde % 4.0-11.6, kalsiyumda ise % 5.2-10.9 değerleri arasında değiştiğini 

bulmuşlardır. Araştırma sonucunda mineral ve B kompleks vitaminlerindeki kayıpları 
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en aza indirmek için kurubaklagillerin haşlama sularının dökülmeden, basınçlı tencerede 

pişirilmesi önerilmiştir. 

 

Hasipek ve Örmeci (1988) kadınların % 70.0’inin, Malatyalıoğlu (1991) % 78.7’sinin, 

Altay (1992) % 61.6’sının, Aytekin (1994) % 50.83’ünün, Demirel (1997) % 39.3’ünün, 

Ersoy ve Ersoy (1999) % 75.6’sının, Yücecan vd (1999) % 63.8’inin ve Kutlu (2004) % 

75.0’inin kurubaklagilleri yanlış yöntemle (suda ıslatıp, haşlayıp, suyunu dökerek) 

pişirdiklerini saptamışlardır. 

 

Sharifi Vashfam (2002) ise araştırmasında; Ankara’lı kadınların % 60.7’sinin, Tebriz’li 

kadınların % 91.3’ünün kurubaklagilleri suda ıslatıp, suyunu döküp pişirdiklerini 

belirlemiştir. 

 

4.4.15. Ailelerin et tercihleri 

 

Et, hayvanın yenebilen kısmıdır. Proteince zengin ve protein kalitesi yüksek olan et, 

yıllardır sofralarda ana yemek olarak yer almaktadır (Arlı ve Gümüş 2002). 

 

Çizelge 4.62’de araştırma kapsamına alınan ailelerdeki kadınların yemek pişirirken 

kullandıkları et tercih durumları verilmiştir. 
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Çizelge 4.62. Yerleşim yerine göre ailelerin et tercihleri 

Et Çeşitleri 

     Yerleşim Yeri 
 
 
Tercih Durumu 

İlçe Köy 
Genel 
Toplam 

 Sığır eti 

 1. tercih 8 1 9 
 2. tercih 95 83 178 
 3. tercih 28 55 83 
 Toplam 131 139 270 
 Puan 242 224 466 

 Kuzu eti 

 1. tercih 13 2 15 
 2. tercih 19 47 66 
 3. tercih 89 71 160 
 Toplam 121 120 241 
 Puan 166 171 337 

 Koyun eti 

 1. tercih 3 - 3 
 2. tercih 1 5 6 
 3. tercih - 9 9 
 Toplam 4 14 18 
 Puan 11 19 30 

 Balık eti 

 1. tercih - - - 
 2. tercih 5 - 5 
 3. tercih 1 - 1 
 Toplam 6 - 6 
 Puan 11 - 11 

 Tavuk eti 

 1. tercih 115 137 252 
 2. tercih 14 2 16 
 3. tercih 10 1 11 
 Toplam 139 140 279 
 Puan 383 416 799 

 Hindi eti 

 1. tercih - - - 
 2. tercih 2 - 2 
 3. tercih 1 - 1 
 Toplam 3 - 3 
 Puan 5 - 5 

 Oğlak eti 

 1. tercih 1 - 1 
 2. tercih 4 3 7 
 3. tercih 11 4 15 
 Toplam 16 7 23 
 Puan 22 10 32 

 

Çizelge 4.62 genel örnekleme göre incelendiğimde, ailelerin en çok tercih ettikleri etin 

tavuk eti (799 puan) olduğu, ikinci sırada sığır etinin (466 puan), üçüncü sırada ise kuzu 

etinin (337 puan) geldiği görülmektedir. 



 109

İlçe ve köylerde de en çok tercih edilen ilk üç et çeşidi aynıdır. Bunlar sırasıyla; tavuk 

eti (ilçe 383 puan, köyler 416 puan), sığır eti (ilçe 242 puan, köyler 224 puan), kuzu eti 

(ilçe 166 puan, köyler 171 puan)dir. 

 

Sharifi Vashfam (2002) yaptığı çalışmada; Ankara’daki kadınların % 43.3’ünün, 

Tebriz’dekilerin ise % 76.0’sının kırmızı et tükettiklerini belirlemiştir. 

 

Kutlu (2004)’nun Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi ve köylerinde yaptığı araştırmada 

ise köylerde yaşayan kadınların % 46.7’sinin kırmızı et, ilçedekilerin ise % 54.0’ünün 

tavuk eti tükettikleri saptanmıştır. 

 

4.4.16. Ailelerde et pişirme tercihleri 

 
Etin çeşidine ve bağ dokusu içeriğine göre uygulanan pişirme yöntemi, etin lezzetini 

artırır. Normal pişirilen etlerde besin ögesi kaybı azdır (Yücecan 1989b). 

 

Et pişirmede ısı kontrolü çok önemlidir. Etlerin aniden ısı ile temasa geçmeleri sert 

olmalarına neden olur. Pişirmeye daima düşük ısıda başlanmalı ve ağzı kapalı olarak bu 

ısı korunmaya çalışılmalıdır. Düşük ısıda ve ağzı kapalı olarak pişen et buharı ile daha 

kısa zamanda pişer, daha lezzetli ve daha yumuşak olur (Yücecan 1989a). 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerde etlerin ne şekilde pişirildiğine ait bulgular çizelge 

4.63’te gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.63. Yerleşim yerine göre ailelerde et pişirme tercihleri 

Pişirme 
Yöntemleri 

     Yerleşim Yeri 
 
 
Tercih Durumu 

İlçe Köy 
Genel 
Toplam 

 Kavurma 

 1. tercih 26 12 38 
 2. tercih 16 27 43 
 3. tercih 17 31 48 
 Toplam 59 70 129 
 Puan 127 121 248 

 Kızartma 

 1. tercih 3 15 18 
 2. tercih 12 19 31 
 3. tercih 18 25 43 
 Toplam 33 59 92 
 Puan 51 108 159 

 Haşlama 

 1. tercih 30 23 53 
 2. tercih 31 52 83 
 3. tercih 40 25 65 
 Toplam 101 100 201 
 Puan 192 198 390 

 Susuz 

 1. tercih 5 - 5 
 2. tercih 14 2 16 
 3. tercih 9 4 13 
 Toplam 28 6 34 
 Puan 52 8 60 

 Izgara 

 1. tercih 46 74 120 
 2. tercih 34 28 62 
 3. tercih 24 22 46 
 Toplam 104 124 228 
 Puan 230 300 530 

 Kömürde 

 1. tercih 28 11 39 
 2. tercih 26 7 33 
 3. tercih 20 27 47 
 Toplam 74 45 119 
 Puan 156 74 230 

 Yemek içinde 

 1. tercih 2 5 7 
 2. tercih 7 5 12 
 3. tercih 12 6 18 
 Toplam 21 16 37 
 Puan 32 31 63 

 

Çizelge 4.63’e genel olarak bakıldığında; ailelerde etleri pişirmede en çok tercih edilen 

yöntemin 530 puanla ızgara olduğu saptanmıştır. İkinci sırada yer alan yöntem haşlama 

(390 puan) olup, üçüncü sırada kavurma (248 puan) yer almaktadır.  
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Yerleşim yeri dikkate alınarak çizelge incelendiğinde de görüldüğü gibi, ilçe ve 

köylerde et pişirmede tercih edilen ilk yöntem genel örneklemde olduğu gibi ızgara (ilçe 

230 puan, köyler 300 puan), ikinci yöntem ise haşlamadır (ilçe 192 puan, köyler 198 

puan). Tercihte üçüncü sırada, ilçede 156 puanla kömürde, köylerde 121 puanla 

kavurma yöntemi gelmektedir.  

 

Malatyalıoğlu (1991), Erzincan ili ve köylerinde yaptığı çalışmada; kadınların etleri % 

32.0 oranı ile kızartma, % 24.0 oranı ile haşlama, % 10.7 oranı ile ızgara şeklinde 

pişirdiklerini saptamıştır. 

 

Özdoğan (1991), Amasya il merkezindeki kadınların etleri en çok haşlama (% 11.3), 

kızartma (% 6.7), ızgara (% 5.7) yöntemleri ile pişirdiklerini belirlemiştir. 

 

Sevenay (1996), Kayseri il merkezinde yaptığı çalışmada; kadınların % 74.62’si etleri 

ızgara, % 72.31’i haşlama, % 58.46’sı kızartma yöntemiyle pişirmektedirler. 

 

Yücecan vd (1999)’nin Ankara ili, ilçe ve köylerinde yaptıkları çalışmada; ailelerin 

çoğunun (% 67.8) etleri haşlama yöntemi ile pişirdiklerini, ikinci sırada ise % 56.3 oranı 

ile kavurmanın geldiğini belirlemişlerdir. 

 

Sharifi Vashfam (2002), Ankara’daki kadınların % 17.3’ünün etleri ızgara, 

Tebriz’dekilerin ise % 56.0’sının haşlama şeklinde pişirdiklerini belirlemiştir. 

 

Kutlu (2004) yaptığı araştırmada; ilçede yaşayan kadınların % 45.3’ünün, 

köylerdekilerin ise % 36.0’sının etleri yemek içinde kullandıklarını saptamıştır. 

 
4.4.17. Kadınların çorba pişirme yöntemleri 
 

Araştırma kapsamına alınan kadınların çorba pişirme yöntemlerini gösteren bulgular 

çizelge 4.64’te verilmiştir. 
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Çizelge 4.64. Yerleşim yerine göre kadınların çorba pişirme yöntemleri 

       Yerleşim Yeri 
 
 
Yöntem 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Yağda kavurarak 39 27.9 43 30.7 82 29.3 
 Kendi suyunda 93 66.4 96 68.6 189 67.5 
 Yağ yakıp üzerine 
 dökerek 

8 5.7 1 0.7 9 3.2 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=5.687                   SD=2                          p>0.05 

 

Çizelge 4.64 genel toplam üzerinden incelendiğinde; kadınların % 67.5’inin çorbaları 

genellikle kendi suyunda, % 29.3’ünün yağda kavurarak ve % 3.2’sinin yağ yakıp 

üzerine dökerek pişirdikleri görülmektedir. 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında; çorbaları kendi suyunda pişiren kadınların oranı 

ilçede % 66.4, köylerde % 68.6; yağda kavurarak pişiren kadınların oranı ilçede % 27.9, 

köylerde % 30.7 olarak bulunmuştur. Yağ yakıp üzerine dökme yöntemi ile çorba 

pişiren kadınların ilçedeki oranı % 5.7 iken, köylerdeki oranı sadece % 0.7 olarak 

saptanmıştır. 

 

4.4.18. Ailelerin çorba tercihleri 
 

Çizelge 4.65’te araştırma kapsamına alınan ailelerin çorba tercihleri gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.65. Yerleşim yerine göre ailelerin çorba tercihleri 

Çorba Çeşitleri 

     Yerleşim Yeri 
 
 
Tercih Durumu 

İlçe Köy 
Genel 
Toplam 

 Kırmızı 
 mercimek 

 1. tercih 95 74 169 
 2. tercih 11 14 25 
 3. tercih 8 17 25 
 Toplam 114 105 219 
 Puan 315 267 582 

 Un 

 1. tercih 10 10 20 
 2. tercih 44 17 61 
 3. tercih 4 20 24 
 Toplam 58 47 105 
 Puan 122 84 206 

 Yeşil 
 mercimek 

 1. tercih 7 4 11 
 2. tercih 4 3 7 
 3. tercih 2 1 3 
 Toplam 13 8 21 
 Puan 31 19 50 

 Tarhana 

 1. tercih 19 37 56 
 2. tercih 55 57 112 
 3. tercih 27 19 46 
 Toplam 101 113 214 
 Puan 194 244 438 

 Pirinç 

 1. tercih 2 9 11 
 2. tercih 12 13 25 
 3. tercih 28 27 55 
 Toplam 42 49 91 
 Puan 58 80 138 

 Yoğurt 

 1. tercih 4 - 4 
 2. tercih 4 - 4 
 3. tercih 9 2 11 
 Toplam 17 2 19 
 Puan 29 2 31 

 Şehriye 

 1. tercih 3 6 9 
 2. tercih 10 36 46 
 3. tercih 62 54 116 
 Toplam 75 96 171 
 Puan 91 144 235 

 

Genel örneklemde ailelerin en çok tercih ettikleri çorbalar sırasıyla; kırmızı mercimek 

(582 puan), tarhana (438 puan), şehriye (235 puan), un (206 puan) ve pirinç (138 puan) 

çorbası olmuştur.  
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Yerleşim yeri dikkate alındığında; ilçe ve köylerde en çok tercih edilen ilk iki çorba 

çeşidinin aynı olduğu (kırmızı mercimek: ilçe 315 puan, köyler 267 puan; tarhana: ilçe 

194 puan, köyler 244 puan) saptanmıştır. Üçüncü sırada ilçede un çorbası (122 puan), 

köylerde ise şehriye çorbası (144 puan) yer almaktadır. 

 

4.4.19. Kadınların sütü kaynatma süreleri 

 

Süt, dişi memeli hayvanların meme bezlerinden salgılanan, kendine özgü tat, koku ve 

kıvamı olan ve organizmanın çok çeşitli besin ögesi ihtiyaçlarını uzun süre 

karşılayabilme yeteneği olan bir besin maddesidir. Süt insanlarda yaşamın ilk 

dönemlerinde gerekli olan tek besin maddesi olma özelliğindedir. Belli bir dönem 

sonunda tek besin maddesi olma özelliğini kaybetse dahi; çocuk, genç ve yetişkin 

beslenmesinde her zaman çok önemlidir (Yaman 2002). 

 

Çizelge 4.66’da araştırma kapsamına alınan ailelerdeki kadınların sütü kaynatma 

sürelerine ilişkin veriler gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.66. Yerleşim yerine göre kadınların sütü kaynatma süreleri 

               Yerleşim Yeri 
 
Kaynatma 
Süresi 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Kaynadıktan sonra 5   
 dk. kaynatmak 

33 23.6 53 37.9 86 30.7 

 Kaynadıktan sonra 10 
 dk. kaynatmak 

52 37.1 57 40.7 109 38.9 

 Fokur fokur kaynayana 
 kadar kaynatmak 

22 15.7 30 21.4 52 18.6 

 Pastörize süt alıp 
 kaynatmamak 

33 23.6 - - 33 11.8 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=39.111              SD=3                       p<0.01 

 

Çizelge 4.66’ya genel olarak bakıldığında; kadınların % 38.9’unun sütü kaynadıktan 

sonra 10 dakika, % 30.7’sinin 5 dakika kaynattıkları görülmektedir. 
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Yerleşim yeri dikkate alınarak çizelge incelendiğinde de görüldüğü gibi sütü 

kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatan kadınların oranı ilçede % 37.1, köylerde % 40.7 

olarak saptanmıştır. Sütü kaynadıktan sonra 5 dakika kaynatan ve pastörize süt alıp 

kaynatmayan kadınların oranı eşit bulunmuştur (% 23.6). Sütü fokur fokur kaynayana 

kadar kaynatarak yanlış uygulama yapan kadınların oranı ise % 15.7 olarak 

belirlenmiştir. Köylerde sütü kaynadıktan sonra 5 dakika kaynatarak doğru uygulama 

yapan kadınların oranı % 37.9, fokur fokur kaynayana kadar kaynatan kadınların oranı 

ise % 21.4 olarak tespit edilmiştir. 

 

Yerleşim yeri ve kadınların sütü kaynatma süreleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Sütü kaynatma, kaynama noktasında en az 5 dakika tutarak yapılmalıdır. Kaynamış 

sütte bazı B vitaminlerinde kayıplar olursa da sütün protein, kalsiyum, fosfor ve A 

vitamin değerlerinde kayıp olmaz. Kaynatma süresi uzarsa besin değeri, tat ve koku 

değişiklikleri meydana gelir. Uzun süre kaynatmada sütün ısıya dayanıklı vitaminleri 

bile kaybolur (Yücecan 1989b). 

 

Altay (1992) yaptığı çalışmada, kadınların % 46.4’ünün sütü kaynatırken doğru süreyi 

bilmediklerini saptamıştır. 

 

Sharifi Vashfam (2002)’ın yaptığı çalışmada, Ankara’lı kadınların % 34.7’sinin sütü 

fokur fokur kaynayana kadar, Tebriz’li kadınların % 56.0’sının süt kaynamaya 

başladıktan sonra 10 dakika daha kaynattıkları belirlenmiştir. 

 

Kutlu (2004), yaptığı araştırmada; köylerde yaşayan kadınların % 46.0’sının, 

ilçedekilerin ise % 50.0’sinin sütü kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynattıklarını 

saptamıştır. 

 

4.4.20. Kadınların sütlü tatlı pişirirken şeker ekleme zamanı 
 

Besin grupları içerisinde yer alan süt ve süt ürünleri ülkemizde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Süt içecek olarak tüketildiği gibi yoğurt, peynir, yağ gibi çeşitli 
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yiyeceklerin yapımında da kullanılmaktadır. Süt ayrıca; tatlı, pasta, çorba yapımında da 

kullanılır. Süte uygulanan çeşitli ısı işlemleri sırasında, proteinlerinde ısıtma süresine 

bağlı olarak çeşitli kayıplar meydana gelmektedir. Özellikle sütle şekerin yüksek ısı 

derecesinde tutulması besin ögesi kaybını arttırmaktadır. Bu nedenle sütlaç veya 

muhallebi pişirirken şeker indirmeye yakın veya indirildikten sonra ilave edilmelidir 

(Baysal 2002). 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınlara “Sütlü tatlı pişirirken şekeri ne zaman 

eklersiniz?” sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar çizelge 4.67’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.67. Yerleşim yerine göre kadınların sütlü tatlı pişirirken şeker ekleme zamanı 

       Yerleşim Yeri 
 
 
Zaman 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Pişirme sırasında 64 45.7 81 57.9 145 51.8 
 İndirmeye yakın 75 53.6 59 42.1 134 47.8 
 Hiç koymaz 1 0.7 - - 1 0.4 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=4.904                   SD=2                          p>0.05 

  

Çizelge 4.67’ye genel olarak bakıldığında; kadınların % 47.8’inin sütlü tatlı pişirirken 

şekeri indirmeye yakın ekledikleri ve doğru uygulama yaptıkları görülmektedir.  

 

İlçedeki kadınların % 53.6’sının doğru uygulama yaparak sütlü tatlı pişirirken şekeri 

indirmeye yakın ekledikleri belirlenmiştir. Sütlü tatlı yaparken şekeri pişirme sırasında 

ekleyen kadınların oranı % 45.7 olarak bulunmuştur. Köylerde ise sütlü tatlı pişirirken 

şekeri pişirme sırasında ekleyen kadınların oranı % 57.9 olup, indirmeye yakın ekleyen 

kadınların oranı % 42.1 olarak saptanmıştır. 

 

Sürücüoğlu ve Balgamış (1987) yaptıkları çalışmada; kadınların % 67.7’sinin sütlü 

tatlılara şekeri süt kaynayınca eklediklerini belirlemişlerdir. 

 

Malatyalıoğlu (1991), kadınların % 76.0’sının sütlü tatlı yaparken şekerini indirmeye 

yakın ilave ettiklerini saptamıştır. 
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Sevenay (1996), kadınların sütlü tatlı yaparken % 72.09’unun şekeri indirmeye yakın, 

% 19.58’inin ise süt kaynayınca ilave ettiklerini saptamıştır. 

 

Ersoy ve Ersoy (1999) yaptıkları araştırmada; kadınların % 47.5’inin sütlü tatlı 

yaparken şekeri, ocaktan indirmeden; % 30.0’unun kaynayınca ve % 19.4’ünün ise 

kaynamadan önce ilave ettiklerini belirlemişlerdir. 

 

Yücecan vd (1999)’nin araştırmasına göre; kadınların % 59.1’inin sütlü tatlı pişirirken 

şekeri indirmeye yakın, % 24.0’ünün ise pişirme sırasında ekledikleri tespit edilmiştir. 

 

Güler ve Özçelik (2002)’in yaptıkları çalışmada, sütlü tatlı pişirirken şekeri indirmeye 

yakın ekleyen kadınların oranı % 49.0 olarak bulunmuştur. 

 

Sharifi Vahsfam (2002)’ın yaptığı çalışmada, Ankara’daki kadınların % 65.3’ünün, 

Tebriz’dekilerin ise % 82.0’sinin şekeri indirmeye yakın ilave ettikleri saptanmıştır. 

 

Kutlu (2004), köylerdeki kadınların % 73.3’ünün, ilçedekilerin % 62.0’sinin sütlü tatlı 

yaparken şekeri indirmeye yakın eklediklerini bulmuştur. 

 
4.4.21. Ailelerin yumurta pişirme tercihleri 
 

Yumurta, kabuklu olarak kaynama noktasında (98-100 °C) pişirildiğinde 4 dakikada 

beyazı, 12 dakikada tamamı katılaşır. Açık parlak sıvı olan yumurta beyazı, koyu beyaz 

donuk bir hal alır. Bu durum proteinlerin ısı etkisiyle koagüle olmasından (katılaşma) 

ileri gelir. Proteinler bu sırada denatüre de olurlar. Denatüre proteinlerin sindirimi daha 

kolaydır. Yumurta beyazında bulunan avidin yumurta sarısında bulunan biyotini 

bağlayarak bu vitaminin kullanılmasını engellemektedir. Pişirmede avidin denatüre 

olduğundan, biyotini bağlama özelliği gösteremez. Bu nedenle yumurta beyazının çiğ 

olarak tüketilmemesi gerekir (Yücecan 1989b). 

 

Yumurtanın sindirilme niteliği, yumurtaya uygulanan pişirilme süresi ile doğru 

orantılıdır. Çiğ, çok pişirilmiş ve yağda kızartılmış yumurtaların sindirimi güçtür 

(Yücecan vd 1999). 
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Araştırma kapsamına alınan kadınlara “Ailenizde yumurta en çok ne şekilde pişirilir?” 

diye sorulmuş, cevaplar çizelge 4.68’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.68. Yerleşim yerine göre ailelerin yumurta pişirme tercihleri 

Pişirme 
Yöntemleri 

      Yerleşim Yeri 
 
 
Tercih Durumu 

İlçe Köy 
Genel 
Toplam 

 Yağda 

 1. tercih 28 41 69 
 2. tercih 73 74 147 
 3. tercih 32 25 57 
 Toplam 133 140 273 
 Puan 262 296 558 

 Yemek içine 
 kırma 

 1. tercih 3 10 13 
 2. tercih 25 21 46 
 3. tercih 93 107 200 
 Toplam 121 138 259 
 Puan 152 179 331 

 Haşlama 

 1. tercih 106 89 195 
 2. tercih 29 45 74 
 3. tercih 4 6 10 
 Toplam 139 140 279 
 Puan 380 363 743 

 Yağsız pişirme 

 1. tercih 2 - 2 
 2. tercih 4 - 4 
 3. tercih 3 - 3 
 Toplam 9 - 9 
 Puan 17 - 17 

 Çılbır 

 1. tercih 1 - 1 
 2. tercih 9 - 9 
 3. tercih 8 2 10 
 Toplam 18 2 20 
 Puan 29 2 31 

 

Çizelge 4.68 genel toplam üzerinden incelendiğinde; kadınların ailesinde yumurta 

pişirmede en çok tercih edilen yöntemin 743 puanla haşlama (kabuğu içinde pişirme) 

olduğu görülmektedir. Bunu 558 puanla yağda, 331 puanla yemek içine kırma, 31 

puanla çılbır ve 17 puanla yağsız pişirme yöntemlerinin izlediği saptanmıştır. 

 

Yerleşim yeri dikkate alındığında; ilçede ve köylerde sıralamalar genel örneklemle 

aynıdır (haşlama ilçe 380 puan, köyler 363 puan; yağda ilçe 262 puan, köyler 296 puan; 
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yemek içine kırma ilçe 152 puan, köyler 179 puan; çılbır ilçe 29 puan, köyler 2 puan; 

yağsız pişirme ilçe 17 puan). 

 

Yücecan vd (1999)’nin Ankara ili, ilçe ve köylerinde yaptıkları bir araştırmada; 

yumurtanın % 85.3 oranında suda kaynatılarak, % 47.2 oranında ise yağda pişirilerek 

tüketildiği saptanmıştır. 

 

Sharifi Vashfam (2002), Ankara’daki kadınların % 56.7’sinin yumurtayı suda kabuğu 

ile pişirdiklerini, Tebriz’dekilerin ise % 71.3’ünün yemek içinde kullandıklarını 

belirlemiştir. 

 

Kutlu (2004) Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi ve köylerinde yaptığı çalışmada; 

köylerde yaşayan kadınların % 54.7’sinin, ilçedekilerin % 68.0’inin yumurtayı suda 

kabuğu ile pişirdiklerini saptamıştır. 

 

4.4.22. Kadınların yumurta saklama yöntemleri 

 

Yumurta, ev şartlarında buzdolabında (0-5 °C), yıkanmadan saklanmalıdır. Yıkandığı 

takdirde gözeneklerini kapatan doğal koruyucu tabakasını kaybederek 

mikroorganizmaların girişine daha açık hale gelmektedir. Yumurtalar buzdolabında bir 

iki hafta tazeliğini yitirmeden saklanabilir (Şeren 2002). 

 

Çizelge 4.69’da kadınların yumurta saklama yöntemleri mutlak ve yüzde değerler ile 

gösterilmiştir. 

Çizelge 4.69. Yerleşim yerine göre kadınların yumurta saklama yöntemleri 

                   Yerleşim Yeri 
 
Saklama 
Yöntemi 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Yıkayıp, buzdolabında 33 23.6 26 18.6 59 21.1 
 Yıkamadan, buzdolabında 96 68.6 114 81.4 210 75.0 
 Dışarıda 11 7.8 - - 11 3.9 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=13.373             SD=2                      p<0.01 
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Genel örneklemde, kadınların % 75.0’inin yumurtayı yıkamadan, buzdolabında; % 

21.1’inin yıkayıp, buzdolabında; % 3.9’unun dışarıda sakladıkları belirlenmiştir. 

 

İlçede yaşayan kadınların % 68.6’sının yumurtayı yıkamadan, % 23.6’sının yıkayıp 

buzdolabında sakladıkları belirlenmiştir. Yumurtayı dışarıda saklayanların oranı ise % 

7.8 olarak bulunmuştur. Köylerde kadınların % 81.4’ünün yumurtayı yıkamadan, % 

18.6’sının yıkayıp buzdolabında sakladıkları tespit edilmiştir.  

 

Kadınların yumurta saklama yöntemlerinin yerleşim yerine göre değiştiği ve bu 

durumun istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

 

Hasipek ve Örmeci (1988), yaptıkları araştırmada; kadınların % 90.0’ının yumurtayı 

yıkamadan, % 6.7’sinin yıkadıktan sonra buzdolabında sakladıklarını, % 3.3’ünün ise 

kirli olduğu takdirde yıkadıklarını belirlemişlerdir. 

 

Malatyalıoğlu (1991) yaptığı araştırmada; yumurtayı yıkamadan buzdolabında 

saklayanların oranını % 62.7 olarak saptamıştır. 

  

Demirel (1997)’in yaptığı çalışmada, kadınların % 50.6’sının yumurtayı yıkayıp, % 

45.2’sinin yıkamadan buzdolabında sakladıkları bulunmuştur. 

 

Kutlu (2004)’nun yaptığı araştırmada ise ilçede yaşayan kadınların % 79.3’ünün, 

köylerdekilerin % 50.0’sinin yumurtayı yıkamadan buzdolabında sakladıkları 

belirlenmiştir. 

 

4.4.23. Kadınların pişmiş yemekleri saklama yöntemleri 

 

Pişirilen yemekler kısa zamanda tüketilmeli, eğer mümkün değilse tüketilinceye kadar 

kaynar dereceye yakın tutulmalı veya hemen soğutulup buzdolabında saklanmalıdır. 

Isıtılması gerektiğinde yeneceği kadar ısıtılmalı ve tüketilmelidir (Demirel 1997). 

Ancak, yemeklerin tek öğünde tüketilecek miktarda yapılması en doğru olanıdır 

(Kayayurt 2002).  
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Yemekleri soğuduktan sonra buzdolabına koymak uygundur. Çünkü sıcak yemekler 

buzdolabının ısı derecesini yükseltir. Yemekler naylon poşet, plastik kaplar veya 

tencerelere konarak soğuk su içinde tutularak soğutulmalı ve soğuduktan sonra hemen 

buzdolabında saklanmalıdır (Sharifi Vashfam 2002). 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların “Pişmiş yemekleri nasıl ve nerede saklarsınız?” 

sorusuna verdikleri yanıtlar çizelge 4.70’te gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.70. Yerleşim yerine göre kadınların pişmiş yemekleri saklama yöntemleri 

                Yerleşim Yeri 
 
 
Yöntem 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Soğumasını bekleyip, 
 buzdolabına koymak 

126 90.0 135 96.4 261 93.2 

 Yiyene kadar oda 
 sıcaklığında bekletmek 

14 10.0 5 3.6 19 6.8 

 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=4.574                SD=1                       p<0.05 

 

Çizelge 4.70 genel olarak dikkate alındığında; kadınların büyük çoğunluğunun (% 93.2) 

pişmiş yemekleri, soğumasını bekleyip sonra buzdolabına koydukları; % 6.8’inin ise 

yiyene kadar oda sıcaklığında beklettikleri saptanmıştır. 

 

İlçe ve köylerde de kadınların büyük çoğunluğunun pişmiş yemekleri soğuduktan sonra 

buzdolabına koydukları belirlenmiştir (ilçe % 90.0, köyler % 96.4). Pişmiş yemekleri 

yiyene kadar oda sıcaklığında bekleten kadınların ilçedeki oranı % 10.0, köylerdeki 

oranı % 3.6 olarak bulunmuştur. 

 

Yerleşim yeri ile kadınların pişmiş yemekleri saklama yöntemleri arasındaki ilişki 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 

 

Malatyalıoğlu (1991) Erzincan ili merkez ilçesi köylerinde yaptığı araştırmada; 

kadınların % 94.7’sinin pişmiş yemekleri saklamada buzdolabı kullandıklarını 

belirlemiştir. 
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Sharifi Vashfam (2002), Ankara’daki kadınların % 86.7’sinin, Tebriz’dekilerin ise % 

89.3’ünün pişmiş yemekleri soğuduktan sonra buzdolabına koyarak sakladıklarını 

saptamıştır. 

 

Kutlu (2004) ise köylerde yaşayan kadınların % 94.0’ünün, ilçedekilerin ise % 

95.3’ünün pişmiş yemekleri soğumasını bekledikten sonra buzdolabına koyarak 

sakladıklarını bulmuştur. 

 
4.4.24. Kadınların donmuş et, balık ve tavuğu çözdürme şekli 

 

Donmuş etin mutfak tezgahı üzerinde yavaş yavaş çözdürülmesi alışılmış bir uygulama 

olmakla beraber tehlikeli bir uygulamadır. Güvenli bir çözdürme için herhangi bir 

damlamaya karşı diğer besinleri korumak amacı ile buzdolaplarının alt gözü veya 

mikrodalga fırın kullanılabilir, üzeri koruyucu kaplanmış bir şekilde akan su altında 

çözdürülebilir ya da dondurulmuş halde pişirilebilir (Hernandez 1998, Brown 2000). 

Üzeri koruyucu plastik kaplanmış etin soğuk suda tutulması buzdolabında çözdürme 

kadar güvenli değildir (Brown 2000). 

 

Çizelge 4.71’de araştırma kapsamına alınan kadınların donmuş et, balık ve tavuğu 

çözdürme şekline ait bulgular verilmiştir. 

Çizelge 4.71. Yerleşim yerine göre kadınların donmuş et, balık ve tavuğu çözdürme  
                      şekli 
 
          Yerleşim Yeri 
 
 
Yöntem 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Soğuk suya atarak 
 çözdürmek 

4 2.9 10 7.1 14 5.0 

 Sıcak suya atarak 
 çözdürmek 

4 2.9 6 4.3 10 3.6 

 Buzdolabında 
 çözdürmek 

64 45.6 35 25.0 99 35.4 

 Dışarıda bekleterek 
 çözdürmek 

61 43.6 88 62.9 149 53.1 

 Tüketilmez 7 5.0 1 0.7 8 2.9 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=20.859                SD=4                         p<0.01 
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Çizelge 4.71 genel örnekleme göre değerlendirildiği zaman, kadınların % 53.1’inin 

donmuş et, balık ve tavuğu pişirmeden önce dışarıda bekleterek, % 35.4’ünün 

buzdolabında, % 5.0’inin soğuk suya atarak; % 3.6’sının sıcak suya atarak 

çözdürdükleri ve % 2.9’unun ise bu tür yiyecekleri tüketmedikleri saptanmıştır. 

 

İlçede donmuş et, balık ve tavuğu pişirmeden önce buzdolabında ve dışarıda bekleterek 

çözdüren kadınların oranları birbirlerine yakın bulunmuştur (sırasıyla % 45.6, % 43.6). 

Köylerde kadınların % 62.9’unun çözdürme işlemini dışarıda bekleterek, % 25.0’inin 

buzdolabında, % 7.1’inin soğuk suya atarak ve % 4.3’ünün ise sıcak suya atarak 

yaptıkları saptanmıştır.  

 

Kadınların donmuş et, balık ve tavuğu çözdürme şekilleri ve yerleşim yeri arasındaki 

istatistiksel ilişki önemli bulunmuştur (p<0.01). 

 

Demirel (1997)’in Antalya ili merkez ilçede yaptığı araştırmada; her üç sosyo-ekonomik 

düzeyde de, kadınların donmuş et, balık ve tavuğu pişirmeden önce dolapta bir alt göze 

indirerek çözdürmeleri yüksek oranlarda bulunmuştur (% 48.7). 

 
4.4.25. Kadınların kış için hazırladıkları yiyecekler  

 

Ülkemizin bütün bölgelerinde üretimin bol olduğu yaz aylarından itibaren kış için 

yiyecek hazırlığı yapılmaktadır. Tarhana, turşu, salça, sebze ve meyve kurutma, 

pekmez, bulgur, yarma, konserveler, reçel-marmelatlar en yaygın olarak yapılan kış için 

hazırlanan besin maddeleridir (Sürücüoğlu ve Özçelik 1999). 

 

Araştırma kapsamına alınan ailelerdeki kadınların kış için hazırladıkları yiyecekleri 

gösteren veriler çizelge 4.72’dedir. 
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Çizelge 4.72. Yerleşim yerine göre kadınların kış için hazırladıkları yiyecekler 

  
Yiyecek 

      Yerleşim Yeri 
 
Hazırlama  
Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Un 

 Hazırlamaz 139 99.3 138 98.6 277 98.9 
 Hazırlar 1 0.7 2 1.4 3 1.1 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=0.337            SD=1                   p>0.05 

 Tarhana 

 Hazırlamaz 39 27.9 8 5.7 47 16.8 
 Hazırlar 101 72.1 132 94.3 233 83.2 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=24.571          SD=1                   p<0.01 

 Bulgur, 
 yarma 

 Hazırlamaz 138 98.6 113 80.7 251 89.6 
 Hazırlar 2 1.4 27 19.3 29 10.4 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=24.042          SD=1                   p<0.01 

 Erişte 

 Hazırlamaz 134 95.7 134 95.7 268 95.7 
 Hazırlar 6 4.3 6 4.3 12 4.3 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=0.000            SD=1                   p>0.05 

 Peynir, 
 çökelek 

 Hazırlamaz 139 99.3 134 95.7 273 97.5 
 Hazırlar 1 0.7 6 4.3 7 2.5 
 Toplam 140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=3.663            SD=1                   p>0.05 

 Sebze 
 kurutma 

 Hazırlamaz 38 27.1 10 7.1 48 17.1 
 Hazırlar 102 72.9 130 92.9 232 82.9 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=19.713          SD=1                   p<0.01 

 Sebze 
 konserve 

 Hazırlamaz 110 78.6 84 60.0 194 69.3 
 Hazırlar 30 21.4 56 40.0 86 30.7 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=11.345          SD=1                   p<0.01 

 Sebze 
 turşu, 
 salamura 

 Hazırlamaz 89 63.6 73 52.1 162 57.9 
 Hazırlar 51 36.4 67 47.9 118 42.1 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=3.750            SD=1                   p>0.05 

 Sebze 
 dondurma 

 Hazırlamaz 93 66.4 127 90.7 220 78.6 
 Hazırlar 47 33.6 13 9.3 60 21.4 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=24.521          SD=1                   p<0.01 
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Çizelge 4.72. (devam) 

 
Yiyecek 

      Yerleşim Yeri 
 
Hazırlama  
Durumu 

İlçe Köy Genel Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

 Meyve 
 kurutma 

 Hazırlamaz 140 100.0 139 99.3 279 99.6 
 Hazırlar - - 1 0.7 1 0.4 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.004            SD=1                   p>0.05 

 Meyve 
 konserve 

 Hazırlamaz 140 100.0 139 99.3 279 99.6 
 Hazırlar - - 1 0.7 1 0.4 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.004            SD=1                   p>0.05 

 Meyve 
 dondurma 

 Hazırlamaz 130 92.9 138 98.6 268 95.7 
 Hazırlar 10 7.1 2 1.4 12 4.3 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=5.572            SD=1                   p<0.05 

 Reçel, 
 marmelat 

 Hazırlamaz 45 32.1 37 26.4 82 29.3 
 Hazırlar 95 67.9 103 73.6 198 70.7 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.104            SD=1                   p>0.05 

 Pekmez 

 Hazırlamaz 139 99.3 137 97.9 276 98.6 
 Hazırlar 1 0.7 3 2.1 4 1.4 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=1.014            SD=1                   p>0.05 

 Salça 

 Hazırlamaz 61 43.6 7 5.0 68 24.3 
 Hazırlar 79 56.4 133 95.0 212 75.7 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=56.637          SD=1                   p<0.01 

 Sirke 

 Hazırlamaz 138 98.6 140 100.0 278 99.3 
 Hazırlar 2 1.4 - - 2 0.7 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=2.014            SD=1                   p>0.05 

 Sadeyağ 

 Hazırlamaz 139 99.3 125 89.3 264 94.3 
 Hazırlar 1 0.7 15 10.7 16 5.7 
 Toplam  140 100.0 140 100.0 280 100.0 

  X2=12.992          SD=1                   p<0.01 

 

Çizelge 4.72 genel toplam üzerinden incelendiğinde; kış için hazırlanan yiyecekler 

arasında ilk sırayı % 83.2 oranı ile tarhananın aldığı belirlenmiştir. Bunu % 82.9 oranı 



 126

ile sebze kurutma, % 75.7 oranı ile salça, % 70.7 oranı ile reçel-marmelat, % 42.1 oranı 

ile sebze turşu-salamura, % 30.7 oranı ile sebze konservesinin izlediği saptanmıştır. 

 

Çizelge yerleşim yeri dikkate alınarak incelendiğinde, sıralamanın genel örneklemden 

farklı olduğu görülmektedir. İlçede kış için hazırlanan yiyecekler arasında sebze 

kurutmanın ilk sırada geldiği (% 72.9), onu az bir farkla tarhananın (% 72.1) ve daha 

sonra reçel-marmelat (% 67.9), salça (% 56.4), sebze turşu-salamura (% 36.4), sebze 

dondurmanın (% 33.6) izlediği belirlenmiştir. Köylerde ise kış için hazırlanan 

yiyecekler arasında ilk sırayı salça almıştır (% 95.0). Köylerde tarhana (% 94.3) ve 

sebze kurutma (% 92.9) yapanların oranları da ilçeden yüksektir. 

 

Kış için tarhana, bulgur-yarma, sebze kurutma, sebze konserve, sebze dondurma, salça, 

sadeyağ (p<0.01) ve meyve dondurma (p<0.05) hazırlama durumunun yerleşim yerine 

göre değiştiği ve bu durumun istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir.  

 

Hasipek (1983)’in Çankırı ili köylerinde yaptığı çalışmada; kışlık yiyeceklerden en çok 

hazırlananın % 100 oranı ile bulgur olduğu belirlenmiştir. 

 

Malatyalıoğlu (1991)’nun Erzincan ili merkez ilçesi köylerinde yaptığı çalışmada,  kış 

için % 99.3 oranı ile sebze kurutma, % 97.9 oranı ile reçel yapımının ilk sıralarda yer 

aldığı saptanmıştır. 

 

Sevenay (1996)’ın Kayseri’de yaptığı araştırmada, % 89.36 oranı ile turşunun ve % 

82.98 oranı ile reçel-marmelatın kış için en çok hazırlanan yiyecekler olduğu 

bulunmuştur. 

 

Uyar (Arıcı) (1997) Konya il merkezinde yaptığı araştırmada; kadınların % 72.89’unun 

kış için turşu, % 68.44’ünün reçel-marmelat ve % 63.78’inin yaprak salamura 

hazırladığını belirlemiştir. 

 

Kutlu (2004)’nun Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesi ve köylerinde yaptığı araştırmada 

ise kış için hazırlanan yiyecekler arasında ilk sırayı % 98.0 oranı ile yarma-bulgurun 
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aldığı, bunu % 96.7 oranı ile turşunun, % 89.7 oranı ile sebze kurutmanın izlediği 

saptanmıştır. 
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5. SONUÇLAR 
 

Bu araştırma, Muğla’nın Milas ilçesi ve köylerinde yaşayan ailelerin beslenme 

alışkanlıklarını belirlemek amacıyla; ilçeden 140, köylerden 140 olmak üzere toplam 

280 aile üzerinde yürütülmüş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

 

• Araştırma sonuçlarına göre, ilçede yaşayan kadınların yaş ortalaması 42.24±1.017 

yıl, köylerde yaşayanların ise 40.77±0.888 yıldır. İlçedeki eşlerin yaş ortalaması 

46.16±1.014 yıl, köylerde yaşayan eşlerin ise 45.51±0.893 yıl olarak saptanmıştır. 

• İlçede yaşayan kadınların % 65.0’i ilkokul ve ortaokul, % 22.1’i lise; 

köylerdekilerin ise % 92.1’i ilkokul ve ortaokul mezunudur. Araştırmaya alınan ilçe 

ve köylerdeki kadınların öğrenim durumları arasındaki ilişki istatistiksel analizde 

önemli bulunmuştur (p<0.01). 

• İlçedeki kadınların eşlerinin % 67.9’unun ilkokul ve ortaokul, % 18.6’sının lise; 

köylerdeki kadınların eşlerinin % 92.1’inin ilkokul ve ortaokul, % 4.3’ünün lise 

mezunu olduğu saptanmıştır. Eşlerin öğrenim durumlarının yerleşim yerine göre 

değiştiği yapılan khi kare analizi ile belirlenmiştir (p<0.01). 

• İlçede yaşayan kadınlardan çalışanların oranı % 10.7 iken, bu oran köylerde % 1.4 

olarak saptanmıştır. Yapılan istatistiksel analizde kadınların çalışma durumlarının 

yerleşim yeri ile arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur 

(p<0.01). 

• Beden kitle indeksine göre, ilçedeki kadınların % 41.4, köylerdekilerin % 46.4’ü 

fazla kilolu (25.0-29.9); ilçedeki kadınların % 38.6’sı, köylerdekilerin ise % 50.0’si 

normal (18.5-24.9) vücut ağırlığındadır. Vücut ağırlıklarının yerleşim yerine göre 

değiştiği ve önemli olduğu saptanmıştır (p<0.01). 

• İlçe ve köylerde yaşayan ailelerde birey sayısı bakımından en yüksek oranlar 4 

kişilik ailelerde tespit edilmiştir (ilçe % 42.1, köyler % 45.7). Yapılan khi kare 

analiz sonucunda ailedeki birey sayısının yerleşim yerine göre değişme durumunun 

istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

• İlçe ve köylerde en yüksek oranla 2 çocuklu aileler birinci sırayı almıştır (ilçe % 

57.4, köyler % 55.5). 
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• İlçede yaşayan ailelerin tamamının, köylerdekilerin ise % 88.6’sının çekirdek aile 

yapısına sahip oldukları bulunmuştur. Aile yapıları ve yerleşim yeri arasındaki ilişki 

istatistiksel açıdan önemlidir (p<0.01). 

• İlçede yaşayan kadınların % 55.0’inin 20-24 yaşları arasında, köylerde yaşayan 

kadınların ise % 50.0’sinin 14-19 yaşları arasında evlendikleri belirlenmiştir. 

Kadınların ilk evlilik yaşlarının yerleşim yerine göre değiştiği ve bunun istatistiksel 

olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

• Köylerde yaşayan kadınların % 43.6’sının, ilçedekilerin ise % 34.3’ünün 20-29 yıl 

arası evli oldukları saptanmıştır. 

• İlçedeki ailelerin % 87.9’unun, köylerdekilerin ise % 98.6’sının gelirlerinden 

ailenin beslenmesi için belli bir miktar para ayırmadıkları belirlenmiştir. Yerleşim 

yeri ile ailelerin gelirlerinden beslenmeleri için belli bir miktar para ayırma 

durumları arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur 

(p<0.01). 

• Araştırma kapsamına alınan ilçedeki kadınların % 37.2’sinin, köylerdeki kadınların 

% 35.7’sinin araştırma bölgesinde yaşama süreleri 40 ve daha fazla yıl olarak 

belirlenmiştir. 

• İlçede yaşayan kadınların % 27.1’inin, köylerdekilerin % 7.9’unun radyo ve 

televizyondan; ilçedekilerin % 20.7’sinin, köylerdekilerin ise % 2.9’unun gazeteden 

beslenme ile ilgili programları her zaman takip ettikleri saptanmıştır. Yerleşim 

yerine göre kadınların beslenme programlarını radyo-televizyon ve gazeteden takip 

etme durumları arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). 

• İlçedeki kadınların % 42.1’inin basın dışında beslenme ile ilgili bilgileri beslenme 

uzmanından, köylerdekilerin % 57.1’inin ise hemşireden aldıkları saptanmıştır. 

Kadınların beslenme hakkında bilgi aldıkları kaynaklar ile yerleşim yeri arasındaki 

ilişki istatistiksel olarak önemlidir (p<0.01). 

• İlçede yaşayan ailelerin tamamının, köylerde yaşayanların ise % 68.6’sının 

evlerinin beton olduğu saptanmıştır.  

• Evleri kendilerine ait olan ailelerin ilçedeki oranı % 77.1, köylerdeki oranı % 94.3 

olarak bulunmuştur. Yerleşim yeri ile evlerin mülkiyet durumu arasındaki ilişki 

istatistiksel olarak önemlidir (p<0.01). 
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• İlçedeki ailelerin % 55.7’sinin, köylerdeki ailelerin % 42.9’unun evlerinde 4 oda 

bulunduğu belirlenmiştir. Ailelerin oturdukları evlerin oda sayısının yerleşim yerine 

göre değiştiği ve bu durumun istatistiksel açıdan önemli olduğu belirlenmiştir 

(p<0.05). 

• Mutfakları evin içinde ve ayrı olan ailelerin oranı ilçede % 97.9, köylerde % 80.0 

olarak tespit edilmiştir. Köyler ve ilçe arasındaki durum istatistiksel analiz ile 

önemli bulunmuştur (p<0.01). 

• İlçede yaşayan ailelerin tamamının, köylerde yaşayan ailelerin % 88.6’sının 

mutfaklarında şebeke suyunun bulunduğu belirlenmiştir. Köyler ve ilçe arasındaki 

istatistiksel ilişki önemlidir (p<0.01). 

• İlçedeki ailelerin % 77.1’inin içme suyunu şişe, damacana su olarak dışarıdan temin 

ettikleri, köylerdeki ailelerin % 35.7’sinin şebeke suyundan sağladıkları 

saptanmıştır. Ailelerin içme suyunu sağladıkları kaynakların yerleşim yerine göre 

değiştiği ve bunun istatistiksel açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.01). 

• İlçedeki ailelerin tamamının, köylerdeki ailelerin % 88.6’sının kullanma suyunu 

şebeke suyundan sağladıkları bulunmuştur. İlçe ve köyler arasındaki durum 

istatistiksel açıdan önemlidir (p<0.01). 

• İlçede yaşayan ailelerin % 39.3’ünün çöpleri balkonda, köylerdeki ailelerin % 

79.3’ünün bahçede biriktirdikleri belirlenmiştir. Ailelerin çöplerini biriktirdikleri 

yer, köy ve ilçeye göre değişmekte olup, bu durum istatistiksel açıdan da önemli 

bulunmuştur (p<0.01). 

• Ailede düzenli olarak hep birlikte yemek yiyenlerin oranı ilçede % 94.3, köylerde % 

92.1 olarak saptanmıştır. 

• İlçedeki ailelerin % 54.3’ünün yemeklerini mutfakta, köylerdeki ailelerin % 

55.0’inin ise odada yedikleri belirlenmiştir. İlçe ve köyler arasındaki istatistiksel 

ilişki önemlidir (p<0.01). 

• İlçede % 52.1 oranı ile yemeklerini masada yiyen aileler ilk sırada yer alırken, 

köylerde % 84.3 oranı ile yemeklerini yer sofrasında yiyen aileler ilk sırada yer 

almıştır. Yerleşim yerleri arasındaki istatistiksel ilişki önemli bulunmuştur (p<0.01). 

• İlçede yaşayan ailelerin % 52.1’inin yemeklerini ayrı tabaklarda, köylerde 

yaşayanların % 47.9’unun tek kaptan yedikleri belirlenmiştir. İlçe ve köyler 

arasındaki durum istatistiksel olarak önemlidir (p<0.01). 
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• Günlük öğün sayısı 3 olan yetişkinlerin ilçedeki oranı % 88.6, köylerdeki oranı % 

92.8 olarak belirlenmiştir. 

• İlçede yaşayan ailelerdeki okul çağı-adölesanların % 38.0’inin, köylerdekilerin % 

61.5’inin günde 3 öğün yemek yedikleri saptanmıştır. İlçe ve köyler arasındaki 

istatistiksel ilişki önemli bulunmuştur (p<0.01). 

• İlçedeki ailelerde okul öncesi çocukların % 91.0’inin, köylerdekilerin ise % 

78.6’sının günde 5 ve daha fazla öğün yemek yedikleri tespit edilmiştir. 

• İlçede ve köylerde yaşayan yetişkinlerin, okul çağı-adölesanların ve okul öncesi 

çocukların büyük çoğunluğunun sabah, öğle ve akşam öğünlerini atlamadıkları 

saptanmıştır. 

• İlçede yaşayan kadınların % 79.3’ünün ekmek yapmadığı, köylerde yaşayan 

kadınların % 75.0’inin ise ekmek yaptığı belirlenmiştir. Ekmek yapma durumunun 

yerleşim yerine göre değiştiği ve önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

• İlçedeki ailelerin % 79.3’ünün sadece fırın ekmeği, köylerdekilerin % 88.6’sının 

hem fırın hem de sac ekmeği tükettikleri saptanmıştır. Yerleşim yerleri arasındaki 

istatistiksel ilişki önemlidir (p<0.01). 

• İlçede ve köylerde yaşayan ailelerin en çok tükettikleri peynir çeşidi çökelek (ilçe 

379 puan, köyler 393 puan) olarak tespit edilmiştir. 

• İlçede yaşayan ailelerin % 87.9’unun, köylerdeki ailelerin % 68.6’sının öğle 

öğünlerinde 2 çeşit; ilçedeki ailelerin % 70.7’sinin, köylerdekilerin % 82.9’unun ise 

akşam öğünlerinde 3 çeşit yemek tükettikleri saptanmıştır. Yerleşim yerine göre 

öğle ve akşam öğünlerinde tüketilen yemek sayılarının değiştiği ve bu durumun 

istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

• İlçede yaşayan aileler tarafından en çok tercih edilen tatlı çeşitleri; sütlü tatlılar (405 

puan), helvalar (177 puan) ve baklava (116 puan)dır. Köylerde de ilk tercih 

edilenler sütlü tatlılar (404 puan) ve helvalar (178 puan) olmuştur. Bunu 107 puanla 

kadayıfın izlediği saptanmıştır. 

• İlçede iyotlu tuz kullanan aileler % 60.7 oranı ile ilk sırada yer alırken, köylerde % 

52.1 oranı ile iyotsuz (rafine) tuz kullanan aileler ilk sırada yer almıştır. Yerleşim 

yerleri arasındaki istatistiksel ilişkinin önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

• Hem ilçede hem de köylerde kadınların tamamının evde yemekleri kendilerinin 

yaptığı saptanmıştır. 
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• İlçedeki ailelerin % 97.9’unun yemek pişirirken gazlı ocak; köylerdeki ailelerin ise 

% 61.4’ünün hem gazlı ocak hem de yer ocağı kullandıkları belirlenmiştir. Yerleşim 

yeri ile ailelerin yemek pişirirken kullandıkları yakıt türleri arasındaki ilişki 

istatistiksel analiz sonucunda önemli bulunmuştur (p<0.01). 

• İlçede yaşayan kadınların yemek pişirirken en çok tercih ettikleri tencere türleri 379 

puanla çelik, 242 puanla teflon, 108 puanla düdüklü; köylerdeki kadınların ise 347 

puanla çelik, 137 puanla demir, 118 puanla bakır olmuştur. 

• Yemek pişirirken ilçede ve köylerdeki kadınların en çok zeytinyağı (ilçe 415 puan, 

köyler 413 puan) ve ayçiçeği yağını (ilçe 194 puan, köyler 197 puan) tercih ettikleri 

saptanmıştır. 

• İlçedeki kadınların % 56.4’ünün, köylerdekilerin % 73.6’sının yapraklı sebzeleri; 

ilçedekilerin % 82.9’unun, köylerdekilerin % 72.8’inin köklü sebzeleri hazırlama 

aşamasında ayıklayıp-yıkayıp-doğradıkları saptanmıştır. Meyveli sebzeleri ise 

ilçedeki kadınların % 40.7’sinin ayıklayıp-doğrayıp-yıkadıkları, köylerdeki 

kadınların % 63.6’sının ayıklayıp-yıkayıp-doğradıkları belirlenmiştir. Doğru 

uygulamayı yapanların (yıkayıp-ayıklayıp-doğramak) oranları yapraklı sebzeler için 

ilçede % 7.9, köylerde % 10.7; köklü sebzeler için ilçede % 15.7, köylerde % 19.3; 

meyveli sebzeler için ilçede % 19.3, köylerde % 15.0 olarak bulunmuştur. Yerleşim 

yeri ile yapraklı, meyveli (p<0.01) ve köklü (p<0.05) sebzeleri hazırlama 

uygulamaları arasındaki istatistiksel ilişki önemli bulunmuştur. 

• İlçedeki kadınların % 81.4’ünün, köylerdekilerin ise % 55.1’inin sebzeleri kendi 

suyunda veya az suda pişirerek doğru uygulama yaptıkları saptanmıştır. Köyler ve 

ilçe arasındaki istatistiksel ilişki önemlidir (p<0.01). 

• Köylerde yaşayan kadınların % 60.0’ının, ilçedekilerin % 52.2’sinin sebze 

yemeklerini 1 günlük hazırladıkları belirlenmiştir. Yerleşim yerleri arasındaki 

istatistiksel ilişki önemli bulunmuştur (p<0.01). 

• Sebzeleri, ilçedeki kadınların % 57.2’sinin, köylerdeki kadınların % 67.1’inin 

yıkamadan naylon torba içinde soğutucuda sakladıkları saptanmıştır. Kadınların 

satın aldıkları sebzeleri saklamak için uyguladıkları yöntemler yerleşim yerine göre 

değişmektedir. Bu durum istatistiksel olarak da önemlidir (p<0.01). 
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• İlçede kızartma yağının % 59.3 oranı ile 2 kez, köylerde ise % 75.0 oranı ile 1 kez 

kullanıldığı saptanmıştır. Yerleşim yerleri arasındaki istatistiksel ilişki önemli 

bulunmuştur (p<0.01). 

• Köylerdeki kadınların % 80.7’sinin, ilçedekilerin ise % 57.1’inin makarnayı 

haşlayıp, suyunu dökerek pişirdikleri belirlenmiştir. Doğru yöntem olan az suda, 

suyunu çektirerek pişirme işlemi ilçede daha yüksek bulunmuştur (% 34.3, % 12.9). 

Kadınların makarna pişirme yöntemleri yerleşim yerine bağlı olarak değişmektedir. 

Bu durum istatistiksel olarak önemlidir (p<0.01). 

• Pirinç pilavı pişirirken en doğru yöntem olan kaynamış suya atarak pişirme ilçede 

% 1.4, köylerde % 0.7 olarak saptanmıştır. İlçede kadınların çoğunun (% 40.7) 

yağda kavurma; köylerde ise çoğunun (% 56.5) ıslatıp, suyunu döküp, kavurarak 

pişirme yöntemlerini uyguladıkları tespit edilmiştir. Pirinç pilavı pişirme 

yöntemlerinin, yerleşim yerine göre değişme durumunun istatistiksel olarak önemli 

olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

• İlçede yaşayan kadınların % 82.9’unun, köylerde yaşayanların % 52.9’unun bulgur 

pilavını yağda kavurarak pişirdikleri belirlenmiştir. Kadınların bulgur pilavı pişirme 

yöntemleri ve yerleşim yeri arasındaki ilişki istatistiksel açıdan önemlidir (p<0.01). 

• İlçedeki kadınların % 50.7’sinin, köylerdekilerin % 82.8’inin nohutu; ilçedekilerin 

% 75.0’inin, köylerdekilerin % 78.6’sının kuru fasulyeyi; ilçedekilerin % 

77.7’sinin, köylerdekilerin % 60.0’ının mercimeği suda ıslatıp, haşlayıp, suyunu 

dökerek pişirdikleri saptanmıştır. İlçe ve köyler arasındaki istatistiksel ilişki önemli 

bulunmuştur (p<0.01). 

• İlçede ve köylerde en çok tercih edilen ilk üç et çeşidi aynıdır. Bunlar sırasıyla; 

tavuk eti (ilçe 383 puan, köyler 416 puan), sığır eti (ilçe 242 puan, köyler 224 puan) 

ve kuzu eti (ilçe 166 puan, köyler 171 puan)dir. 

• Et pişirmede ilçedeki kadınların ilk tercihleri 230 puanla ızgara, 192 puanla haşlama 

ve 156 puanla kömürde; köylerdeki kadınların ise 300 puanla ızgara, 198 puanla 

haşlama, 121 puanla kavurma olmuştur. 

• İlçede yaşayan kadınların % 66.4’ünün, köylerdeki kadınların % 68.6’sının 

çorbaları kendi suyunda pişirdikleri saptanmıştır. 

• İlçedeki ailelerin en çok tercih ettikleri çorbalar; kırmızı mercimek (315 puan), 

tarhana (194 puan) ve un (122 puan); köylerdeki ailelerin en çok tercih ettikleri 
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çorbalar ise kırmızı mercimek (267 puan), tarhana (244 puan) ve şehriye (144 puan) 

çorbaları olmuştur. 

• İlçedeki kadınların % 37.1’inin, köylerdeki kadınların % 40.7’sinin sütü 

kaynadıktan sonra 10 dakika kaynattıkları saptanmıştır. Doğru uygulamayı 

(kaynadıktan sonra 5 dakika kaynatma) yapanların ilçedeki oranı % 23.6, 

köylerdeki oranı % 37.9 olarak belirlenmiştir. İlçe ve köyler arasındaki istatistiksel 

ilişki önemli bulunmuştur (p<0.01).  

• İlçede yaşayan kadınların % 53.6’sının sütlü tatlı pişirirken şekeri indirmeye yakın; 

köydekilerin % 57.9’unun pişirme sırasında koyduğu saptanmıştır. 

• İlçede ve köylerde yaşayan ailelerin yumurta pişirmede en çok tercih ettikleri 

yöntemler; haşlama (ilçe 380 puan, köyler 363 puan), yağda (ilçe 262 puan, köyler 

296 puan) ve yemek içine kırma (ilçe 152 puan, köyler 179 puan) yöntemleri 

olmuştur. 

• İlçedeki kadınların % 68.6’sının, köylerdekilerin % 81.4’ünün yumurtayı doğru 

yöntemle (yıkamadan buzdolabında) sakladıkları belirlenmiştir. Yerleşim yerleri 

arasındaki istatistiksel ilişki önemlidir (p<0.01). 

• İlçede ve köylerde kadınların hemen hemen tamamının pişmiş yemekleri 

soğumasını bekledikten sonra buzdolabına koyarak sakladıkları saptanmıştır (ilçe % 

90.0, köyler % 96.4). Yerleşim yeri ile kadınların pişmiş yemekleri saklama 

yöntemleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 

• İlçedeki kadınların % 45.6’sının donmuş et, balık ve tavuğu pişirmeden önce 

buzdolabında; köylerdeki kadınların % 62.9’unun ise dışarıda bekleterek 

çözdürdükleri belirlenmiştir. Kadınların donmuş et, balık ve tavuğu çözdürme 

şekilleri ve yerleşim yeri arasındaki istatistiksel ilişki önemlidir (p<0.01). 
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6. ÖNERİLER 
 

Bir toplumun temeli, güvencesi ve geleceği onu oluşturan bireylerin sağlığı ile yakından 

ilgilidir. Sağlıklı büyüme ve sağlıklı yaşam sağlamak için temel koşullardan biri olan 

yeterli ve dengeli beslenme görevinden, aile içinde kadınlar sorumlu tutulmaktadır. 

Kadınların bilerek veya bilmeyerek sadece geleneksel olarak edindikleri bazı yanlış 

alışkanlıkları sonucu hatalı uygulamalar yaptıkları belirlenmiştir. Bu yanlış 

alışkanlıkların giderilmesinde önerilecek olan “Beslenme Eğitimi”dir. Beslenme 

eğitiminde temel amaç; beslenme ile ilgili olumsuz tutum, alışkanlık, inanç ve değer 

yargılarını değiştirerek, beslenme bilgi düzeyini arttırarak, halkın yaşam biçimine ters 

düşmeyen ve sağlık kurallarına uygun olan yeterli-dengeli ve ekonomik beslenme 

yollarını benimsetmek ve yaygınlaştırmak; dolayısıyla her yönden sağlıklı bireylere 

sahip toplumlar oluşturmaktır. 

 

• İnsan sağlığının ve verimliliğinin sürdürülmesi için yeterli ve dengeli beslenmek 

esastır. Toplumdaki tüm bireylerin beslenme konusunda eğitilmesi gereklidir. 

Yeterli ve dengeli beslenmek için doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması 

küçük yaşlarda başlar. Bu nedenle aileden başlayacak bir eğitim programı bu 

konuda yardımcı olacaktır. 

 

• Erken yaşlardan itibaren doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması için 

ilköğretimden itibaren bu konu ders müfredat programları içinde yer almalı, okul 

ortamı da elde edilen doğru bilgilerin uygulandığı bir ortam olarak düzenlenmelidir. 

 

• Ülkeye, bölgeye, yöreye bağlı olarak halk arasında yayılmış inançlar, alışkanlıklar, 

uygulamalar araştırılarak bunlar, eğitim programlarına dahil edilmelidir. Bilimsel 

gerçeklere aykırı olanlar değiştirilmeye, yararlı olanlar pekiştirilmeye çalışılmalıdır. 

 

• Yeterli beslenme bilgisine sahip bireylerin bile çeşitli hatalar yaptığı bilinmektedir. 

Sık sık, yerleşmiş yanlış alışkanlıkların neden yanlış oldukları anlatılarak bireyler 

ikna edilmeli ve bu yanlış alışkanlıkların terk edilmesi sağlanmalıdır. 
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• Yiyecek hazırlama, pişirme ve saklama aşamalarında, beslenme ilkelerine dikkat 

edilmezse, önemli derecede besin ögesi kayıpları meydana gelebileceği gibi, 

besinlerde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen durumlar da ortaya çıkabilir. Bu 

nedenle ailenin beslenmesinden sorumlu olan bireyler özellikle besinlere 

uygulanacak yöntemler konusunda eğitilmelidir. 

 

• Beslenme eğitimi verirken, ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel koşulları göz 

önüne alınmalıdır. Ailelerin koşullarını bilmeden yapılacak önerilerin yarar yerine 

zarar sağlayacağı açıktır.  

 

• Beslenme eğitimi yalnızca beslenme uzmanları, diyetisyenler, sağlık personeli, ev 

ekonomistleri tarafından değil üretici, tüketici, satıcı, öğretmen gibi herkes 

tarafından ele alınarak, önemi vurgulanmalı, bu konuda gerekli çalışmalar 

üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluşlar vb 

desteğiyle yapılmalıdır. 

 

• Beslenme eğitim programlarının sürekli ve etkin olması gerekmektedir. Eğitim, 

uygulamalı yapıldığı takdirde davranışlara yansıyabilir ve hedef kitle tarafından 

kullanılabilir. Medya tarafından verilen bilgilerin tüketicileri doğru yönde 

bilgilendirebilmesi için medya mensuplarının eğitimine yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 

• Beslenme alışkanlıkları beslenme sorunlarının oluşması ya da çözülmesinde 

etkilidir. Büyük kitlelere ulaşmada kolaylık sağlayan kitle iletişim araçları daha 

etkin kullanılmalıdır. Doğru alışkanlıkların sürdürülmesi, yanlış olanların 

düzeltilmesi için radyo-televizyon, basın gibi kitle iletişim araçlarından 

yararlanılarak her yaş grubundaki bireylerin eğitimi yapılmalıdır. Programlar cazip 

bir şekilde sunulmalı, konusunda uzman kişilerin görüşleri alınarak herkesin 

dikkatini çekecek ve herkese hitap edebilecek programlar hazırlanmalıdır. 

Beslenme eğitimi için yazılı ve görsel basının bütün olanaklarının kullanılması 

sağlanmalıdır. 
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EK 1 
 

MİLAS İLÇESİ VE KÖYLERİNDE AİLELERİN BESLENME 
ALIŞKANLIKLARI 

 
ANKET FORMU 

 
ANKETİN YAPILDIĞI YER :                                               TARİH : 
ANKET NO           : 
ADI SOYADI        : 
 
I) AİLELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
1. 

Aile Bireyleri Cinsiyet Yaş Öğrenim Durumu Meslek Medeni Durumu Boy Kilo 

        

 
2.  Ailedeki birey sayısı: ................ 
 
3.  Ailedeki çocuk sayısı: ................. 
 
4.  Aile yapısı nasıldır? 

     1) Çekirdek aile      2) Geniş aile       3) Eksik aile (anne babadan biri yok) 
 
5.  İlk evlilik yaşı: .................... 
 
6.  Kaç yıldır evlisiniz?   .................. 
 
7.  Ailenin gelir kaynakları nelerdir? (birden fazla cevap olabilir) 

     1) Tarla ürünleri   (   ) 
     2) Hayvancılık     (   ) 
     3) Meyvecilik      (   ) 
     4) Aylık ücret      (   ) 
     5) Diğer (belirtiniz)………. 
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8.  Gelirinizden beslenmeniz için belli bir miktar ayırıyor musunuz? 

     1) Hayır        2) Evet 
       
9.  Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz?........................ 
 
10. Beslenme ile ilgili programları takip ediyor musunuz? 

       Radyo-TV Gazete 
Evet   
Hayır   
Bazen   
 
11. Beslenme hakkında basından başka yerden bilgi aldınız mı? 

     1) Hayır       2) Evet 

     Evet ise nereden? 

     1) Beslenme uzmanı 
     2) Doktor 
     3) Hemşire 
     4) Ev ekonomisti 
     5) Diğer (belirtiniz).......................  
 
II) KONUT İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 
1.  Oturduğunuz evin yapısı nasıldır? 

     1) Ahşap         2) Kerpiç          3) Beton         4) Diğer (belirtiniz)...................    
      
2.  Oturduğunuz evin mülkiyet durumu nedir? 

     1) Ev sahibi      2) Kiracı       3) Lojman       4) Diğer (belirtiniz)........ 
 
3.  Oturduğunuz evdeki oda sayısı ( salon dahil).......... 
 
4.  Mutfak durumu:                                         Ev içinde            Ev dışında 

     1) Ayrı 
     2) Yemek odası ile beraber 
     3) Diğer (belirtiniz)…………… 
 
5.  Mutfakta şebeke suyu var mı? 

      1) Hayır          2) Evet 
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6.  İçme ve kullanma suyunu nereden sağlıyorsunuz? 

 İçme Kullanma 
Şebeke suyu   
Şişe, damacana su   
Kuyu suyu   
Irmak, dere suyu   
Yağmur suyu   
Artezyen   
Diğer (belirtiniz)   
 
7.  Çöpünüzü nerede biriktirirsiniz? 

      1) Bahçede     2) Mutfakta      3) Balkonda      4) Diğer (belirtiniz)…………… 
 
III) AİLELERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 
1.  Ailenizde genellikle yemek yeme düzeniniz nasıldır? 

      1) Düzenli olarak hep birlikte 
      2) Erkekler önce yer 
      3) Bir düzen yoktur, herkes istediği zaman yer 
      4) Diğer (belirtiniz).................. 
 
2.  Genellikle evde yemeğinizi nerede yersiniz? 

      1) Mutfakta      2) Odada       3) Salonda         4) Diğer (belirtiniz)................ 
 
3.  Evde yemek servis şekliniz nasıldır? 

      1) Yer sofrasında   2) Masada   3) Misafir gelince masada   4) Diğer (belirtiniz)...... 
 
4.  Evde yemek yeme şekliniz nasıldır? 

      1) Tek kaptan (hep beraber) 
      2) Ayrı tabaklarda 
      3) Misafir gelince ayrı tabaklarda, diğer zamanlarda aynı kaptan 
      4) Diğer (belirtiniz).............. 
 
5.  Evinizde genellikle kaç öğün yemek yenir? 

Aile bireyleri 2 3 4 5 ve daha fazla 
Yetişkinler     
Okul çağı-adölesan     
Okul öncesi çocuk     
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6.  Evinizde genellikle öğün atlayanlar olur mu?       

Öğünler Yetişkin Okul çağı-adölesan Okul öncesi çocuk 
Sabah:  Evet    
             Hayır    
             Bazen    
Öğle:    Evet      
             Hayır    
             Bazen    
Akşam: Evet    
              Hayır    
              Bazen    
 
7.  Ailenizde sabah kahvaltısında en çok tüketilen yiyecek ve içecekler nelerdir?  

 Her zaman Arasıra Tatil günleri Tüketilmez 
Yumurta     
Zeytin     
Peynir     
Tereyağı     
Margarin     
Reçel     
Bal     
Sucuk     
Salam     
Sosis     
Pekmez     
Kızartma     
Hamur işi     
Çorba     
Meyve     
Çay     
Süt     
Ayran     
Meyve suyu     
Domates     
Biber     
Hıyar     
Maydonoz     
Diğer 
(belirtiniz)...... 

    

 
8.  Ekmeğinizi kendiniz mi yaparsınız? 

      1) Hayır        2) Evet         3) Bazen 
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9. Ailede tüketilen ekmek çeşitleri hangisidir? (birden fazla cevap olabilir) 

      1) Mayalı bazlama        
      2) Mayasız bazlama     
      3) Mayalı yufka            
      4) Mayasız yufka         
      5) Fırından             
      6) Diğer (belirtiniz)…………………. 
 
10. Evde en çok tüketilen peynir hangisidir? (en çok tüketilen 3 taneyi 1, 2, 3 olarak 
numaralandırınız) 
 
      1) Beyaz peynir       (    ) 
      2) Kaşar peyniri       (    ) 
      3) Tulum peyniri      (    ) 
      4) Lor peyniri           (    ) 
      5) Çökelek               (    ) 
      6) Çeçil                     (    ) 
      7) Krem peynir         (    ) 
      8) Diğer (belirtiniz)…………… 
 
11. Genellikle öğle ve akşam öğünlerinde kaç çeşit yemek olur? 

      Öğle: ……………….                Akşam: ………………….   
 
12. Genellikle öğle ve akşam öğünlerinde hangi tür yemekler tüketilir?       

 Öğle Akşam 
Çorba   
Et yemeği   
Sebze yemeği   
Etli sebze   
Sarma-dolma   
Salata   
Kurubaklagil   
Pilav   
 
13. Evde en çok yapılan tatlılar hangileridir? (en çok yapılan 3 taneyi 1, 2, 3 olarak 
numaralandırınız) 
 
      1) Sütlü tatlılar (muhallebi vb.)                    (    )                    
      2) Helvalar                                                   (    ) 
      3) Tulumba vb. yağda kızartılan tatlılar      (    ) 
      4) Baklava                                                    (    ) 
      5) Kadayıf                                                    (    ) 
      6) Diğer (belirtiniz)…………………          (    ) 
  
14. Yemeklerde ne çeşit tuz kullanıyorsunuz? 

      1) İyotlu tuz      2) İyotsuz (rafine) tuz      3) Kaya tuzu       4) Diğer(belirtiniz)........ 
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IV) YİYECEK HAZIRLAMA, PİŞİRME VE SAKLAMA UYGULAMALARI   
       İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 
1.  Evde yemekleri kim yapar? (birden fazla cevap olabilir) 

      1) Kendisi     2) Kızı    3) Gelini    4) Büyükanne    5) Diğer (belirtiniz)……. 
 
2.  Evde yemek pişirirken kimin fikrini alırsınız? (birden fazla cevap olabilir) 

      1) Kendime göre 
      2) Eşimin 
      3) Çocukların 
      4) Büyüklerin 
      5) Herkesin 
      6) Diğer (belirtiniz)…………… 
 
3.  Yemek pişirirken kullandığınız ocak türü hangisidir? (birden fazla cevap olabilir) 

      1) Gazlı ocak  2) Elektrikli ocak  3) Yer ocağı (dışarıda)   6) Diğer (belirtiniz)…. 
 
4.  Mutfakta sahip olduğunuz araç-gereçler nelerdir? 

 Var Yok 
Mikser   
Meyve sıkacağı   
Blender   
Mutfak robotu    
Fritöz   
Düdüklü tencere   
Tost-ekmek kızartma mak.   
Buzdolabı   
Fırın, ızgara   
Bulaşık makinası   
Derin dondurucu   
Sac   
Çay-kahve makinası   
Diğer (belirtiniz)............   
 
5.  Yemek pişirirken en çok hangi tencereyi kullanırsınız? ( En çok kullanılan 3 taneyi 
1, 2, 3  olarak numaralandırınız) 
 
      1) Alüminyum     (    )           6) Güveç                    (    ) 
      2) Çelik                (    )           7) Teflon                    (    ) 
      3) Emaye              (    )           8) Düdüklü tencere    (    ) 
      4) Bakır                (    )           9) Diğer (belirtiniz)……….. 
      5) Cam                 (    ) 
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6.  Yemek pişirmede en çok hangi yağı kullanırsınız? ( en çok kullanılan 3 taneyi 1, 2, 3 
olarak numaralandırınız) 
 
      1) Ayçiçek yağı    (    ) 

2) Fındık yağı       (    ) 
3) Mısırözü           (    ) 
4) Y. Margarin      (    ) 
5) Sade yağ           (    ) 
6) S. Margarin      (    ) 
7) Zeytinyağı        (    ) 
8) Tereyağı           (    ) 
9) İç yağ                (    ) 

      10) Kuyruk yağı   (    ) 
      11) Diğer (belirtiniz)............................. 
 
7.  Yapraklı*, köklü** ve meyveli*** sebzelere pişirmeden önce nasıl bir işlem 
uygularsınız? 
 
     Hazırlama işlemleri Yapraklı* Köklü** Meyveli*** 
1) Önce ayıklar-yıkar-doğrarım    
2) Önce yıkar-ayıklar-doğrarım    
3) Önce ayıklar-doğrar-yıkarım    
4) Diğer (belirtiniz)................    
*       Ispanak, maydanoz, semizotu vb. 
**     Patates, kereviz, havuç, yerelması vb. 
***   Taze fasulye, bezelye, domates, bamya, karnabahar, bakla vb. 
 
8.  Sebzeleri nasıl pişirirsiniz? 

      1) Haşlar, suyunu döker, sonra pişiririm 
      2) Kendi suyunda veya az suda pişiririm 
      3) Yağda kavurur, az suda pişiririm 
      4) Bol suda pişiririm 
      5) Diğer (belirtiniz)………. 
 
9.  Sebze yemeklerini kaç öğünlük hazırlarsınız?      

      1) 1 öğün      2) 1 günlük       3) 2 günlük      4) 3 günlük 
 
10. Satın aldığınız sebzeleri nasıl saklarsınız? 

      1) Yıkar, naylon torbada- soğutucuda 
      2) Yıkamaz, gazetede- soğutucuda 
      3) Yıkamaz, naylon torbada- soğutucuda 
      4) Yıkamaz, sebzelikte- soğutucuda 
      5) Hemen kullanırım 
      6) Diğer (belirtiniz)………………. 
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11. Kızartma yağlarını kaç kez kullanırsınız? 

      1) 1 kez        2) 2 kez        3) 3 kez        4) 4 ve daha fazla 
 
12. Makarnayı nasıl pişirirsiniz? 

      1) Suda haşlar, suyunu döker pişiririm 
      2) Az suda pişirip, suyunu çektirerek pişiririm 
      3) Önce kavurur, suyunu   çektirerek pişiririm 
      4) Diğer (belirtiniz)………… 
 
13. Pilavı nasıl pişirirsiniz?       

 Pirinç pilavı Bulgur pilavı 
Kaynamış suya atarak   
Yağda kavurarak   
Islatır, suyunu döker, kavururum   
Islatır, suyunu dökerek pişiririm   
Diğer (belirtiniz)…………   
 
14. Kurubaklagilleri nasıl pişirirsiniz?                                       

      1) Suda ıslatır, suyunu döker, pişiririm 
      2) Suda ıslatır; haşlar suyunu dökerim                               
      3) Suda ıslatır, haşlar suyunu dökmem 
      4) Suda ıslatır, haşlamadan direk pişiririm 
      5) Islatmadan, haşlamadan direk pişiririm 
      6) Islatmadan haşlar, suyunu dökmeden direk   
          pişiririm 
      7) Diğer (belirtiniz)…………. 
 
15. Yemek pişirirken kullandığınız et cinsleri hangileridir? ( en çok kullanılan 3 taneyi 
1, 2, 3 olarak numaralandırınız) 
 
      1) Sığır eti         (    ) 
      2) Kuzu eti        (    ) 
      3) Koyun eti      (    ) 
      4) Balık eti        (    ) 
      5) Tavuk eti       (    ) 
      6) Hindi eti        (    ) 
      7) Diğer (belirtiniz)................... 
 
16. Etleri genellikle ne şekilde pişirirsiniz? (en çok kullanılan 3 taneyi 1, 2, 3 olarak 
numaralandırınız) 
 
      1) Kavurma          (    )                6) Kömürde         (    )               
      2) Kızartma          (    )                7) Yemek içinde  (    )      
      3) Haşlama           (    )                8) Diğer (belirtiniz)…………….. 
      4) Susuz               (    ) 
      5) Izgara              (    ) 

Nohut Kurufasulye Mercimek 
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17. Çorbaları genellikle ne şekilde pişirirsiniz? 

      1) Yağda kavurarak 
      2) Kendi suyunda pişirme 
      3) Yağ yakıp üzerine dökme 
      4) Diğer (belirtiniz)…………………. 
 
18. Ailede genellikle tercih edilen çorba çeşitleri nelerdir? (en çok kullanılan 3 taneyi 1, 
2, 3 olarak numaralandırınız) 
 
      1) Kırmızı mercimek   (    ) 
      2) Un                            (    ) 
      3) Yeşil mercimek        (    ) 
      4) Tarhana                     (    ) 
      5) Pirinç                         (    ) 
      6) Yoğurt                       (    ) 
      7) Şehriye                      (    ) 
 
19. Sütü ne kadar süre kaynatırsınız? 

      1) Kaynadıktan sonra 5 dakika kaynatırım 
      2) Kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatırım 
      3) Fokur fokur kaynayana kadar kaynatırım 
      4) Pastörize süt alırım; kaynatmam 
 
20. Sütlü tatlı pişirirken şekeri ne zaman eklersiniz? 

      1) Pişirme sırasında 
      2) İndirmeye yakın 
      3) Hiç koymam 
      4) Diğer (belirtiniz)……………….. 
 
21. Yumurtayı genellikle ne şekilde pişirirsiniz? (en çok kullanılan 3 taneyi 1, 2, 3 
olarak numaralandırınız) 
 
      1) Yağda                        (    ) 
      2) Yemek içine kırma    (    ) 
      3) Haşlama                     (    ) 
      4) Yağsız pişirme           (    ) 
      5) Çılbır                          (    ) 
      6) Diğer (belirtiniz)………………… 
 
22. Yumurtayı nasıl saklarsınız? 

      1) Yıkar, dolapta saklarım 
      2) Yıkamadan dolapta saklarım 
      3) Dışarıda saklarım 
      4) Diğer (belirtiniz)………… 
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23. Pişmiş yemekleri nasıl ve nerede saklarsınız? 

      1) Soğumasını bekler, buzdolabına koyarım 
      2) Pişirdikten hemen sonra buzdolabına koyarım 
      3) Yiyene kadar oda sıcaklığında saklarım 
      4) Diğer (belirtiniz)…………………… 
 
24. Donmuş et, balık ve tavuğu pişirmeden önce hangi yolu izlersiniz? 

      1) Soğuk suya atarak çözdürürüm 
      2) Sıcak suya atarak çözdürürüm 
      3) Buzdolabında çözdürürüm 
      4) Dışarıda bekleterek çözdürürüm 
      5) Diğer (belirtiniz)……….. 
 
25. Kış için yiyecek hazırlar mısınız?          

Besinler Hazırlar Hazırlamaz 
Un   
Tarhana   
Bulgur, yarma   
Erişte   
Peynir, çökelek   
Sebze kurutma   
Sebze konserve   
Sebze turşu, salamura   
Sebze dondurma   
Meyve kurutma   
Meyve konserve   
Meyve dondurma          
Reçel, marmelat   
Pekmez   
Salça   
Sirke   
Sadeyağ   
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