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Dietary Acculturation

Beslenme ve Diyet Alışkanlıklarının Kültürel Değişimi

DERLEME / Review
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ABSTRACTÖZ
Cultural integration is a complex process that affects health behavi-
ors among all immigrants. When people migrate from one region to 
another, they undergo a certain degree of cultural change. Culturing 
is a process of cultural and psychological change that begins with 
people and groups from another culture encountering a different 
culture and resulting in harmony through mutual interaction. This 
cultural change refers to the processes of adopting the attitudes, va-
lues, traditions, beliefs and behaviors of another culture. Although 
acculturation is a normal part of the migration process, it can have 
positive and negative effects on the health of migrants.
An important aspect of the process of cultural change is the adap-
tation to the eating attitudes and behaviors of the host country, the 
so-called (Dietary Acculturation). Dietary acculturation is the pro-
cess that reflects the extent to which members of a migrating group 
adopt the eating patterns/ practices of their new environment. If the 
changes in the immigrant’s dietary pattern/eating habits affects their 
health adversely, it should be targeted to take necessary precautions 
and to raise awareness about the problem.

Kültürel uyum tüm göçmenler arasında sağlık davranışlarını etki-
leyen kompleks bir süreçtir. İnsanlar bir bölgeden başka bir bölge-
ye göç ettikleri zaman belirli derecede kültürel değişime uğrarlar. 
Kültürleşme, başka kültürden insan ve grupların, farklı bir kültür 
ile karşılaşmasıyla başlayan ve karşılıklı etkileşim sonucu uyum ile 
sonuçlanan kültürel ve psikolojik değişim sürecidir. Bu kültürel de-
ğişim, bireylerin başka bir kültürün tutum, değer, gelenek, inanç ve 
davranışlarını benimseme süreçlerini ifade eder. Kültürel uyum göç 
sürecinin normal bir parçası olmasına rağmen, göçmenlerin sağlığı 
üzerinde olumlu ve olumsuz etkilere sahip olabilir. Kültürel deği-
şim sürecinin önemli bir yönü, ev sahibi ülkenin beslenme tutum ve 
davranışlarına uyumdur, bu sürece Diyetin Kültürel Değişimi (Die-
tary Acculturation) denir. Göç eden grup üyeleri göç ettikleri yeni 
bölgenin yeme düzeni/yemek seçimlerini tercih ettiklerinde Diyetin 
Kültürel Değişimi başlar.  Göç edilen bölgeye ait beslenme alışkan-
lıklarının kazanılması sağlığı olumsuz etkiliyor ise, gerekli önlemle-
rin alınması, göçmenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi 
hedeflenmelidir.
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GİRİŞ

Kültürel Değişim (Acculturation)
Kültürleşme teriminin standart bir tanımlaması 
yoktur. Kültürleşme tanımının klasik ve yaygın 
kullanılan tanımı Redfield, Linton ve Herkovits 
tarafından yapılmıştır (1). Bu araştırmacıların ta-
nımına göre kültürleşme; farklı kültürlere sahip 
birey gruplarının bir ya da iki grubun orijinal kül-
tür kalıplarındaki müteakip değişikliklerle sürekli 
olarak ilk elden temasa girmesi sonucunda ortaya 
çıkan olguları  kapsar.

Kültürel değişim süresinde iki kültürün karşılıklı 
etkileşimi söz konusudur. Kültürleşme de sonuç-
tan çok bir süreç olarak düşünülmelidir (2). Gra-
ves’ e göre kültürleşme iki farklı seviyede görüle-
bilir: Birincisi, grup düzeyinde kültürel değişim, 
ikincisi ise bireylerin psikolojik kültürel değişi-
midir (3). Bu ayrımı Satia-About  Mikro (Birey-
sel) ve Makro (Sosyal/grup) olarak açıklamıştır 
(4).

Mikro düzeyde değişim bireylerin tutum, inanç 
ve alışkanlıkları üzerine yoğunlaşır. Göçmenle-
rin kimlikleri özelliklede kültürel ve sosyal özel-
likleri kültürel değişim sürecinde farklı hallerde 
değişebilir. Kültürel kimlik din, dil, gelenekleri, 
diyet alışkanlıkları ve boş vakitlerinde yaptıkları 
aktivitelerden oluşur (5). Bunun sonucunda, ge-
lenek-görenekler, alışkanlıklar, inanışlar ve de-
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ğerler değişir. Bu değişimler örneğin evde, işte ve 
sosyal çevrede farklı düzeylerde gerçekleşir. 
Makro düzeyde değişim ise grupların fiziksel, bi-
yolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimidir 
(4, 6). Fiziksel değişimler çoğunlukla kentleşme 
nüfus artışıdır. Biolojik değişimler ise yeni yeme 
alışkanlıkları ve aynı zamanda yeni hastalıkların 
bulaşmasıdır. İki değişim de grubun sağlık duru-
munu etkilemektedir. Örneğin sosyal statü kaybı 
ve işteki yenilikler ekonomik değişimler makro 
düzeyde değişimlerdir. Bir tarafta bozulmuş top-
luluklar diğer tarafta ise yeni önemli bağlantılar 
toplumsal sosyal değişimleri temsil etmektedir 
(4).

Kültürel Değişim Süreci
Kültürel değişim sürecini iki model ile açıklamak 
mümkündür.

Tek Boyutlu Model: Tek boyutlu model, kültürel 
kimliğin bir zaman süresi boyunca tek bir 
süreklilik boyunca değiştiğini varsayar. Bu, 
göçmenlerin kendi öz kültürlerinin değerlerini 
tutumlarını ve davranışlarını bıraktıkları zamanda 
ev sahibi ülkeye aynı zamanda adapte olduklarını 
gösterir (7). Bu modele göre kürtürel değişim 
süreci asimilasyon ile sonuçlanır. Diğer bir 
değişle, bireyler göç ettikleri ülkenin kültürü ile 
sürekli irtibat halinde iken kendi öz kültürünü 
yavaş yavaş bırakır (8).

İki Boyutlu Model: İki boyutlu modelde göçmen-
lerin kendi kültürleri ve göç ettikleri ülkenin 
kültürleri birbirinden bağımsız olarak değerlendi-
rilir. Bu modele göre, göçmenler kendilerine özgü 
kültürlerini korurken göç ettikleri ülkenin değer-
lerine ve alışkanlıklarına da uyum  olabilirler 
(9). En yaygın iki boyutlu modellerden bir tanesi 
Berry’in modelidir (2). Her birey kültürel değişim 
sürecinde farklı yol izler. Berry’nin başlıca iki 
sorusuna karşın, dört kültürel değişim stratejisi 
bulunmaktadır (Şekil 1) (6).

Özümseme (Assimilasyon): Bireyin kendi öz kül-
türünün öneminin azalması ve bireyin göç ettiği 
ülkenin kültürü ile etkileşim halinde olması ve 
tanımayı tercih etmesidir.

Kişinin kültürel kimliğini ve özellik-
lerini korumak için değerli olduğu 
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Şekil 1. Kültürel Değişim Stratejileri (2)

Ayırma: Bireyin kendi öz kültürüne sahip çıkması 
aynı zamanda göç ettiği yerin kültürü ile etkile-
şimde bulunmaktan kaçınmasıdır.

Ötekileştirme (Marjinalleşme): Bireyin kendi kül-
türünü koruması ile ilgilenmemesi aynı zamanda 
göç ettiği ülkenin kültürü ile de etkileşime girmek 
istememesidir.

Bütünleşme: Bireyin hem kendi öz kültürünü ko-
ruması hemde göç ettiği ülke kültürüne ilgi duyup 
etkileşim halinde olmasıdır (6).

Diyetin Kültürel Değişiminin Teorik Modeli
Başka bir ülkeye yerleşen bireyler için beslen-
menin kültürel değişimi farklı düzeylerde, yeni 
ortamın yeme düzeninin ve besin seçeneklerinin 
benimsenmesi durumunda oluşur (10). Başka bir 
ülkeye taşındığında birey yeni bir çevre dolayı-
sı ile yeni besinler ve besin kaynaklarına maruz 
kalır.

Diyetin kültürel değişiminin kavramsal modeline 
göre, ev sahibi kültüre maruz kalma, sosyo- de-
mografik (cinsiyet, yaş, yer değiştirme yaşı, ev sa-
hibi ülkedeki süre, eğitim, gelir, istihdam, medeni 
hal, hanehalkı üyelerinin nesiller boyu özellikleri, 
ev sahibi ülkenin dil bilgisi, ikamet yeri, göç ön-
cesi doğduğu yaşadığı ülkesi, bu ülkede  kırdan 
kente yerleşim ve gönüllü ve gönülsüz göç) ve 
kültürel faktörler (din, kültürel inançlar, tutumlar 
ve değerler ve etnik bir ikamet yerindeki ikamet), 
psikososyal değişiklikler, tat tercihlerindeki deği-
şiklikler ve gıda alımı ve hazırlama farklılıkları 
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(çevresel değişiklikler) ile beslenme alışkanlıkla-
rının farklılaşmasına yol açabilir (Şekil1) (4).

Kavramsal modelde belirtildiği üzere, sosyode-
mografik faktörler gıda seçiminde ve beslenme 
davranışlarında rol oynamaktadır. Yaşın, besin 
seçimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Örneğin 
yaşlı bireylerin gençlere göre daha fazla meyve 
ve sebze tükettikleri, gençlerin ise daha yüksek 
yağ tükettikleri gösterilmiştir (11, 12). Benzer 
şekilde, düşük eğitim, gelir ve istihdam eksikliği 
artan yağ alımı ile ilişkilendirilmiştir (12, 13). Ev 

sahibi ülkede daha uzun süre kalma ve evsahip-
liği yapan ülkedeki dilde akıcılık, ev sahibi kül-
türe daha uzun süre maruz kalmaya bağlı olarak 
beslenme kültürü değişiminin göstergeleri olarak 
gösterilmiştir (14).

Psikososyal faktörler (daha yüksek öz-yeterlik, 
sağlıklı beslenme hakkındaki inanç ve arkadaş-
lar ve aileden gelen sosyal destek), sağlıklı gıda 
davranışları, beslenme bilinci örneğin meyve ve 
sebze tüketiminde artış, yağ tüketiminde azalma 
ve beslenme bilgisinin artması ile alakalı olduğu 

Şekil 2. Diyetin Kültürel Değişim Sürecini Etkileyen Faktörler
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gösterilmiştir (11, 15-19). Kültürel faktörler diyet 
uygulamalarının önemli belirleyicileridir.

Ayrıca, yiyecek bulunabilirliği, yerleşim yerin-
deki mağaza türleri, yiyecek maliyeti ve sosyal 
destek gibi çevresel faktörlerin, bireylerin yiye-
cek seçimini etkilediği gösterilmiştir (13, 20). 
Satia-Abouta’ın bir çalışmasına göre, çevresel 
faktörlerden beşinin kalitesi, fiyatı, bulunabilirli-
ği diyet değişikliklerinin başlıca belirleyicileri ve 
en önemli katkılarıdır (14). Bu nedenle, diyetin 
kültürel değişiminin değerlendirmesinde bu fak-
törlerin hepsini içeren kapsamlı bir çalışma olma-
lıdır. Diyetin Kültürel Değişim Sürecini Etkileyen 
Faktörler Şekil 2’de gösterilmiştir (14)

Diyetin Kültürel Değişiminin Ölçümü
Kültürel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan 
geliştirilmiş ölçek ve endekslerin çoğu sosyal bi-
limlerde ve psikolojik araştırmalarda onaylanmış 
ve bazıları diyet davranışını inceleyen çalışmalara 
uygulanmıştır.

Literatürde diyetin kültürel değişiminin ölçülme-
sinde üç ana yaklaşım olduğu gösterilmiştir: Bun-
lar genel akreditasyonun tek madde ölçümleri, 
kültürleşme ölçekleri ve gıda temelli değerlendir-
melerdir.

Tek maddeli önlemlerin en büyük kısıtlılığı, ev 
sahibi ülkedeki ikamet süresi, dil yeterliliği ve 
tercihi, nesil düzeyi gibi oldukça genel konulara 
odaklanmasıdır.

Bu maddeler genel bir kültürel değişim değerlen-
dirmesi sağlayabilirken, diyet müdahaleleri gibi 
sağlığı geliştirme programlarının tasarlanması 
için gerekli olan spesifik bilgileri sağlayamayabi-
lir (21).

“Dil” ve “nesil” açıklayıcı örneklerdir, çünkü 
kültürleşme ve diyeti inceleyen çalışmalarda 
yaygın olarak kullanılırlar. Göç edilen toplumun 
ana diline aşinalık örneğin İngilizceye aşinalık, 
okuyup yazabilen bireylerin toplumla etkileşimi, 
beslenme bilgilerine maruz kalmasıda daha çok 
olacaktır. Fakat sadece ev sahibi ülkenin dilini 
konuşabilmek okuyabilmek tek başına o ülkenin 

geleneksel beslenme düzenine adapte olmada ye-
terli değildir. Ev sahibi ülkenin ana dilini çok iyi 
konuşup kendi öz beslenme düzenini sürdüren 
bazı göçmenlerde vardır. Ayrıca, dil tercihi, sade-
ce eğitimin ve sosyoekonomik durumun güçlü et-
kilerini ölçüyor olabilir. Benzer şekilde, nesil dü-
zeyi beslenmenin kültürel değişiminin iyi bir in-
deksidir (22). Yapılan çalışmalara göre üçüncü ve 
dördüncü nesil  etnik / ırksal azınlık gruplarının, 
ev sahibi çevrenin beslenme modellerini, ilk nesil 
göçmenlere kıyasla daha fazla benimseme olasılı-
ğı daha yüksektir. Ancak, göçmenlerin doğdukları 
ülkelere çok yakın yaşadıkları durumlarda, gele-
neksel uygulamalarını sürdürdüğü dolayısı ile 
kuşak seviyesi bu durumlarda geçerli olmadığıda 
vurgulanmıştır. Bu, özellikle Teksas / Meksika sı-
nırının yakınında yaşayan ve İspanyolca konuşan 
ve Meksika’yı paylaşan İspanyollar için geçerli-
dir. Resmi olarak ABD vatandaşı olmalarına rağ-
men, geleneksel inançlar ve diyet uygulamalarına 
bağlıdırlar (23).

Diyetin Kültürel Değişim Ölçeği
Kültürel değişim ölçekleri oldukça kapsamlıdır ve 
ev sahibi ülkenin kültürüne maruz kalmanın çeşit-
li yönlerini ölçmektedir; bu nedenle, bir kişinin 
kültürleşme seviyesini yanlış sınıflandırma olası-
lığı daha düşüktür. Bununla birlikte, kültürel deği-
şim ölçekleri tıpık olarak diyete özgü kültürleşme 
göstergeleri içermez. Ek olarak, bu ölçeklerin ço-
ğunun herhangi bir tür “altın standart” yerine, tek 
maddeli ölçümlere ve demografik özelliklere göre 
doğrulandığını not etmek önemlidir. Son olarak, 
validasyon örnekleri genellikle üniversite öğren-
cileri ve hastane hastaları gibi homojen, temsili 
olmayan popülasyonlardan oluşmuştur (21).

İki gıda temelli (Besin listeleri, diyetin kültürel 
değişim ölçeği) ölçümü, beslenme düzenlerini 
ölçerek diyet kültürünü değerlendirdikleri için 
umut vericidir. Bu nedenle, diyetin kültürel deği-
şimi sonucunu, yani ev sahibi ülkenin diyet mo-
dellerinin benimsenmesini, geleneksel beslenme 
modellerinin sürdürülmesini veya her ikisini doğ-
rudan değerlendirirler. Ancak bu iki gıda temelli 
ölçümler diyetin kültürel değişimine sebep olan 
psikososyal faktörleri ve süreci değerlendiremez. 
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Genel Kültürel 
Değişimin Tek Maddeli 
Ölçümü

Örnek Sorular Yorumlar

İkamet:
*Göç edilen ülkede 
yaşam süresi
*Doğulan ülkede 
geçirilen süre
*Doğum Yeri

*Ne kadar süredir ABD’de 
yaşıyorsunuz? (10 yıldan az veya 
fazla)
*Ne kadar süredir Kore’de yaşadınız?
*Nerede doğdunuz (ABD, Japonya)

*Genel olarak ve birçok çalışmada genel kültürleşmeyi 
değerlendirmek için başarıyla kullanılır.
*Ev sahibi kültürüne genel olarak maruz kalma ölçüsü 
verir.
*Kısa sorular olması yorum gerektirmeyen avantajlıdır.
*Kültürel düzeyin belirlenmesinde çok spesifik olmadığı 
için yanlış sınıflandırmalar yapılabilir.
Yanıtlayanın akreditasyon düzeyi.

Dil:
*Dil yeterliliği
*Tercihi

*Konuşma-Okuma-Yazma için hangi 
dili genellikle kullanıyorsunuz? 
(İngilizce, İspanyolca, diğer)

*Kısa, basit ve spesifik olmayan sorulardır.
*Halk sağlığı ve müdahale çalışmaları için tercüman ve 
tercüme edilmiş materyallere ihtiyaç vardır.

Nesil Düzeyi: *Anne-Baba nerede doğdu? Basit, gerçek bir soru, ancak yalnızca dolaylı olarak ev 
sahibi kültürüne maruz kalmayı ölçer.

*Dışarıda en çok kimler ile 
görüşüyorsunuz? (Meksikalılar, 
Amerikalılar veya eşit)

Göçmenin ev sahibi veya orijinal kültürle etnik kimlik 
derecesini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kendini Tanıma: Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 
(Çinli, Amerikalı, iki kültürede ait) 

*Göçmen kişinin kendi kültürleşme derecesini 
değerlendirmesine izin verme avantajına sahiptir.

Kültürel Değişim 
Ölçekleri

Ölçek Tanımı ve Özellikleri Yorumlar

Meksikalı Amerikalılar 
için Kültürel Puanlama 
Ölçeği (24).

4 alt ölçeğe sahip 20 madde: dil bilme, 
kullanma ve tercih etme; etnik kimlik 
ve nesil, okuma, yazma ve kültürel 
değişimlere maruz kalma etnik 
etkileşimi

*Kültürel değişim çalışmalarında yaygın olarak 
kullanılmış ve tek madde sorularına kıyasla 
doğrulanmıştır.

*Kültürel değişim ile ilgili birçok alanı değerlendirdikleri 
için, katılımcıları tek maddeli sorulara göre yanlış 
sınıflandırması daha düşüktür.

*Bazı araştırmalar ve uygulamalar için çok uzun 
oldukları pratik olmayabilir.

*Anderson ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçekler 
dışında, özellikle diyetin kültürel değişimi ile ilgili 
konuları da ele almıyorlar.

Suinn-Lew Asya Kimlik 
Kültürel Değişim Ölçeği 
(25).

6 boyutlu 21 madde:
Dil; Kimlik, arkadaşlık
Seçimler; davranışlar, coğrafik 
Tarihçe; tutumlar

Güneydoğu Asyalılar 
için bir Kültürel Ölçek 
(26). 

2 alt öğeli 13 madde: dilde
Yeterlilik; dil, sosyal ve
Yemek tercihleri

Hispanikler için Kısa 
Kültürel Değişim Ölçeği 
(27).

3 alt boyutlu 12 madde: dil kullanımı; 
medya tercihleri, sosyal etkileşimler

Besin Temelli 
Değerlendirmeler

Ölçek Tanımı ve Özellikleri Yorumlar

Tablo 1. Diyetin Kültürel Degisimi Çalışmalarında Kullanılan Endeks ve Ölçekler
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Besin Listeleri: 
Katılımcıların başka bir 
ülkeye göç ettikten sonra 
tüketmeye başladıkları 
yeni besinlerin listesi

Yang ve arkadaşları (28) Çin ve 
Amerikan mutfağında 47 besini 
belirlediler ve katılımcılara bu 
besinleri geçen ay içerisinde tüketip 
tüketmediklerini sordular. Tüm 
cevaplardan puanlama yapıldı.

*Her iki yöntemlerde diyetin kültürel değişimin 
ölçülmesi, batıya karşı geleneksel beslenme düzeninin 
veya her ikisinin de ölçümünü içerir.

*Diyetin kültürel değişimindeki aşamaları ve faktörleri 
değerlendirmez. Bu neden ile objektif ve etkili diyet 
müdahalelerinin tasarlanmasında başka araçlar ile 
değerlendirilmesi gerekir

. 

Diyetin Kültürel 
Değişimi Ölçekleri: 
Diyet düzeninin 
kültürel değişimindeki 
değişiklikleri ölçmek 
için özel olarak 
tasarlanmış aletler

Satia ve arkadaşları, Çin ve Batı 
diyetinin geleneksel yemek kalıplarını 
yansıtan 15 beşinin bir listesini 
geliştirdi. İki ölçek oluşturuldu. “Çin” 
ve “Batı” ölçeği olarak tanımlandı. 
Her ölçek için cevapsız bırakılmayan 
cevapların ortalaması alınarak 
puanlama yapıldı (29).

Göçmenlerin Beslenme ve Diyet Alışkanlık-
larının Kültürel Değişimi Hakkında Neler 
Biliyoruz
Yurt dışında yaşında yaşayan Türklerde yapılan 
çalışma sayısı çok sınırlıdır. Hollanda’da yaşayan 
Türk adolesanların Türkiye’deki akranlarından 
önemli düzeyde daha fazla miktarda şekerli içecek 
tükettikleri buna karşılık sebze ve meyve tüketim-
lerinin daha az olduğu bulunmuştur. Bunun yanı 
sıra bu adolsanlarda hafif şişman ve obez oranı-
nın Türk akranlardan daha fazla olduğu, önemli 
düzeyde daha fazla beden kütle indeksi ( BKİ), 
bel çevresi ve süprailiak deri kıvrım kalınlığına 
sahip oldukları belirlenmiştir (30). Almanya’da 
yaşayan Türklerin alkolsüz şekerli içecek, kızar-
mış patates, çikolata ve atıştırmalık yiyecekleri 
Alman, Rus ve diğer milletlere mensup göçmen-
lerden önemli düzeyde daha fazla tükettikleri, 
buna karşılık et tüketimlerinin ise daha az olduğu 
saptanmıştır (31).

Amerika Göçmenlik Bürosu istatistiklerine göre 
1820 ile 2000 yılları arasında 450,539 kişi Türki-
ye’den Amerika’ya göç etmiştir (32). Bugün bu 
rakam 500,000 olarak düşünülmekte ve Türklerin 
çoğunluk ile New York, New Jersey, California, 
Florida, Texas, İllinois eyaletlerinde yaşadığı 
tahmin edilmektedir (32, 33). Günümüze kadar 
Amerika’ya göç etmiş Türk toplumunun beslen-
me alışkanlıkları üzerine yapılmış herhangi bir 
çalışma bulunmamaktadır. Son iki yildir sürdür-
mekte olduğumuz çalışma ile Amerika’ya göç 
eden Türklerin beslenme alışkanlıklarında mey-

dana gelen değişikliklerin belirlenmesi amaçlan-
maktadır.

Genel olarak göçmenlerin Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD)’deki beslenme düzenindeki deği-
şiklikler arasında enerji içeriği yoğun ve işlenmiş 
gıda tüketiminde artış, meyve, sebzelerde ve tahıl 
tüketiminde azalma, porsiyon boyutlarında artış 
ve içecek olarak şekerli içeceklerin tercihinde ar-
tışlar yer alır. Daha az sağlıklı Amerikan gıdaları-
nın benimsenmesi obezite ve diğer sağlıkla ilgili 
problemlerin artmasına neden olabilir (34). Yapı-
lan çalışmalar zamanla göçmenlerin tipik Ameri-
kan tarzı pozitif enerji dengesini teşvik eden bes-
lenme alışkanlıklarına ve sedantar yaşam tarzına 
uyum sağladıklarını göstermektedir (35).

Tseng ve arkadaşları (36) Amerika’da yaşayan 
Çinlilerde bu ülkedeki yaşam süresi arttıkça kül-
türel uyum puanının (acculturation score) önemli 
düzeyde artış gösterdiğini bulmuşlardır. Ayrı-
ca şeker tüketiminde artış, diyetle yağdan gelen 
enerji yüzdesinde artış, diyetin enerji yoğunlu-
ğunun artışı ve diyet kalite skorunun azalması 
ile kültürel uyum puanı arasında önemli düzeyde 
ilişki olduğu saptanmıştır. Amerika’da yaşayan 
Çinlilerde yapılan başka bir araştırmada da bi-
reylerin göçten sonra et ve et ürünleri, süt ve süt 
ürünleri, tereyağı, donut, çikolata, kek ve şekerli 
gazlı içecek tüketim sıklığının önemli düzeyde 
arttığı belirlenmiştir. Bireylerin %55’i Amerikan 
tarzı beslenme alışkanlıklarını benimsediklerini 
ve geleneksel Çin yemeklerini hazırlamak için za-
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manları olmadığını ve özellikle kahvaltı öğününü 
atlamaya başladıklarını bildirmişlerdir (37).

Amerika’da yaşayan Filipinlilerde Batı Diyeti 
Ölçeği (Western Dietary Acculturation) puanı ile 
diyetle günlük enerji alımı, yağ alımı, bel çevresi 
ölçümü ve BKİ değeri arasında önemli düzeyde 
ilişki bulunmuştur. Filipin Diyeti Ölçeği (Filipino 
Dietary Acculturation) puanı yüksek olanlarda 
ise bu ilişki saptanmamıştır. Amerika’da yaşayan 
Korelilerde de İngilizce dilini daha iyi kullanmak, 
Amerikalı arkadaş sayısında artış, kitle iletişim 
araçlarının kullanımında artış, Amerikan etnik 
kimliğinin benimsenmesi diyet alışkanlıklarında 
değişimle önemli derecede ilişkili bulunmuştur 
(38, 39).

Sonuç
Göçmen toplumlarda diyetin kültürel değişimi-
nin araştırılması özellikle şişmanlık, diyabet, 
kalp hastalıkları gibi önlenebilir hastalıkların ön-
lenmesi ve risklerin azaltılmasında büyük önem 
taşımaktadır. Göç ve sonucunda diyetin kültürel 
değişimi ile hastalık riski ilişkisini araştıran araş-
tırmalar, kültürleşme sürecindeki sağlıksız diyet 
değişiklikleriyle en güçlü şekilde ilişkili olan 
adımlar tanımlamalı ve müdahale edilmelidir. 
Sağlık personelinin özellikle Beslenme ve Diyete-
tik alanında çalışan profesyonellerin diyetin kül-
türel değişim modelini iyi anlamaları dolayısı ile 
göçmen toplumlara bu konuda daha çok yardımcı 
olabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. 
Bireye özgü dikkatli değerlendirmeler yapılması, 
diyetin kültürel değişimindeki aşamalarının iyi 
anlaşılması, bireysel ve çevresel faktörlerin de-
ğerlendirilmesi  gerekmektedir.
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