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Öz 

Otoimmün bir hastalık olan tip 1 diyabette vücut, pankreasta bulunan beta hücrelerine yabancı bir 
madde dokunmuş gibi algılayıp saldırarak bu beta hücrelerini yok eder. Sonuç olarak böyle bir 
durumda vücutta insülin eksikliği ortaya çıkar ve kan şekeri normalin çok üzerinde seviyelere ulaşır. 
Yani tip 1 diyabetli bireyler insülin üretememektedirler ya da çok az üretebilmektedirler. Böyle olunca 
dışarıdan insülin takviyesi almak zorundadırlar. Tedavisi; ömür boyu insülin kullanmakla birlikte 
gerçekleştirilmesi gereken bir diyet programıdır. Dolayısıyla günlük özel bir beslenme 
gerektirmektedir. Bu nedenle tip 1 diyabetli bireylerin evlerinin dışında bir yiyecek içecek işletmesinde 
yemek yeme davranışları ile ilgili farklı beklentileri söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın 
amacı, tip 1 diyabetli bireylerin yiyecek içecek işletmelerinden beklentilerini ortaya koymaktır. Çalışma 
kapsamında; yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 20 tip 1 diyabetli birey ile yüz yüze 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre; tip 1 diyabetli bireylerin bir yiyecek içecek 
işletmesinde yemek yeme konusunda en çok karşılaştıkları problemler; fiyat yüksekliği ve menü 
yetersizliği olarak belirlenmiştir. Yiyecek içecek işletmelerinin menü fiyatlarını yükseltmeyecek şekilde 
menülerinde küçük değişikliklerde bulunması, tip 1 diyabetli bireylerin memnuniyet düzeyini 
arttıracaktır. 
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Abstract 

In type 1 diabetes, an autoimmune disease, the body perceives and attacks the beta cells in the pancreas 
as if they were touched by a foreign substance, destroying these beta cells. As a result, a lack of insulin 
occurs in the body and blood sugar reaches levels far above normal. In other words, individuals with 
type 1 diabetes are unable to produce insulin or are able to produce very little. When this happens, they 
have to take insulin supplements from outside. The treatment is a diet program that should be 
performed with the use of insulin throughout life. Therefore, it requires a special daily diet. For this 
reason, people with type 1 diabetes have different expectations about eating behaviors in a food and 
beverage business outside their homes. In this context, the aim of the study is to establish the 
expectations of individuals with type 1 diabetes from food and beverage businesses. In the scope of the 
study, face-to-face interviews were conducted with 20 Type 1 diabetes patients using the semi-
structured interview technique. According to research findings, people with type 1 diabetes have the 
most problems with eating in a food and beverage business; price height and menu deficiency are 
determined as. Small changes in the menus of food and beverage companies in such a way as not to 
increase the menu prices will increase the satisfaction level of individuals with type 1 diabetes. 
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