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DBHAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1  Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem 
tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” yönünde 
rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir yazar(lar) der-
gimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak kazanan “Etik 
Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak editörlüğe gönderilmesi 
ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul raporu olan ve sisteme 
bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her 
türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve 
manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına 
alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu peşinen kabul etmiştir. 

2  Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) dergi 
sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi kendilerine 
verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin web sayfasında 
www. dbhadergisi.com adresinden edinilebilir. 

3  Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının son 
günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine yüklenir. 
Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  “makale” ve 
dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz 
olarak ulaşmaktadır. 

4  Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-
13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite belgeleriyle 
ve (2015/03940 / 2015-GE-17289) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan 
makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında 
her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

5  Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-4791/ Online: 2148-8150  nu-
marası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6  Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kay-
nakçada ise YILMAZ, M., (2015). Ketojenik Diyetin Antiepileptik Etkisi, DBHAD “Uluslararası 
Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi”, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar 
dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım 
formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve 
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son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında 
numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki 
yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve makaleler 
derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale 
formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide 
yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm sisteme 
yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi du-
rumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek olumsuzluk 
karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına 
göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  DBHAD JOURNAL

1  Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal in 
this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published in our 
journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in written and 
uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility of their articles, 
having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the editors in  written and 
were not uploaded to the system. None of the committes and the authorities in our journal are 
responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The committes and the authorities in our 
journal do not have any legal obligations. Author(s) have accepted this situation beforehand. 

2  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians in 
journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t given any 
information, system process cannot be changed. Necessary information about our journal can 
be obtained from the website of the journal www. dbhadergisi.com.

3 Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are up-
loaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “April / 
August and December” All readers can download the articles from the journal’s web system 
and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. Readers can 
download all volumes of our journal for free. 

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH-0090-
13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-
CM-0090-13001706) and trademark patent ((2015/03940 / 2015-GE-17289). Articles published 
provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance regarding their 
articles with quality, trademark, patent and doi information. 

5  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal can 
be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-4791/ Online: 
2148-8150.

6  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference 
part YILMAZ, M., (2015). Antiepileptic Effects Of Ketogenic Diet, DBHAD “International 
Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research”,  Issue:5, Volume:3, pp.1-2. All authors must 
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follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the published articles in 
their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the internet sources and the 
last accessed full internet link in the references and below the page by giving numbers. 

7  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of the 
journal should be taken into account by all authors. 

8  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in our 
journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to be 
in an article format” and these publications are also included. 

10  All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, not 
evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that author(s) 
conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All material and 
moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our journal acts in line 
with the T.R. Law.
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Değerli okurlar, kıymetli bilim insanları.,

Dergimizin bu sayısında toplam 04 araştırma ve uygulama çalışmasına yer vermiş bulunmaktayız. 
Dergimizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza yürekten 
teşekkür ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek ve katkıları 
ile bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin sizlere 
ulaştırılmasında arka planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve yayın 
kurulundaki kıymetli bilim insanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli bilim insanları; 
dergimizin farklı indekslere girmesi konusundaki başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dergimizde 
yayınlanan çalışmaların yine farklı okur ile literatür açısından değerlendirilmesi konusundaki duyurularımız 
da ayrıca devam etmektedir. Farklı dünya ülkelerinden bilim insanlarına dergi ve sayıları konusundaki 
iletimler ile iletişim çalışmalarına da ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. Şimdiden destek ve katkılarınızdan 
dolayı teşekkür eder gelecek sayılarda yeniden görüşmek üzere esenlikler dileriz. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine 
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlardaoluşan 
ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem vebilim 
kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür.Bu 
konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden 
çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai 
haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) 
doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci 
üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul 
etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. 
Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve 
literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen 
duyurulur.

Prof. Dr. Çetin YAMAN
Baş Editör 
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KORONER BY-PASS CERRAHİSİ GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA 
MALNÜTRİSYON VE GÜNLÜK AKTİVİTE SKORUNUN KLİNİK 

SONUÇLARA ETKİSİ (1)

THE EFFECTS OF MALNUTRITION AND ACTIVITIES OF DAILY 
LIVING STATUS TO CLINICAL OUTCOMES IN ELDERLY PATIENTS 

UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY 

Betül GÜLŞEN ATALAY¹, Hasan Hakan ATALAY²
¹ Toros Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Mersin / Türkiye

² VM Medical Park Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Mersin / Türkiye

ORCID ID: 0000-0003-0879-51891, 0000-0002-8804-378X2

Öz: Amaç: Malnütrisyon, kardiyak cerrahi geçiren hasta-
larda yaygın görülen bir sorundur. Beslenme yetersizliği ve 
buna bağlı azalmış günlük aktivite skoru bu hastalarda cerrahi 
sonrası olumsuz klinik sonuçlar ile ilişkilidir.  Bu araştırma, 
65 yaş ve üzeri koroner by-pass cerrahisi geçiren hastaların 
ameliyat öncesi beslenme ve günlük aktivite durumları ile 
ameliyat sonrası hastanede yatış süresi ve mortalite arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi amacıyla retrospektif olarak yapılmış-
tır. Yöntem: Bu çalışmada, 65 yaş ve üzeri koroner by-pass 
cerrahisi geçiren 101 hastanın verileri ilgili kurumun izni ile 
değerlendirilmiştir.  Barthel İndeks (BI) ile günlük aktivite 
durumu (ADL) ve mini nutrisyonel değerlendirme (MNA) ile 
beslenme durumu değerlendirilen ve kayıtlarına ulaşılan tüm 
hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Elde edilen veriler hasta-
ların hastanede yatış süreleri (LOS) ve mortalite durumları 
ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan hastalarda 
malnütrisyon oranı %10.9 ve malnütrisyon riski altında olan 
hastaların oranı % 44.6’dır. BI ile LOS arasında negatif yönde 
bir korelasyon bulunmuştur (r=-021, p=0.03). Malnütrisyon-
lu hastalar ile iyi beslenen hastaların hastanede yatış süreleri 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu çalışmada değer-
lendirilen hasta grubunda, hastanede yatarken ölüm görülen 
bir hasta olmamıştır. Lojistik regresyon analizi ile hastanede 
yatış süresini etkileyen anlamlı bir faktör bulunmamıştır. So-
nuç: Bu çalışmada, günlük aktivite skoru kötü olan hastaların 
yatış sürelerinin daha uzun olduğu görülmüştür. Koroner by-
pass cerrahisi geçiren hastalarda günlük aktivite ve beslenme 
durumunun değerlendirilmesi önemlidir.   

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Beslenme Durumu Değerlendir-
mesi, Günlük Aktivite Skoru, Kardiyak Cerrahi

Abstract: Aim: Malnutrition is prevalent in cardiac surgery 
and poor nutritional status and decreased mobility leads to 
adverse outcomes in elderly cardiac surgery patients. This 
retrospective study was designed to assess the effects of pre-
operative nutritional and activities of daily living status to 
post-operative length of hospital stay (LOS) and mortality, in 
patients undergoing elective coronary artery bypass grafting 
(CABG) surgery in 65 year-olds and over with permission of 
the relevant institution. Method: In the study, a total of 101 
patients older than 65 years and over were evaluated. All pa-
tients were included in the study that could be reached to their 
records who evaluated with Barthel Index (BI) for activities of 
daily living (ADL) and Mini Nutritional Assessment (MNA) 
for nutritional status. These results were compared with LOS 
and mortality rate. Results: The incidence of malnutrition 
was 10.9% and the incidence of being at risk for malnutri-
tion was 44.6% in all patients. We found a negative correla-
tion between BI and LOS (r=-021, p=0.03). We observed no 
difference between well- nourished and malnourished patients 
with regard to LOS.  There was no patient who died in hos-
pital after bypass surgery. Furthermore, no factor was found 
to be a good predictor of LOS. Conclusion: Bad ADL status 
affect the length of hospital stay in our patients. Pre-operative 
assessment of nutritional and ADL status in patients with ad-
vanced age group who underwent coronary by-pass surgery 
is important.

Key Words: Aging, Nutritional Assessment, Activities of Dai-
ly Living, Cardiac Surgery
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INTRODUCTION

In an aging society, the number of open heart 
surgeries in elderly patients is increasing, and 
surgical outcomes in these patients are fre-
quently reported (Scandroglio, et al., 2015:15; 
Ishikawa, et al., 2004:983; Loop, et al., 
1988:23-34). However, few studies have ex-
amined such patients’ pre-operative risk fac-
tors (Lahey, et al., 1992:181-5; Ringaitiene, 
et al., 2016:99-109; Ettema, et al., 2014:494-
505).  

There is growing evidence that the prevalence 
of malnutrition in elderly people is increas-
ing (Seiler, 2001:496-498). Malnutrition in 
the elderly is often associated with negative 
outcomes, for example, an increased risk of 
falling, anemia, immune dysregulation, im-
paired cognitive status, reduced muscle func-
tion, and increased morbidity and mortality 
(Apovian, 2001:62-63; Beattie, et al., 2000: 
813-818).   Elderly patients with coronary by-
pass surgery, this situation is of even greater 
importance. Preoperative hypoalbuminemia 
was reported in 14% to 20% of the studies 
performed (Rich, et al., 1989:714-8; Rady, et 
al., 1997:81-90). Cardiac surgery patients are 
in a poor nutritional state because the body 
composition is altered by the changes occur-
ring in acute and chronic disease. Moreover, 
these patients are lacking in uptake or intake 
of nutrition and frequently have an impaired 
neurophysiological status or physical mobil-
ity (Roubenoff, 1999:256-9). 

A significant number of preoperatively hos-
pitalised patients are malnourished. It ranges 
from 1.2 to 46.4% among cardiac surgery pa-
tients. Despite that, malnutrition is frequently 
neglected and not diagnosed in time. This 
leads to increased morbidity, mortality and 
impaired quality of life. These deleterious 
outcomes are responsible for increased hospi-
tal costs and a greater need for rehabilitation 
(Ringaitiene, et al., 2016:99-109). A precise 
and timely nutritional state assessment would 
enable malnourished patients at a higher risk 
of post-operative complications to be identi-
fied. As a result, this could reduce both the 
incidence of adverse clinical outcomes and 
the treatment cost.

AIM

This study was designed to assess the effects 
of pre-operative nutritional and activities of 
daily living (ADL) status to post-operative 
length of hospital stay and mortality rate, in 
patients undergoing elective coronary artery 
bypass grafting (CABG) surgery in 65 year-
olds and over.

SCOPE of the STUDY

This study was performed in Mersin / Turkey 
in a private hospital’s cardiovascular surgery 
clinic.
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PROBLEM of the STUDY

Does nutrition and daily activity status affect 
morbidity and mortality in patients who un-
derwent coronary artery bypass grafting?

METHODS

This retrospective study was performed from 
a consecutive series of 1129 adult patients 
who underwent of CABG surgery at the Mid-
dle East Hospital in Turkey and its associated 
clinics over a 3-year period.  The inclusion 
criteria were elderly (age ≥ 65 years) patients 
who underwent CABG surgery in our clinic 
and for whom of nutritional and activities 
of daily living (ADL) status data were col-
lected on admission.  8.94 % (n=101) of our 
patients’ were 65 year-olds and over and all 
were included to the study.  Demographic and 
clinical data regarding patients undergoing 
elective CABG surgery were gathered. Clini-
cal routine procedures have been applied to 
all patients who underwent CABG surgery in 
our clinic. Patients’ were admitted two days 
before elective surgery. In many hospitals 
this time has been markedly reduced to im-
prove efficiency, and patients attend a pread-
mission clinic and are then admitted on the 
day of surgery. Our clinical criteria for hospi-
tal discharge included hemodynamic and car-
diac rhythm stability, the absence of incision 
site’s infection, an afebrile condition, normal 
bowel movement, independent ambulation 
and feeding. Patients pre-operative ADL was 

assessed by Barthel index (BI) (Mahoney, 
et al.,1965:61-5) and nutritional status was 
assessed by Mini-Nutritional Assessment 
(MNA) (Guigoz, et al., 1994). The question-
naire studies were conducted with a trained 
secretary and nurse group. The assessments 
were made within 48 hours of the patient’s 
admission to ward and was integrated into the 
patient’s computerized file. Analyses were 
performed retrospectively from the patients’ 
computerized files. 

The BI is one of the most widely used mea-
sures of self-care performance. Among all 
such instruments, the BI has been regarded 
as the best in terms of sensitivity, simplic-
ity, communicability, scalability, and ease of 
scoring. The BI is an ordinal scale consisting 
of ten activities of daily living. The items can 
be divided into a group that is related to self-
care (feeding, grooming, bathing, dressing, 
bowel and bladder care and toilet use).  The 
score ranges from zero, representing a totally 
dependent bedridden state, to twenty, which 
represents the complete independence (Sark-
er, et al., 2012:1362-1369).  BI cutoff scores 
were defined as ≥ 19 out of 20 for better func-
tional status and < 19 out of 20 for worse 
(Uyttenboogaart, et al., 2005:1984-7). One 
well-established malnutrition assessment tool 
is the MNA. This tool is composed of four 
categories (anthropometric assessment, gen-
eral health assessment, dietary assessment 
and self-assessment) and normally a higher 
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over-all score indicates better outcome. Ac-
cording to MNA, the patient is placed one 
of three nutritional categories: malnutrition 
(<17), at risk (17-23.5) and well-nourished 
(>23.5). Anthropometric assessment was also 
recorded. Each patient’s body weight was 
measured with a scale. Height was measured 
with a wall-mounted scale. Body mass index 
(BMI) was calculated as weight (kilograms) 
divided by height (meters) squares. For fur-
ther evaluation BMI was classified; normal 
weight (BMI 18.5 to 24.9 kg/m²), overweight 
(BMI 25.0 to 29.9 kg/m²), class I obese (BMI 
30.0 to 34.9 kg/m²), class II obese (BMI 
35.0 to 39.9 kg/m²), class III obese (BMI≥40 
kg/m²) (Expert Panel on the Identification, 
Evaluation, and Treatment of Overweight in 
Adults, 1998:899-917). Mid-arm and calf cir-
cumference was measured with a tape mea-
sure. For each subject, the average of three 
measurements for every parameter was re-
corded. Postoperative length of hospital stay 
(LOS) and mortality rate were recorded in 65 
year-olds and over patients.  Statistical analy-
ses were performed with SPSS software (ver. 
22.0). Categorical variables are reported as 
numbers (percent), whereas continuous vari-
ables are expressed as mean ± standard devia-
tion (minimum-maximum value).  Simple de-
scriptive statistics were used for demographic 
analyses. Between two independent groups, 
continuous values were compared by Stu-
dent t test or unpaired t-test. Proportions were 
compared by the χ2 test. Spearman rank cor-

relation coefficient was used to explore the 
correlations between measurements. Logistic 
regression analyses were used to identify in-
dependent factors that affected length of hos-
pital stay. The value of statistical significance 
was accepted as 0.05. 

LIMITATONS of the STUDY

The small number of patients, possible co-
founders, such as undetected underlying dis-
ease, and the short follow-up period of the 
patients in the postoperative period may have 
limited the study. 

RESULTS

The mean age of the patients was 70.06 ± 4.21 
years and of the 101 patients 47 (46.5%) were 
males. The mean bypass rate was 3.87 (1-7) 
± 1.17.  The rate of patients with 4 or more 
vascular interventions was 62.4%. A mean 
of 3.7 ± 0.98 vessels in 54 male patients and 
4.06 ± 1.34 coronary vessels in 47 female pa-
tients were intervened. In all of 101 patients, 
6 (5.9%) patients underwent CABG and left 
ventricular anurismectomy. Hypertension 
(HT) and Diabetes Mellitus (DM) were seen 
in 50 (50%) and 24 (23.8%) of the patients, 
respectively. The mean LOS of the patients 
was 6.36 ± 4.19 (4-37) days.  In this study 
there was no patient who died during hospi-
talization after CABG surgery. All patients 
discharged from hospital in a good clinical 
conditions. 
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In the present study the incidence of malnu-
trition was 10.9% (n=11) and the incidence 
of risk of malnutrition was 44.6% (n=45) ac-
cording to MNA. In patients, gender did not 
affect malnutrition (p> 0.05). We observed no 
differences of mean values of LOS between 
well-nourished and malnourished or at risk of 
malnutrition patients (p>0.05). Malnutrition 
did not affect the LOS (p> 0.05) (Figure 1). 

In our patients, the mean BI was 17.94 (6-
20) ± 3.34 points and according to BI, 28 
patients (27.7%) had a Bad ADL score. The 
comparison of groups according to ADL are 
shown in Table 1. There was no statistically 
significant difference between the groups in 
gender (p > 0.05). The mean levels of pa-
tient anthropometric measurements (BMI, 
Mid arm circumference and calf circumfer-
ence) at admission were similar between 
the groups.  The patients with a worse ADL 

score were older (71.85±44.2 vs 69.36±3.94, 
p=0.007) and had a lower MNA score than 
the better ADL score group (18.94±3.82, vs 
24.08±2.92, p=0.001) (Table 1).

In this study we found a negative correla-
tion between BI and LOS (r = -.21, p= 0.03) 
(Table 2).   Patients high BMI (overweight 
or class 1 and class 2 obesity) did not affect 
the LOS (p>0.05). There were no patients in 
class 3 obesity. There was no correlation be-
tween BMI and LOS (r=. -04, p>0.05). There 
was no correlation between anthropometric 
measurements (middle arm circumference 
(MAC), calf circumference (CC)) and LOS 
(r=.08, p> 0.05, r =.01, p>0.05) (Table 2). 

Logistic regression analysis showed that 
among the variables predicting LOS, opera-
tion type (CABG + Left ventricular anuris-
mectomy) and the calf circumference proved 
to be significant. (Table 3). 
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Table 1. Comparison of Groups According to ADL

Variable Bad ADL (BI<19)
(n=28) 

Good ADL (BI≥19)
(n=73) 

p

Age, (mean, min-max) year 71.85±44.2 69.36±3.94 0.007**

Gender (Male/Female), n 15/13 39/34 >0.05

Operation type

CABG 24 71 0.04*

CABG+Left Ventricular 
Anurismectomy

4 2

BMI classification, n

Normal (18.5-24.9) 10 24 >0.05

Overweight (25.0-29.9) 9 33

class I (30.0-34.9) and class II 
obesity (35.0-39.9)

9 16

MNA (mean, min-max), score 18.94±3.82 24.08±2.92 0.001**

Malnutrition (<17) 11 0 0.001**

At risk (17-23.5) 14 31

Well-nourished (>23.5) 3 42

Anthropometric characteristics

BMI (mean, min-max), kg/m² 27.79±4.64 27.48±4.13 >0.05

Mid arm circumference 
(cm) 

24.96±3.49 26.21±4.34 >0.05

Calf circumference (cm) 33.57±2.68 34.12±3.28 >0.05

CABG: Coronary Artery Bypass Grafting, 
BMI; Body mass index, MNA; Mini Nutri-
tional Assessment, BI; Barthel Index, ADL; 
Activities of daily living, LOS; Length of 
hospital stay

 *** Significantly different, p<0.01

* Significantly different, p<0.05
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Table 2. Spearman’ s Rank Correlation Coefficients Between Age, Nutritional and ADL 
Status to Length of Hospital Stay 

x ±SD (min-max) Spearman’s(r) p

Age 70.06±4.21 (65-84) (0.15)>0.05

Anthropometric characteristics

BMI (kg/m²) 
 

27.56±4.26 (20.23-38.66) (-0.04) >0.05

Mid arm circumference (cm) 25.87± 4.14 (21.00-39.00) (-0.08) >0.05

Calf circumference (cm) 33.97± 3.17 (23.00/43.00) (-0.01) >0.05

MNA 22.65 (10-29) ± 3.92 (-0.04) >0.05

BI 17.94 (6-20) ± 3.34 (-0.21) 0.03*

BMI; Body mass index, MNA; Mini Nutri-
tional Assessment, BI; Barthel Index

* Significantly different, p<0.05

Table 3. Variables Predicting Length of Hospital Stay

LOS 
(Adjusted R squared=0.075, p=0.03)

Variable p

Age 0.11

Gender 0.25

Operation type (CABG+ Left Ventricular 
Anurismectomy

 0.03*

Calf circumference (cm)  0.02*

MNA 0.90

BI 0.45

LOS; Length of hospital stay, BI; Barthel In-
dex, MNA; Mini Nutritional Assessment
* Significantly different, p<0.05
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Figure 1. Malnutrition According to MNA

DISCUSSION

The percentage of elderly persons, as well 
as surgery in elderly patients, is increasing 
in developed countries, and age is reported 
to be a major surgical risk factor. The indi-
cations for surgery in elderly should be de-
cided based on pre-operative status, surgical 
risks, and postoperative prognosis (Sumi, et 
al., 2014:1021-5). In our view, pre-operative 
assessments of nutritional status and daily ac-
tivity abilities is vital for surgical success in 

elderly patients who underwent CABG sur-
gery. The primary finding of the current study 
is that pre-operative bad functional status is 
associated with the post-operative length of 
hospital stay in our patients. Indeed, malnu-
trition has previously been associated with 
poor functional status. Heart failure indepen-
dent can be either a cause or consequence of 
malnutrition. Malnourished patients often 
have a decreased muscle mass, which results 
in a decrease of cardiac output.  Furthermore, 
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energy micronutrient and electrolyte deficien-
cies cause changes in cytokines, glucocorti-
coids, insulin and insulin-like growth factors, 
which also result in decreased cardiac func-
tion (Ringaitiene, et al., 2016:99-109). Since 
preoperative malnutrition has been shown to 
increase postoperative morbidity and mortal-
ity in patients undergoing cardiac surgery, 
proper preoperative diagnosis of malnutri-
tion will identify patients who may benefit 
from nutrition optimization prior to surgery 
(Yu, et al., 2015:870-4).  In elderly patients 
ESPEN recommended MNA for nutritional 
assessment (Kondrup, et al., 2003:415-21), 
although there are no studies that can provide 
specific preoperative malnutrition risk fac-
tors for cardiac surgery patients (Ringaitiene, 
et al., 2016:99-109) and we also used MNA, 
contains a number of criteria that assess the 
measurements required for screening and 
identification. The individual defines the risk 
of malnutrition, provides the necessary infor-
mation for treatment, and does not require 
laboratory parameters (Rubenstein, et al., 
2001:M366-M372). In our study according 
to MNA the malnutrition rate in elderly on 
admission was 10.9%. Chermesh et al, (Cher-
mesh, et al., 2014:475-83) has shown the pa-
tients at high risk malnutrition rate according 
to Malnutrition Universal Screening Tool 
(MUST) 17.9% in cardiac surgery patients. 
These rates were consistent with our findings. 
In the clinical setting, malnutrition may be 
present on admission; during hospitalization 

it may worsen or develop de novo. As malnu-
trition can negatively affect all body systems, 
including the immune system, ability to heal, 
thermo-regulation, and muscular function, it 
is considered a significant risk factor associ-
ated with adverse effects on patients undergo-
ing surgery (van Venrooij, et al., 2011:1924-
1930). In our study, the presence of malnutri-
tion in patients assessed with MNA did not 
affect the length of hospital stay.  Although 
the association between nutrition and func-
tional status prompts us to deeply evalu-
ate nutritional status in elderly patients with 
functional disability. Nutritional status can be 
an important predictor of disability in hospi-
talized patients, and should be addressed by 
interventional strategies. This may result in 
better clinical outcomes. More studies are 
needed to better understand the mechanism 
of association between nutritional studies and 
functional status in elderly.

Another scoring system we use to measure ac-
tivities of daily living is the BI. While the reli-
ability of BI is predominantly defined for neu-
rological diseases, reliability for other disease 
groups in elderly people is another debate in 
recent times (Sainsbury, et al., 2005:228-232). 
The BI was associated with the length of hos-
pital stay, and therefore with morbidity, due 
to the absence of mortality. However, that did 
not explain the changes in the length of stay 
and the duration of the unwanted hospitaliza-
tion alone. This was thought to be due to the 
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severity of the co-morbidities and the char-
acteristics of the surgery. Furthermore, it has 
been demonstrated that no factor was found 
to be a good predictor of LOS. 

CONCLUSION and RECOMMENDA-
TIONS

In conclusion, bad activity of daily living 
score was associated with malnutrition score 
and bad activity of daily living status affect 
the length of hospital stay in our patients. De-
creased mobility and malnutrition could al-
though affect the operation success in elderly. 
We thought that preoperative assessment of 
nutritional and ADL status in patients with 
advanced age group who underwent coronary 
by-pass surgery is important for morbidity 
and mortality. Therefore, it is crucial to iden-
tify these risk factors at an early stage of pre-
operative management.
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Öz: Günümüzde çocukların beslenmesinde ailelerin oyna-
dıkları rol önem kazanmıştır. Beslenme konusunda ailelerin 
yapısal özellikleri ve tutumları çocukların beslenmesini et-
kileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı; çocukların yeme 
alışkanlıkları ile ebeveynlerin çocuklarının bu davranışlarına 
karşı tutumunu belirlemektir. Bu araştırmada 2009 – 2018 yıl-
ları arası yıllık toplam 10 döneme ait veri incelenmiştir. Veri-
ler birincil araştırma yoluyla elde edilmiştir. Ayrıca çalışmada 
geçerlik ve güvenirliği Korkmaz (2000) tarafından yapılmış 
olan 14 maddeden ve 3 alt boyuttan oluşan 5’li likert tipi öl-
çek formu kullanılmıştır. Çalışma birincil araştırma yöntemi 
ve farklı istatistik analiz teknikleri kullanılarak kapsamlı bir 
hale getirilmiştir. Çalışma 860 katılımcıya uygulanmıştır. Ça-
lışma verilerinin analizinde SPSS 18.0 yazılımı kullanılmıştır. 
Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik ana-
lizi, bağımsız örneklem t-testi, Anova analizi ve Faktör ana-
lizi, Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Tüm istatistik 
analizleri 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir.  Çalışma 
sonunda çocukların ailelerine ait bazı değişkenler bakımından 
beslenme alışkanlıklarının incelendiği bu çalışmada katılım-
cı eğitim durumunun, katılımcı çocuk sayısının ve katılımcı 
yaşının çocuğun beslenmesindeki psikolojik ve çevresel fak-
törler ile çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutum faktöründe 
farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Çocuk, Sağlık, Aile 

Abstract: Today, the role of families has gained importance 
in the nutrition of children. The structural characteristics and 
attitudes of families about nutrition may affect children’s nu-
trition. The purpose of this research is to determine children’s 
eating habits and parents’ attitude towards their children’s 
these behaviors. In this study, a total of 10-period data be-
tween 2009 and 2018 were analyzed. In addition, a 5-point 
Likert-type scale consisting of 14 items and 3 sub-dimensions, 
the validity and reliability of which was controlled by Kork-
maz (2000), was used in the study. The study was made com-
prehensive by using the method of primary research and dif-
ferent statistical analysis techniques. The study was applied to 
860 participants. SPSS 18.0 software was used to analyze the 
study data. Within the analysis, descriptive statistics, reliabil-
ity analysis, independent samples t-test, Anova analysis and 
Factor analysis, and Regression analysis were used. All sta-
tistical analyzes were tested at 0.05 significance level. At the 
end of the study, within which nutritional habits of children 
were examined in terms of some variables belonging to their 
families, it was found that the educational status, the number 
of children and the age of the participants differed in psycho-
logical and environmental factors in child nutrition and the 
child’s attitude towards healthy nutrition. 

Key Words: Nutrition, Child, Health, Family
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GİRİŞ

Günümüzde beslenme ve sağlık ilişkisi tüm 
toplumlarda önemli bir konu halini almıştır. 
Dünya’da hızla yayılan obezite problemi sağ-
lığı tehtid eden en önemli unsur olmuştur. Pek 
çok ülke bu problemle başa çıkmak için çeşit-
li önlemler almakta ve uygulamalar geliştir-
mektedir. Düzenli ve doğru beslenmenin ve 
hareketsiz yaşamdan uzak kalınmasının obe-
zitenin önüne geçilmesinde önemli etkenler 
olduğu bilinmektedir. Bununla beraber özel-
likle çocukluk yıllarında kazanılan yanlış ve 
düzensiz beslenme biçimleri çocuklarda ileri-
ki dönemlerde obezite ile karşı karşıya getir-
mektedir. Bu düzensiz ve yanlış beslenmeyi 
yaşam koşulları ve beslenme kültürü dışında 
etkileyen önemli unsurlar arasında çocuğun 
aile yaşantısı, aile özellikleri ve beslenmeye 
karşı aile tutumunu da saymak yanlış olma-
yacaktır. 

Günümüzde çocuklarda sağlıklı olmayan bes-
lenme alışkanlıkları ve davranışları giderek 
artmaktadır (Zaborskis, Lagunaite, Busha ve 
Lubien, 2012). Sağlıklı beslenme davranış-
larının çocukluk ve adölesan dönemlerde ka-
zanıldığı ve yaşamın ileriki yıllarında da bu 
davranışları sürdürme olasılıklarını arttırdığı 
bildirilmektedir (Yabancı ve Pekcan 2010: 
10). Doğru ve dengeli beslenme özellikle ço-
cuklar için çok önemlidir. Çocukluk yaşların-
da kazanılacak doğru beslenme alışkanlıkları 
ileriki dönemlerde sağlıklı yaşamın temelini 
oluşturmaktadır. 

Çocuklarda oluşan beslenme alışkanlıkla-
rını etkileyen pek çok etmen vardır. Eğitim, 
alışkanlıklar, çevre koşulları, dinsel inançlar 
(Milli Eğitim Bakanlığı, 2013: 17-23), sosyal 
ve kültürel faktörler, ekonomik durum, medya 
ve öğretmen vb. daha birçok etmen sayılabilir  
(Osmanoğlu, 2011:106-110). Bunun yanı sıra 
bu etkenler arasında evde yaşayan birey sa-
yısı, anne-babanın işi ve geliri, ailenin besin 
harcamaları, ailenin psikososyal özellikleri, 
iletişimi ve tutumu, çocuğun yaşı, cinsiyeti, 
tercihleri ve tutumlarını da çocuğun beslenme 
alışkanlığını belirleyen faktörler olarak sırala-
yabiliriz (Küçükkömürler, 2012:  191).

Bu unsurlar arasında yer alan aile, çocuğun 
yemek alışkanlığı geliştirilmesinde (Süt-
cü, 2006: 21) ve gıdaya yönelik tavırlarında 
(http://semaaydogdu.com, 09.10.2019) en et-
kili unsurdur.Bulduk ve Demircioğlu (2002) 
doğru beslenme alışkanlıklarına sahip aileler-
de yetişen çocukların doğru beslenme davra-
nışları geliştirdiklerini ortaya koymuşlardır.
Ebeveynler çocukların beslenme alışkanlıkla-
rını; model olma, yemek zamanı ve beslenme 
ile ilgili ev kuralları yoluyla etkilerler (Brown 
ve Ogden, 2004). Bunun yanı sıra yetersiz 
beslenen çocukların ailelerinin de eğitim du-
rumlarının ve sosyo-ekonomik statülerinin 
düşük olması, çocuğa davranışını ve çocukla-
rıyla etkileşimleri etkilemektedir (Kleinmana 
ve diğ., 2002).Eğitimsiz ebeveynlerin birço-
ğu çocuklarını kulaktan dolma bilgilerle bes-
lemektedirler (Arlı. vd., 2006’dan akt: Tepe, 
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2010: 3).Ayrıca çocuğunu okula gönderen 
ebeveynlerin çocuğun okul döneminde de 
beslenme konusunda en az eskisi kadar onla-
rın denetimine ihtiyacı olduğunu unutmama-
lıdır (Dwyer, Stuart ve Hendricks, 2003’den 
akt: Süoğlu, Durmaz, 2004: 158).Çocukların 
beslenme alışkanlıklarına etki eden yukarıda 
ifade edilen pek çok etmen ve bozulan bes-
lenme davranışları çocuğun ciddi sorunlarla 
karşılaşmasına neden olmaktadır.

Birçok unsurdan etkilenen yeme-içme davra-
nışlarında ortaya çıkan bozulmalar hastalık-
lara neden olmaktadır. Bu bakımdan tüketim 
davranışlarını, beslenme bozukluklarını ve 
dengeli ve doğru beslenmeyi etkileyen tüm 
unsurları anlamak önemlidir (Taşpınar, 2018: 
879). Bu tür sorunların yol açtığı çocukluk 
çağı obezitesinin ileride erişkin obezitesi 
olarak devam etmesinin, komplikasyonlara 
bağlı morbidite ve mortalitede ciddi artışlar 
yaşanmasının ve en önemlisi de çoğunlukla 
önlenebilir olması nedeniyle dikkat edilmesi 
gereken bir sağlık problemi olduğunun bilin-
mesi gereklidir (Şavaşhan vd., 2015: 2). Bu 
derece önemli olan çocukların beslenme dav-
ranışlarında önemli ve temel unsurlardan biri 
olarak ifade edebileceğimiz aile unsurunun 

üzerinde önemle durulması gerekmektedir. 
Bu bağlamda çocukların yeme alışkanlıkları 
ile ebeveynlerin çocuklarının bu davranışları-
na karşı tutumunun belirlenmesi ve etkili un-
surların ortaya koyulması çalışmanın temeli-
ni oluşturmaktadır.

KAPSAM

Bu araştırmada 2009 – 2018 yılları arası yıl-
lık toplam 10 döneme ait veri incelenmiştir. 
Toplam katılımcı sayısı 860’tır. Veriler birin-
cil araştırma yoluyla elde edilmiştir. 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu analizde SPSS 18.0 yazılımı kullanılmış-
tır. Temel istatistikler değişkenler hakkında 
özet bilgi edinebilmek amacıyla kullanılmış-
tır. Analiz kapsamında, betimleyici istatistik-
ler, güvenilirlik analizi, bağımsız örneklem 
t-testi, Anova analizi ve Faktör analizi, Reg-
resyon analizlerinden yararlanılmıştır. Tüm 
istatistik analizleri 0.05 anlamlılık düzeyinde 
test edilmiştir. 

DEMOGRAFİK İSTATİSTİKLER

Katılımcıların demografik istatistikleri aşağı-
daki tabloda verilmiştir.
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Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler

Değişkenler %  Freq. 

Çocuk Yaşı

<6 22%  188,00 

7-10 39%  333,00 

11-13 36%  307,00 

14> 4%    32,00 

Ebeveyn Yaşı

<20 3%    26,00 

21-25 13%  112,00 

26-30 50%  430,00 

31-35 14%  120,00 

36-40 15%  129,00 

41+ 5%    43,00 

Ebeveyn Gelir

1001-1500 23%  198,00 

1501-2000 38%  327,00 

2001-2500 13%  112,00 

2501-3000 10%    86,00 

3001-3500 7%    60,00 

3501-4000 5%    43,00 

4001+ 4%    34,00 

Ebeveyn Eğitim

Okur-yazar/İlköğretim 14%  122,00 

Ortaöğretim 31%  268,00 

Yüksekokul 37%  321,00 

Üniversite 3%    27,00 

Lisans Üstü 14%  122,00 

Sosyal Güvence
Var 45%  387,00 

Yok 55%  473,00 

Çocuk Cinsiyet
Erkek 62%  533,00 

Kız 38%  327,00 

Katılımcı Cinsiyet
Erkek 39%  335,00 

Kadın 61%  525,00 
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UYGULAMA ve ANALİZLER

Anket katılımcısının çocuklarının beslenme 
davranışlarını psikolojik anlamda etkileyen 
faktörleri açıklamaya yönelik 14 adet ölçekli 

cevaba sahip soru, ileriki analizlerde kullanıl-
mak üzere faktör analizine tabi tutulmuştur. 
Faktör analizi sonucunda 14 adet soru, 3 ayrı 
boyuta indirgenmiştir. Bu boyutlar aşağıdaki 
şekilde belirtilmiştir.

Tablo 2. Ölçeğe İlişkin Faktör ve Soru Grupları

Faktörler ve soru grupları

Soru Grubu (değişkenler) FaktörAdı

Çocuğun beslenmesindeki psikolojik faktörler Faktör 1

Çocuğun beslenmesindeki çevresel faktörler Faktör 2

Çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutumu Faktör 3

Tablo 3. “Çocuk Yaşı” Değişkenine Göre Ölçeğe İlişkin Anova Testi

ANOVA – ÇOCUK YAŞI X FAKTÖRLER

Sum of 
Squares df

Mean
Square F Sig.

Çocuğun beslenmesindeki 
psikolojik faktörler

Between Groups 47,226 4 11,807

12,655 ,000Within Groups 601,774 645 ,933

Total 649,000 649  

Çocuğun beslenmesindeki 
çevresel faktörler

Between Groups 17,392 4 4,348

4,440 ,002Within Groups 631,608 645 ,979

Total 649,000 649  

Çocuğun sağlıklı beslenmeye 
karşı tutumu

Between Groups 27,136 4 6,784

7,036 ,000Within Groups 621,864 645 ,964

Total 649,000 649  

Araştırmaya dahil edilen çocuk yaşına göre 
elde edilen faktörler incelendiğinde; Sig. 
kuyruk olasılığı değerlerinin 0,05’ten küçük 
olarak hesaplandığı görülmektedir. Dolayı-
sıyla bu faktörlere ait H0 temel hipotezleri 

red edilecektir. Çocuk yaşı, çocuğun beslen-
mesindeki psikolojik ve çevresel faktörler ile 
çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutumun-
da rol oynamaktadır.
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Tablo 4. “Çocuk Cinsiyeti” Değişkenine Göre Ölçeğe İlişkin t Testi

IndependentSamples Test – ÇOCUK CİNSİYETİ X FAKTÖRLER

Levene’s Test 
forEquality of 

Variances t-test forEquality of Means

F Sig. T Df
Sig. 

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference

Çocuğun 
beslenmesindeki 
psikolojik 
faktörler

Equal variances 
assumed

19,364 ,000

-1,517 648 ,130 -,11890207 ,07839806

Equal variances 
not assumed

-1,522 645,127 ,129 -,11890207 ,07813353

Çocuğun 
beslenmesindeki 
çevresel faktörler

Equal variances 
assumed

,076 ,783

4,109 648 ,000 ,31861770 ,07753329

Equal variances 
not assumed

4,108 645,001 ,000 ,31861770 ,07756060

Çocuğun sağlıklı 
beslenmeye karşı 
tutumu

Equal variance 
sassumed

6,377 ,012

-2,111 648 ,035 -,16523493 ,07826838

Equal variances 
not assumed

-2,099 606,025 ,036 -,16523493 ,07872333

Araştırmaya dahil edilen çocuk cinsiyetine 
göre elde edilen faktörler incelendiğinde; Sig. 
kuyruk olasılığı değerlerinin, 1. ve 3. Fak-
törlerde 0,05’ten küçük olarak hesaplandığı 
görülmektedir. Dolayısıyla bu faktörlere ait 

H0 temel hipotezleri red edilecektir. Çocuk 
cinsiyeti, çocuğun beslenmesindeki psikolo-
jik faktörler ile çocuğun sağlıklı beslenmeye 
karşı tutumunda rol oynamaktadır.
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Tablo 5. “Katılımcı Yaşı” Değişkenine Göre Ölçeğe İlişkin Anova Testi

ANOVA – KATILIMCI YAŞI X FAKTÖRLER

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Çocuğun beslenmesindeki psikolojik faktörler Between 
Groups

81,506 5 16,301

18,499 ,000Within 
Groups

567,494 644 ,881

Total 649,000 649  

Çocuğun beslenmesindeki çevresel faktörler Between 
Groups

43,988 5 8,798

9,365 ,000Within 
Groups

605,012 644 ,939

Total 649,000 649  

Çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutumu Between 
Groups

45,450 5 9,090

9,699 ,000Within 
Groups

603,550 644 ,937

Total 649,000 649  

Katılımcının yaşına göre faktörler değerleri 
incelendiğinde; Sig. kuyruk olasılığı değerle-
rinin, bütün faktörlerde 0,05’ten küçük ola-
rak hesaplandığı görülmektedir. Dolayısıyla 
bu faktörlere ait H0 temel hipotezleri red edi-

lecektir. Katılımcının yaşı, çocuğun beslen-
mesindeki psikolojik ve çevresel faktörler ile 
çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutumunda 
rol oynamaktadır.
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Tablo 6. “Katılımcı Cinsiyeti” Değişkenine Göre Ölçeğe İlişkin Anova Testi

ANOVA – KATILIMCI CİNSİYETİ X FAKTÖRLER

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Çocuğun 
beslenmesindeki 
psikolojik 
faktörler

Between Groups 54,937 1 54,937

59,925 ,000Within Groups 594,063 648 ,917

Total 649,000 649  

Çocuğun 
beslenmesindeki 
çevresel faktörler

Between Groups ,829 1 ,829

,829 ,363Within Groups 648,171 648 1,000

Total 649,000 649  

Çocuğun sağlıklı 
beslenmeye karşı 
tutumu

Between Groups 9,929 1 9,929

10,067 ,002Within Groups 639,071 648 ,986

Total 649,000 649  

Katılımcının cinsiyetine göre faktörler ince-
lendiğinde; Sig. kuyruk olasılığı değerlerinin, 
1. ve 3. faktörlerde 0,05’ten küçük olarak 
hesaplandığı görülmektedir. Dolayısıyla bu 
faktörlere ait H0 temel hipotezleri red edile-

cektir. Katılımcının cinsiyeti, çocuğun bes-
lenmesindeki psikolojik faktörler ile çocuğun 
sağlıklı beslenmeye karşı tutumunda rol oy-
namaktadır.
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Tablo 7. “Katılımcı Çocuk Sayısı” Değişkenine Göre Ölçeğe İlişkin Anova Testi

TABLO 12: ANOVA – ÇOCUK SAYISI X FAKTÖRLER

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Çocuğun 
beslenmesindeki 
psikolojik faktörler

Between 
Groups

22,198 4 5,549

5,711 ,000Within Groups 626,802 645 ,972

Total 649,000 649  

Çocuğun 
beslenmesindeki 
çevresel faktörler

Between 
Groups

41,955 4 10,489

11,145 ,000Within Groups 607,045 645 ,941

Total 649,000 649  

Çocuğun sağlıklı 
beslenmeye karşı tutumu

Between 
Groups

45,513 4 11,378

12,161 ,000Within Groups 603,487 645 ,936

Total 649,000 649  

Katılımcının sahip olduğu çocuk sayısı, diğer 
bir ifadeyle araştırmaya dahil edilen çocuğun 
kardeş sayısına göre faktörler incelendiğinde; 
Sig. kuyruk olasılığı değerlerinin, bütün fak-
törlerde 0,05’ten küçük olarak hesaplandığı 
görülmektedir. Dolayısıyla bu faktörlere ait 

H0 temel hipotezleri red edilecektir. Katı-
lımcının sahip olduğu çocuk sayısı, çocuğun 
beslenmesindeki psikolojik ve çevresel fak-
törler ile çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı 
tutumunda rol oynamaktadır.
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Tablo 8. “Katılımcı Eğitim Durumu” Değişkenine Göre Ölçeğe İlişkin Anova Testi

ANOVA – KATILIMCI EĞİTİM DURUMU X FAKTÖRLER

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Çocuğun beslenmesindeki 
psikolojik faktörler

Between Groups 83,566 5 16,713

19,036 ,000Within Groups 565,434 644 ,878

Total 649,000 649  

Çocuğun beslenmesindeki 
çevresel faktörler

Between Groups 17,615 5 3,523

3,593 ,003Within Groups 631,385 644 ,980

Total 649,000 649  

Çocuğun sağlıklı beslenmeye 
karşı tutumu

Between Groups 46,094 5 9,219

9,847 ,000Within Groups 602,906 644 ,936

Total 649,000 649  

Katılımcının eğitim durumuna göre faktörler yükleri incelendiğinde; Sig. kuyruk olasılığı de-
ğerlerinin, bütün faktörlerde 0,05’ten küçük olarak hesaplandığı görülmektedir. Dolayısıyla bu 
faktörlere ait H0 temel hipotezleri red edilecektir. Katılımcının eğitim durumu, çocuğun bes-
lenmesindeki psikolojik ve çevresel faktörler ile çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutumunda 
rol oynamaktadır.



23

DBHAD
www. dbhadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research

Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos  2019 Sayı: 16 İlkbahar Yaz Dönemi
May - June - July - August 2019 Issue: 16 Spring Summer Semester

ID:230 K:35
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)

ISSN Print: 2148-4791 ISSN Online: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

Tablo 9. “Sosyal Güvence” Değişkenine Göre Ölçeğe İlişkin t Testi

Independent Samples Test – Sosyal Güvence X FAKTÖRLER

 

Levene’s Test 
for Equality of 

Variances
t-test forEquality of Means

F Sig. T Df Sig. 
(2-tailed)

Mean Std. Error

Difference Difference

Çocuğun 
beslenmesindeki 
psikolojik faktörler

Equal 
variances 
assumed

21,456 0

-1,72938 777,6 0,1547 -0,136737381 0,087805827

Equal 
variances 
not 
assumed

-1,73508 774,1524 0,15351 -0,136737381 0,087509554

Çocuğun 
beslenmesindeki 
çevresel faktörler

Equal 
variances 
assumed

0,012 0,567

4,68426 777,6 0 0,366410355 0,086837285

Equal 
variances 
not 
assumed

4,68312 774,0012 0 0,366410355 0,086867872

Çocuğun sağlıklı 
beslenmeye karşı 
tutumu

Equal 
variances 
assumed

6,672 0,014

-2,40654 777,6 0,04165 -0,19002017 0,087660586

Equal 
variances 
not 
assumed

-2,39286 727,23 0,04284 -0,19002017 0,08817013

Katılımcıların sosyal güvencelerine göre fak-
törler değerleri incelendiğinde; Sig. kuyruk 
olasılığı değerlerinin, birinci faktör hariç tüm 
faktörlerde 0,05’ten büyük olarak hesaplan-
dığı görülmektedir. Dolayısıyla iki ve üçüncü 

faktörlere ait temel hipotezler red edilecektir. 
Buna göre, sosyal güvence sahibi olmak, Ço-
cuğun beslenmesindeki çevresel faktörler ve 
Çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutumu 
üzerinde rol oynamaktadır. 
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Tablo 10. “Katılımcı Gelir Düzeyi” Değişkenine Göre Ölçeğe İlişkin Anova Testi

ANOVA – Gelir Düzeyi X FAKTÖRLER

 Sum of 
Squares df

Mean
F Sig.

Square

Çocuğun beslenmesindeki 
psikolojik faktörler

Between 
Groups 53,4 4,7 13,1

14,1 0,0Within Groups 680,0 754,7 1,0

Total 733,4 759,3 0,0

Çocuğun beslenmesindeki 
çevresel faktörler

Between 
Groups 19,7 4,7 4,8

5,0 0,0Within Groups 713,7 754,7 1,1

Total 733,4 759,3 0,0

Çocuğun sağlıklı 
beslenmeye karşı tutumu

Between 
Groups 30,7 4,7 7,5

7,9 0,0Within Groups 702,7 754,7 1,1

Total 733,4 759,3 0,0

Katılımcıların gelir düzeylerine göre elde edi-
len faktörler incelendiğinde; Sig. kuyruk ola-
sılığı değerlerinin, tüm faktörlerde 0,05’ten 
küçük olarak hesaplandığı görülmektedir. 
Dolayısıyla bu faktörlere ait H0 temel hipo-

tezleri red edilecektir. Gelir düzeyi, çocuğun 
beslenmesindeki psikolojik ve çevresel fak-
törler ile çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı 
tutumunda rol oynamaktadır.
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Tablo 11. Katılımcının Sorumluluk Ölçüsüne Göre Çocuğun Beslenmesindeki Psikolojik 
Faktörlerin Regresyon Analizi

Coefficients a,b – REGRESYON 1

Model Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1

1-       Çocuğunuz evde olduğunda, onu beslemek 
için ne sıklıkla kendinizi sorumlu hissedersiniz

-,223 ,030 -,895 -7,426 ,000

2- Çocuğunuzun yediklerinin porsiyon 
büyüklüğüne karar verirken ne sıklıkla kendinizi 
sorumlu hissedersiniz.  

,252 ,033 ,930 7,716 ,000

2

1-       Çocuğum evde olduğunda, onu beslemek 
için ne sıklıkla kendinizi sorumlu hissedersiniz

-,136 ,037 -,547 -3,704 ,000

2-       Çocuğunuzun yediklerinin porsiyon 
büyüklüğüne karar verirken ne sıklıkla kendinizi 
sorumlu hissedersiniz.  

,324 ,037 1,195 8,752 ,000

3-       Çocuğunuzun doğru besin tüketip 
tüketmediğine karar verirken ne sıklıkla kendinizi 
sorumlu hissedersiniz.   

-,148 ,037 -,623 -3,978 ,000

Katılımcının sorumluluk ölçüsüne göre ço-
cuğun beslenmesindeki psikolojik faktörlerin 
regresyon analizi:

Katılımcıların çocukları ile ilgi ve sorumluluk 
düzeylerine göre faktörler incelendiğinde;

1. Modelde;

- Çocuğu evde olduğunda onu beslemek için 
sorunlu hissetme seviyesindeki bir birimlik ar-
tış psikolojik faktörlerde 0,895 birimlik azalışa,

- Çocuklarının yedikleri porsiyonların büyük-
lüğüne karar verirken sorumlu hissetme sevi-
yesindeki bir birimlik artış psikolojik faktör-
lerde 0,930 birimlik artışa neden olmaktadır.

2. Modelde;

- Çocuğu evde olduğunda onu beslemek için 
sorunlu hissetme seviyesindeki bir birimlik 
artış psikolojik faktörlerde 0,547 birimlik 
azalışa,

- Çocuklarının yedikleri porsiyonların bü-
yüklüğüne karar verirken sorumlu hissetme 
seviyesindeki bir birimlik artış psikolojik 
faktörlerde 1,195 birimlik artışa,

- Çocuğunun doğru besin alıp almadığına ka-
rar verirken sorumlu hissetme seviyesindeki 
bir birimlik artış psikolojik faktörlerde 0,623 
birimlik azalışa neden olmaktadır.
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Tablo 12. Katılımcının Sorumluluk Ölçüsüne Göre Çocuğun Beslenmesindeki Çevresel 
Faktörlerin Regresyon Analizi

Coefficients a,b – REGRESYON 2

Model Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B
Std. 

Error Beta

1 2-       Çocuğunuzun yediklerinin porsiyon 
büyüklüğüne karar verirken ne sıklıkla kendinizi 
sorumlu hissedersiniz.  

,076 ,036 ,279 2,101 ,036

3-       Çocuğunuzun doğru besin tüketip 
tüketmediğine karar verirken ne sıklıkla kendinizi 
sorumlu hissedersiniz.   

-,065 ,032 -,274 -2,063 ,039

Katılımcıların çocukları ile ilgi ve sorumlu-
luk düzeylerine göre faktörlerin incelendiği 
modelde:

- Çocuklarının yedikleri porsiyonların büyük-
lüğüne karar verirken sorumlu hissetme sevi-

yesindeki bir birimlik artış çevresel faktörler-
de 0,279 birimlik artışa neden olmaktadır.

- Çocuğunuzun doğru besin tüketip tüketme-
diğine karar verirken sorumlu hissetme sevi-
yesindeki bir birimlik artış çevresel faktörler-
de 0,274 birimlik azalışa neden olmaktadır.
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Tablo 13. Katılımcının Sorumluluk Ölçüsüne Göre Çocuğun Sağlıklı Beslenmeye Karşı 
Tutumuna Ilişkin Regresyon Analizi

Coefficients a,b – REGRESYON 3

Model Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 1-       Çocuğunuz evde olduğunda, onu beslemek 
için ne sıklıkla kendinizi sorumlu hissedersiniz.

-,100 ,031 -,400 -3,209 ,001

2-       Çocuğunuzun yediklerinin porsiyon 
büyüklüğüne karar verirken ne sıklıkla kendinizi 
sorumlu hissedersiniz.  

,118 ,034 ,434 3,478 ,001

2 1-       Çocuğum evde olduğunda, onu beslemek 
için ne sıklıkla kendinizi sorumlu hissedersiniz.

-,112 ,039 -,449 -2,903 ,004

2-       Çocuğunuzun yediklerinin porsiyon 
büyüklüğüne karar verirken ne sıklıkla kendinizi 
sorumlu hissedersiniz.  

,108 ,039 ,396 2,772 ,006

3-       Çocuğunuzun doğru besin tüketip 
tüketmediğine karar verirken ne sıklıkla kendinizi 
sorumlu hissedersiniz.   

,021 ,039 ,088 ,537 ,592

Katılımcıların çocukları ile ilgi ve sorumluluk 
düzeylerine göre faktörler incelendiğinde;

1. Modelde;

- Çocuğu evde olduğunda onu beslemek için 
sorunlu hissetme seviyesindeki bir birimlik 
artış çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutu-
munda 0,400 birimlik azalışa,

- Çocuklarının yedikleri porsiyonların büyük-
lüğüne karar verirken sorumlu hissetme sevi-
yesindeki bir birimlik artış çocuğun sağlıklı 
beslenmeye karşı tutumunda 0,434 birimlik 
artışa neden olmaktadır.

2. Modelde;

- Çocuğu evde olduğunda onu beslemek için 
sorunlu hissetme seviyesindeki bir birimlik 
artış çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutu-
munda 0,449 birimlik azalışa,

- Çocuklarının yedikleri porsiyonların büyük-
lüğüne karar verirken sorumlu hissetme sevi-
yesindeki bir birimlik artış çocuğun sağlıklı 
beslenmeye karşı tutumunda 0,396 birimlik 
artışa,

- Çocuğunun doğru besin alıp almadığına ka-
rar verirken sorumlu hissetme seviyesindeki 
bir birimlik artış çocuğun sağlıklı beslenme-
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ye karşı tutumunda 0,88 birimlik artışa neden 
olmaktadır.

SONUÇ 

1. Faktör analizi sonucunda 14 adet soru, 3 
ayrı boyuta indirgenmiştir. Bu boyutlar 
aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

a. Çocuğun beslenmesindeki psikolojik 
faktörler

b. Çocuğun beslenmesindeki çevresel 
faktörler

c. Çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı 
tutumu

2. Çocuk yaşı, çocuğun beslenmesindeki 
psikolojik ve çevresel faktörler ile çocu-
ğun sağlıklı beslenmeye karşı tutumunda 
rol oynamaktadır.

3. Çocuk cinsiyeti, çocuğun beslenmesin-
deki psikolojik faktörler ile çocuğun 
sağlıklı beslenmeye karşı tutumunda rol 
oynamaktadır.

4. Katılımcının yaşı, çocuğun beslenmesin-
deki psikolojik ve çevresel faktörler ile 
çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutu-
munda rol oynamaktadır.

5. Katılımcının cinsiyeti, çocuğun beslen-
mesindeki psikolojik faktörler ile çocu-
ğun sağlıklı beslenmeye karşı tutumunda 
rol oynamaktadır.

6. Katılımcının sahip olduğu çocuk sayısı, 
çocuğun beslenmesindeki psikolojik ve 
çevresel faktörler ile çocuğun sağlıklı 
beslenmeye karşı tutumunda rol oyna-
maktadır.

7. Katılımcının eğitim durumu, çocuğun 
beslenmesindeki psikolojik ve çevresel 
faktörler ile çocuğun sağlıklı beslenmeye 
karşı tutumunda rol oynamaktadır.

8. Çocuğu evde olduğunda onu beslemek 
için sorunlu hissetme seviyesindeki bir 
birimlik artış psikolojik faktörlerde 0,895 
birimlik azalışa. Çocuklarının yedikleri 
porsiyonların büyüklüğüne karar verir-
ken sorumlu hissetme seviyesindeki bir 
birimlik artış psikolojik faktörlerde 0,930 
birimlik artışa neden olmaktadır.

9. Çocuğu evde olduğunda onu beslemek 
için sorunlu hissetme seviyesindeki bir 
birimlik artış psikolojik faktörlerde 0,547 
birimlik azalışa. Çocuklarının yedikleri 
porsiyonların büyüklüğüne karar verir-
ken sorumlu hissetme seviyesindeki bir 
birimlik artış psikolojik faktörlerde 1,195 
birimlik artışa. Çocuğunun doğru besin 
alıp almadığına karar verirken sorumlu 
hissetme seviyesindeki bir birimlik artış 
psikolojik faktörlerde 0,623 birimlik aza-
lışa neden olmaktadır.

10. Çocuklarının yedikleri porsiyonların bü-
yüklüğüne karar verirken sorumlu his-
setme seviyesindeki bir birimlik artış 
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çevresel faktörlerde 0,279 birimlik artışa 
neden olmaktadır.Çocuğunuzun doğru 
besin tüketip tüketmediğine karar verir-
ken sorumlu hissetme seviyesindeki bir 
birimlik artış çevresel faktörlerde 0,274 
birimlik azalışa neden olmaktadır.

11. Çocuğu evde olduğunda onu beslemek 
için sorunlu hissetme seviyesindeki bir 
birimlik artış çocuğun sağlıklı beslenme-
ye karşı tutumunda 0,400 birimlik aza-
lışa. Çocuklarının yedikleri porsiyonla-
rın büyüklüğüne karar verirken sorumlu 
hissetme seviyesindeki bir birimlik artış 
çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutu-
munda 0,434 birimlik artışa neden ol-
maktadır.

12. Çocuğu evde olduğunda onu beslemek 
için sorunlu hissetme seviyesindeki bir 
birimlik artış çocuğun sağlıklı beslenme-
ye karşı tutumunda 0,449 birimlik aza-
lışa. Çocuklarının yedikleri porsiyonla-
rın büyüklüğüne karar verirken sorumlu 
hissetme seviyesindeki bir birimlik artış 
çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutu-
munda 0,396 birimlik artışa. Çocuğunun 
doğru besin alıp almadığına karar verir-
ken sorumlu hissetme seviyesindeki bir 
birimlik artış çocuğun sağlıklı beslenme-
ye karşı tutumunda 0,88 birimlik artışa 
neden olmaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Abstract: Today, the role of families has gained importance in the nutrition of children. The 
structural characteristics and attitudes of families about nutrition may affect children’s nutriti-
on. . The purpose of this research is to determine children’s eating habits and parents’ attitude 
towards their children’s behaviors. In this study, a total of 10-period data between 2009 and 
2018 were analyzed. In addition, a 5-point Likert-type scale consisting of 14 items and 3 sub-
dimensions, the validity and reliability of which was controlled by Korkmaz (2000), was used 
in the study. The study was made comprehensive by using the method of primary research and 
different statistical analysis techniques. The study was applied to 860 participants. SPSS 18.0 
software was used to analyze the study data. Within the analysis, descriptive statistics, reliabi-
lity analysis, independent samples t-test, Anova analysis and Factor analysis, and Regression 
analysis were used. All statistical analyzes were tested at 0.05 significance level. In the study, 
it was found that the child age, the participant educational background, the number of child-
ren and the participant age played a role in psychological and environmental factors of child 
nutrition and the child’s attitude towards healthy nutrition; the child gender in environmental 
factors of child’s nutrition and child’s attitude towards healthy nutrition, and the participant 
gender in psychological factors of child nutrition and the attitude of the child towards healthy 
nutrition. In addition, when the factors were examined according to the participants’ level of 
interest and responsibility for their children, the results of the regression analysis demonstrated 
that in Model 1, a one-unit increase in the level of feeling responsible to feed the child when s/
he is at home led to a 0.895-unit decrease in psychological factors, and a one-unit increase in 
the level of feeling responsible while deciding the portion size of their children caused a 0.930-
unit increase in psychological factors; and in Model 2, a 0.547-unit decrease and a 1.195-unit 
increase, respectively and a one-unit increase in the level of feeling responsible while deciding 
whether the child take the right nutrients led to a 0.623-unit decrease in psychological factors. 
Considering the dimension of environmental factors, it was detected that a one-unit increase 
in the level of feeling responsible while deciding the portion size of their children caused a 
0.279-unit increase in environmental factors and a one-unit increase in the level of feeling res-
ponsible while deciding whether the child takes the right nutrients led to a 0.274-unit decrease 
in environmental factors. In the dimension of the attitude towards healthy nutrition, in Model 
1,  a one-unit increase in the level of feeling responsible to feed the child when s/he is at home 
led to a 0.400-unit decrease in the child’s attitude towards healthy nutrition, whereas a one-unit 
increase in the level of feeling responsible while deciding the portion size of their children 
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caused a 0.434-unit increase in the child’s attitude towards healthy nutrition and, in Model 2, a 
0.449-unit decrease and a 0,396-unit increase, respectively; and a one-unit increase in the level 
of feeling responsible while deciding whether the child receives right nutrients caused a 0.88-
unit increase in the child’s attitude towards healthy nutrition. In conclusion, this study which 
examined the nutritional habits of children in terms of some variables of their families suggest 
that child age and gender, and the participants’ educational background, gender, number of 
children and age show differences in psychological and environmental factors in child’s nutri-
tion and the factor of the child’s attitude towards healthy nutrition. In addition, the regression 
analysis revealed the relationships between psychological and environmental factors in child 
nutrition and the child’s attitude towards healthy nutrition according to the level of interest and 
responsibility the participants show in their children.
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Öz:Amaç: Bu çalışma, Konya ili Meram ilçesindeki yetişkin-
lerin tavuk eti ve ürünlerini tüketim alışkanlıklarını belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı türdeki bu çalışma 
Konya ili merkez meram ilçesindeki 5 aile sağlığı merkezinde 
uygulanmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistik ve 
Ki-Kare analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya 116 kişi 
katıldı. Katılımcıların ortanca yaşı 36 (Min:18 Max: 77) En 
çok tüketilen et grubunda ilk sırada (%55,4) tavuk eti vardı. 
Katılımcıların %56,9 u tavuk etini hazırlanması kolay, %31,9’ 
u sağlıklı olduğu için tercih ettiğini belirtti. Katılımcıların ya-
rısı (58 kişi) medyada yer alan tavuk eti ile ilgili haberlerden 
olumsuz etkilendiğini belirtti. Tavuk eti ile ilgili reklamlardan 
73 (%62,9) kişi etkilenmediğini ifade etti. Katılanların %75,2 
i tavukların sağlıklı yemlerle beslenmediğini, %54 ü tavuk 
etini güvenli bulduğunu, %85,2 si tavuk etlerinin hormonlu 
olduğunu düşündüğünü belirtti. Sonuç: Görsel ve yazılı basın-
daki reklamlardan etkilenilmemesine rağmen haberlerin hem 
olumlu hem olumsuz etkisi söz vardır. Tavuk eti tercihinde ilk 
sıralarda yer alanlar;lezzetli olması, kolay hazırlanması, ucuz 
olmasıdır. Katılımcıların çoğunluğu tavuk etinin hormonlu ol-
duğunu düşünmesine rağmen aynı zamanda güvenli olduğunu 
düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Tüketim Tercihi, Beslen-
me Davranışı

Abstract: Aim: This study was carried out to determine con-
sumption habits of adults about chicken meat and products in 
Meram district of Konya province. Method: This descriptive 
study has been applied at the 5 family health centers in the 
central province of Konya. In the analysis of the data; Descrip-
tive statistics and Chi-Square analysis were used. Results: 116 
people participated in the survey. The median age of partici-
pants was 36. 56.9% of the participants prefer chicken meat 
because it is easy to prepare, 31.9% said they preferred it be-
cause it is healthy. Half of the participants (58 people) were 
negative affected from the news about chicken meat in the 
media.73 (62.9%) people were not affected by chicken meat 
related ads. 75.2% of the participants said that the chickens 
were not fed with healthy feed, 54% of them found that chick-
en meat was safe, 85.2% of them said that chicken meat was 
hormone. Conclusion:Although not affected by the advertise-
ments in the visual and print media, news has both positive 
and negative impact.The main ones for chicken meat prefer-
ence are that they are delicious, easy to prepare and cheap. The 
most of participants think that chicken meat is hormone but 
the safe at the same time.

Key Words: Food Safety, Consumption Preference, Feeding 
Behavior
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GİRİŞ

İnsanların sağlıklı yaşamalarının yolu, sağlıklı 
beslenmeden geçmektedir. Beslenme fiziksel 
olarak doyumun yanı sıra, yaşam için gerekli 
olan besin maddelerinin dengeli tüketilmesini 
kapsar. Bedensel ve zihinsel gelişim, sağlıklı 
ve dengeli beslenme için tüketilmesi gereken 
hayvansal protein kaynaklarının en önemlile-
rinden biri kanatlı etidir. Tavuk eti tüketimi az 
yağlı olması, protein değerinin yüksek, vita-
min ve mineraller açısından zengin olması, 
hazırlanmasının kolaylığı, çok çeşitli yemek-
lerde kullanılabilmesi ve fiyatlarının kırmızı 
ete kıyasla çok daha uygun olması gibi neden-
lerle arttırmıştır. 

Gıda maddelerinin tüketim alışkanlıkları ül-
keden ülkeye, bölgeden bölgeye değiştiği gibi 
yöresel olarak farklılık göstermektedir. Ayrı-
ca bir toplumun gıda talebi ve tüketim alış-
kanlıkları ürünlerin kalitesine, fiyat ve hijyen 
özelliklerine, ülkedeki milli gelir dağılımına, 
tüketicinin eğitim seviyesine ve özellikle de 
gelire bağlı olarak değişim göstermektedir 
(Şengül, 2004:145-150). Türkiye’de tavuk 
eti tüketim tercihi; tüketicinin gelir düzeyi, 
sosyoekonomik ve demografik faktörler, gıda 
güvenliği ve kalitesi, kişisel zevkler ve alış-
kanlıklar, ürün fiyatı ve insan sağlığı ile ilgi-
li görüşler bağlı olarak değişmektedir (Aral, 
2013: 582-587).

Bu çalışma, Konya ili Meram ilçesindeki ye-
tişkinlerin tavuk eti ve ürünlerinin kalite ve 

hijyen özellikleri, üretim şekli ve teknolojisi 
konularında bilgi düzeyini, tüketim alışkan-
lıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Çalışma tanımlayıcı türde tasarlanmıştır. Veri 
toplama aracı olarak literatür taranarak hazır-
lanmış açık ve kapalı uçlu 37 sorudan oluşan 
bir anket formu kullanılmıştır. Anket formun-
da sosyo-demografik özellikleri sorgulayan 
13 soru, tavuk eti ve ürünlerinin kalite ve hij-
yen özellikleri, üretim şekli ve teknolojisi ko-
nularında bilgi düzeyini, tüketim alışkanlıkla-
rını sorgulayan 24 soru bulunmaktadır. Araş-
tırma evreni Konya ili merkez Meram ilçesin-
de yaşayan 18 yaş ve üstü bireylerdir. Meram 
ilçesinde 29 ASM bulunmaktadır. Araştırma 
rastgele seçilmiş 5 aile sağlığı merkezinde 
yapılmıştır. Aile sağlığı merkezlerinde halk 
sağlığı stajı kapsamında dönem 6 öğrencile-
ri uygulamalı eğitim almaktadır. Araştırmada 
örneklem seçilmemiş 1 Kasım – 12 Aralık 
2016 tarihleri arasında aile sağlığı merkez-
lerine herhangi bir sebeple başvuran ve araş-
tırmaya katılmayı kabul eden 18 yaş ve üstü 
bireylerde uygulanmıştır. Anket ön denemesi 
yapıldıktan sonra, yüz yüze görüşme yönte-
miyle uygulanmıştır. Araştırmada elde edi-
len veriler SPSS 24.0 bilgisayar programı ile 
analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; tanım-
layıcı istatistik (sayı, yüzde, ortanca ve min-
max değerleri) ve Ki-Kare analizi kullanıl-
mıştır. Çalışma sonuçları, p<0,05 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışma için 
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N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi  İlaç ve Tıbbi 
Cihaz dışı Araştırmalar Etik kurulundan onay 
alınmıştır(16.12.2016 tarih, 2016/750 sayı).

BULGULAR

Araştırmaya 116 kişi katıldı. Katılımcıların 
sosyo-demografik özellikleri tablo 1 de veril-
miştir. Katılımcıların ortanca yaşı 36 (Min:18 
Max: 77) bulundu. Kadınlar erkeklerden 

daha fazla araştırmaya katıldılar(%55,2). 
Evlilerin oranı en fazlaydı (%64,7), dul/ayrı 
yaşayan 6 (%5,1) kişiydi. Eğitim durumla-
rına bakıldığında üniversite mezunları katı-
lımcıların %31,9 unu oluştururken, okur ya-
zar olmayanların oranı %3,4 olarak bulundu. 
Katılımcıların yaklaşık yarısı çalışmıyordu, 
çalışanların ise en büyük kısmını %24,8 ile 
memurlar oluşturuyordu. 

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri

n %

Lise 34 29,3

Meslek Çalışmıyor 58 51,3

Memur 28 24,8

İşçi 10 8,8

Esnaf 8 7,1

Diğer 9 8,0

Toplam 113 100

Gelir durumu 1000 tl veya 
altı 8 6,9

1000-1999 tl 44 37,9

2000-2999 tl 25 21,6

3000 tl veya 
üzeri 39 33,6

Toplam 116 100

Evde yaşayan kişi sayısı 5 ve altı 103 89,6

6 ve üstü 12 10,4

Toplam 115 100

Çocuk sayısı 3 ve altı 67 77

4 ve üstü 20 23

Toplam 87 100
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Araştırmaya katılanlarda en çok tüketilen et 
grubunda ilk sırada %55,4 kişi ile tavuk eti, 
ikinci sırada %36,4 ile sığır eti, üçüncü sıra-
da ise balık (%4,5) vardı. Tavuk eti satın alır-
ken hangi yöntemle üretildiğine dikkat ede-
rim diyenlerin oranı %44, organik yöntemle 
üretilmiş tavuk eti tercih ettiğini belirtenlerin 
oranı %45,7, endüstriyel tavuk eti üretimi 
hakkında bilgisi olanların ise %31,3 bulundu. 
Haftada en az 1 kez tavuk eti tükettiğini be-
lirten kişi sayısı 87 (%75) ti. Tavuk eti satın 
alırken kesilmiş ve temizlenmiş tavuk eti ter-
cih ettiğini belirtenler %67,2 ile ilk sıradaydı. 
Tavuk eti tercih etme nedenlerinde %56,9’u 
kolay hazırlanması, %48,3’ü lezzetli olması, 
%47,4’ü ucuz olması, %37,9’u kolay ulaşıl-
ması, %31,9’u ise sağlıklı olması olarak be-
lirtti. Tavuk eti satın alınan yer olarak katı-
lımcıların %72,4’ü marketlerden %21,6’sı 
kasaplardan, %2,6 sı semt pazarlarından satın 

aldığını belirtti. Medyada yer alan tavuk eti 
ile ilgili haberler sizi nasıl etkiliyor sorusuna 
katılımcıların yarısı (58 kişi) olumsuz etki-
lendiğini, 52 kişi (%44,8) ise etkilenmediğini 
belirtti. Tavuk eti ile ilgili reklamlardan 73 
(%62,9) kişi etkilenmediğini ifade etti. Tüke-
tim şekli olarak fırında pişirme (%40,9), ız-
gara (%28,7) ve sote (%26,1) en çok verilen 
3 yanıt olarak bulundu. Ev dışında tavuk eti 
tüketiminde döner ve ızgara şeklinde tüketim 
katılımcıların %80 civarında tercih şekliydi. 
Araştırmaya katılanların %75,2(85 kişi)’si 
tavukların sağlıklı yemlerle beslenmediği-
ni düşündüğünü, %54’ü tavuk etini güvenli 
bulduğunu, %85,2’si tavuk etlerinin hormon-
lu olduğunu, %61,3’ü tavukların helal kesim 
olduğunu düşündüğünü belirtti. Tavuk etini 
saklama yöntemi olarak dondurucu, buzdola-
bı ve taze tüketim şekli birbirine yakın oran-
larda bulundu.

Tablo 2. Gıda Harcamalarına Ayrılan Para Miktarına Göre Et Türü Tercihi

                                                             İlk sırada tercih edilen et türü

Tavuk eti Kırmızı et veya balık eti

n % n % x² p

Gıda harcamalarına 
ayrılan miktar 499 tl ve altı 19 70,4 8 29,6 8,84 0,012

500 ile 999 tl arası 35 62,5 21 37,5

1000 tl ve üstü 9 33,3 18 66,7*

*= Farklılığın kaynaklandığı grup Katılımcıların aylık gıda harcamalarına ayır-
dıkları para miktarı 3 gruba ayrıldığında; ay-
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lık 1000 tl ve üzerinde gıda harcaması olan 
grupta kırmızı et veya balık tercih edenlerin 

oranının daha yüksek olduğu bulundu (X2 = 
8,84 P = 0,01).  

Tablo 3. Yaş Gruplarına Göre Tavuk Eti Alırken Üretildiği Yönteme Dikkat Etme Duru-
mu

Hangi yöntemle üretildiğine dikkat ederim

Evet Hayır

n % n % x² p

Yaş Grubu

<25 yaş 6 23,1 20 76,9 11,40 0,003

25-45 yaş 29 61,7* 18 38,3

>45 yaş 16 37,2 27 62,8

*= Farklılığın kaynaklandığı grup

Katılımcılar yaşlarına göre 3 gruba ayrıldı-
ğında 25-45 yaş grubunda olanlar diğer iki 
gruba göre daha yüksek oranda tavuk eti sa-

tın alırken üretim yöntemine dikkat ettiğini 
belirtti(X2 = 11,40 P = 0,003). Tavuk etinin 
üretim yöntemine dikkat eden 25- 45 yaş gru-
bundaki katılımcılar en çok organik üretimi 
tercih (%55,3) ettiğini belirtti. 
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Tablo 4. Bazı Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Tavuk Üretim Yöntemi Tercihi

Tavuk eti üretim yöntemi

Organik Endüstriyel Dikkat etmiyorum

n % n % n % x² p

Gelir 
durumu

2000≤ 17 33,3 10 19,6 24 47,1* 7,982 0,018

≥2000 36 55,4 14 21,5 15 23,1

Eğitim 
durumu

Ortaokul ve 
altı 19 42,2 11 24,4 15 33,3 4,315 0,365

Lise 15 44,1 4 11,8 15 44,1

Üniversite 19 51,4 9 24,3 9 24,3

Medeni 
durum

Evli 37 49,3 19 25,3 19 25,3 7,163 0,028

Bekar 16 39 5 12,2 20 48,8*

Yaş

<25 9 34,6 2 7,7 15 57,7* 12,011 0,017

25 - 45 26 55,3 12 25,5 9 19,1

>45 18 41,9 10 23,3 15 34,9

*= Farklılığın kaynaklandığı grup

Gelir durumuna göre 2000 tl altı, 2000 tl üstü 
olarak iki gruba ayrıldığında, tavuk eti üretim 
yöntemine dikkat etmeme oranı 2000 tl altı 
olan grupta 2000 tl  üstü olan gruba göre daha 
yüksek  çıktı ( X2= 7,98 P = 0,01). Eğitim du-
rumu ile tavuk eti üretim yöntemi arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05). Me-
deni duruma göre bakıldığında bekar olan-
ların evlilere göre daha yüksek oranda tavuk 
üretim yöntemine dikkat etmediği bulundu 
(X2=7,16    P= 0,02).  

TARTIŞMA

Konya ili Meram ilçesindeki yetişkin bi-
reylerin tavuk eti ve ürünlerini tüketim alış-
kanlıklarını belirlemek amacıyla yapılan bu 
çalışmada; en çok tüketilen et grubu %55,4 
ile tavuk eti bulunmuştur. Haftada en az 1 
kez tavuk eti tüketenlerin oranı %75 bu-
lunmuştur. Türkiye’de kişi başına düşen ta-
vuk eti tüketimi 2010 yılında 17.7 kg iken 
2017 yılında  21,4 kg’a yükselmiştir(Çiçekl
igil,2018:12-13). Becker ve ark. (2000:246-
266)  et tüketimi davranışı üzerine; fiyatın ve 
gelirin önemini kaybettiğini bunun yanında 
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sağlık ve kalitenin çok daha önemli olduğu-
nu belirtmiştir.Tümer ve ark. (2016:433-437) 
tarafından yapılan çalışmada; gelir durumuna 
göre tavuk eti tüketim miktarı incelendiğinde, 
orta ve yüksek gelir grubunda bulunan aile-
lerin düşük gelirli ailelere oranla daha fazla 
miktarda tavuk eti tükettikleri saptanmıştır; 
ancak ailelerin gelirleri arttıkça tavuk eti tü-
ketimlerini arttırdıkları ancak belirli bir ge-
lirden sonra ise kırmızı eti tavuk etine tercih 
ettikleri bulunmuştur. Bu çalışmada da gıda 
harcamalarına ayrılan para miktarı arttıkça 
tavuk etini ilk sırada tercih etme oranı azal-
maktadır. Gıda harcamalarına 1000 tl den 
daha az para ayıran katılımcıların tavuk etini 
daha çok tercih ettikleri belirlenmiştir. Tavuk 
etini tercih etme nedenleri arasında tavuk eti-
nin kolay hazırlanması ilk sırada yer alsa da 
tavuk etinin protein kaynağı olarak kırmızı 
etten ucuz olması da önemli tercih nedenle-
ri arasında olduğu görülmektedir. Cevger ve 
ark. (2008:189-194) Ankara ilinde yaptığı ça-
lışmada kırmızı et ve beyaz et satın alırken 
dikkate alınan faktörlerin sıralamasında hij-
yen, kalite, marka ve fiyat ilk 4 sırada önemli 
bulunurken, ürünün koku ve lezzet özellikleri, 
kişisel sağlık kriterleri ve hazırlama kolaylığı 
gibi faktörler ise daha az önemli bulunmuştur. 
Et satın alım tercihlerinin bu çalışmadan fark-
lı bulunmasının sebebi Cevger ve ark. yaptığı 
çalışmanın örnekleminin öğrencilerden oluş-
ması ve öğrencilerin daha çok dışarıdan hazır 
yemekler tercih etmesinden kaynaklanma-
sı olabilir.Oysa ki bu çalışmada evli olanlar 

daha fazladır, bu nedenle kolay hazırlanması, 
lezzetli olması, ucuz olması gibi tercih sebep-
leri ön plana çıkmış olabilir.  

Tavuk eti ile ilgili bilgileri edinmede en çok 
televizyon (%43,1) ön plana çıkmıştır. Katı-
lımcıların yarısı görsel ve işitsel medyadaki 
haberlerden olumsuz etkilendiğini, %44’ü et-
kilenmediğini belirtmiştir. Katılımcılar “rek-
lamlardan etkileniyor musunuz?” sorusuna 
%62,9 oranında hayır cevabını vermiştir. 
İskender ve ark. (2015:09– 13)Artvin ilinde 
üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalış-
mada haberlerden olumsuz etkilendiğini be-
lirtenlerin oranı %50,2, etkilenmediğini belir-
tenlerin %49,8’dir. Bu durum katılımcıların 
haber programlarını reklamlara göre daha ilgi 
çekici bulmalarından kaynaklanıyor olabilir. 
Son zamanlarda medyada yer alan tavuk eti 
ile ilgili haberlerden, her iki çalışmada da 
katılımcıların yarısının olumsuz etkilenmesi, 
medyadaki haberlerin protein kaynağı olan 
tavuk eti hakkında olumsuz yorumlar ve bil-
giler içermesinden kaynaklanabilir. 

Bu çalışmada ve İskender ve ark. (2015: 09 
– 13). yaptığı çalışmada tavuk etinin evde 
ve dışarıda tüketim şekli farklı bulunmuştur. 
Evde tüketim şekli bu çalışmada en çok fı-
rında pişirme (%40,9) iken, İskender ve ark. 
yaptığı çalışmada ilk sırada yemeğin içinde 
(%28,9), fırında pişirmek (% 26,4) ikinci sı-
rada yer almıştır. İki çalışmada evde tüketim 
şeklinin farklı bulunması İskender ve ark. 
yaptığı çalışmanın öğrenciler üzerinde yapıl-
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ması ve bekar oranının fazla olmasından do-
layı bir aile ortamı olanlara göre yemeklere 
özenmeme, fırında daha geç hazırlanması ya 
da evde fırın olmamasından kaynaklanabilir. 
Yine her iki çalışmada da dışarıda tüketim 
şekli olarak döner kebap ilk sırada yer almış-
tır. Döner kebabın ilk sırada yer almasının se-
bebi ev dışında diğer tüketim şekillerine göre 
daha uygun fiyatlı, daha hızlı ve kolay ulaşılır 
olması olabilir.  

Türkiye’de işlenmiş tavuk eti tüketim oranı 
(%27) çok az seviyededir (Durmuş ve ark., 
2012:10-14). Dokuzlu ve ark  Türkiye’deki 
tavuk eti tüketim ve marka tercihlerinin in-
celediği çalışmasında işlenmiş tavuk ürünü 
tüketim oranlarının düşük (%5.21) olduğunu 
ve en fazla satın alınan işlenmiş ürünler; şnit-
zel (%29.73), tavuk döner (%16.22) ve nuget 
(%8.11) olduğu tespit edilmiştir (Dokuzlu 
ve ark., 2013:83-92).İskender ve ark. yaptı-
ğı çalışmada ise öğrenciler arasında işlenmiş 
tavuk eti tüketim oranının (%82.1) yüksek ol-
duğu görülmüştür.Dokuzlu ve ark. (2013:83-
92) tarafından yapılan çalışmada tavuk satın 
alan hanelerin sadece %5,21’i işlenmiş tavuk 
ürünü almaktadır. Bu çalışmada da işlenmiş 
tavuk eti tercih eden sadece %0,9 dur.İsken-
der ve ark. (2015: 09 – 13)yaptığı çalışmada, 
bu ve diğer çalışmalardan farklı olarak, iş-
lenmiş tavuk eti tüketim oranlarının yüksek 
olması öğrencilerin işlenmiş tavuk ürünlerine 
ulaşımının kolay, pişirme süresinin kısa ol-
ması olabilir.

SONUÇ

Katılımcıların büyük çoğunluğu tavuk eti tü-
ketmektedir. Görsel ve yazılı basındaki rek-
lamlardan etkilenmemesine rağmen haberler-
den hem olumlu hem olumsuz etkilenme söz 
konusudur. Bu olumsuz düşünceyi azaltmak 
için görsel ve yazlı basın aracılığıyla kişile-
re tavuk eti üretimindeki yenilikler, organik 
üretim, kullanılan yemler, tavuk etinin yarar-
ları gibi konularda daha etkili sunumlar ya-
pılabilir. Tavuk eti tercihinde lezzetli olması, 
kolay hazırlanması, ucuz olması ilk sıralarda 
yer almaktadır. Katılımcıların çoğunluğu ta-
vuk etinin hormonlu olduğunu düşünmesine 
rağmen aynı zamanda güvenli olduğunu dü-
şünmektedir.

Tüketicilerin organik gıdalarla ilgili bilgi ye-
tersizlikleri ve fiyatın konvansiyonel ürünlere 
nazaran oldukça yüksek bulunması, katılım-
cıların organik üretim tercihlerini etkilemek-
tedir. Tüketicilerin organik gıdalar hakkında 
bilgilendirilmesinde, kamu kuruluşları başta 
olmak üzere, organik gıda üreten ve pazarla-
yan firmaların alacağı görev ve sorumluluk-
lar önemlidir. Özellikle kitlesel iletişim araç-
ları kullanılarak yapılacak reklam ve tanıtım 
faaliyetleri, organik gıda tüketiminin artırıl-
masına katkı sağlayabilir.
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YAZAR NOTU 1: Bu çalışma,4.Uluslara-
rası Beyaz Et Kongresi,26-30 Nisan 
2017,Antalya’da sözel bildiri olarak su-
nulmuştur.

YAZAR NOTU 2: Katkılarından dolayı 1 
Kasım- 15 Aralık 2016 tarihleri arasın-
da halk sağlığı stajı yapan meram tıp fa-
kültesi dönem VI öğrencilerine teşekkür 
ederiz.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance:Nutritionally provides a balanced consumption of nutrients re-
quired for life as well as physical satisfaction. One of the most important sources of animal 
protein that should be consumed for healty and balanced nutrition and physical and mental 
development is poultry meat. Chicken meat consumption has been increased due to low fat, 
high protein value, rich in vitamins and minerals, ease of preparation, use in a wide variety of 
dishes and much more suitable than red meat. Aim:The aim of this study is to determine the 
level of knowledge,consumption habits about the quality and hygiene of chicken meat and its 
products, production methods and technology of adults in Meram district of Konya province.
Method:The study is designed as descriptive type. As a data collection tool, a questionnaire 
consisting of 37 questions. In the questionnaire, there are 13 questions about socio-demograp-
hic characteristics, 24 questions  that questioning the level of knowledge, consumption habits 
about the quality and hygiene characteristics of chicken meat and their products, production 
methods  and  technology. The target population is individuals aged 18 years and over living 
in Meram, Konya. Research was conducted at randomly selected 5 Family Health Centers. 
The sample was not selected in the study. It was applied between November 18 and December 
12, 2016. After the pre-trial survey was conducted, it was applied with face-to-face interview 
method. Data obtained from the study were analyzed with SPSS 24.0 computer program. Desc-
riptive statistics (Number, percent, median and min-max values) and Chi-square analysis were 
used in the analysis of data. The results of the study were evaluated at P<0.05 significance level. 
For the study, approval was obtained from the Ethics Committee of Meram Faculty of Medicine  
non- Pharmaceuticals and Non-Medical Devices  research. (16.12.2016 date, 2016/750 num-
ber)Findings and Results:116 people participated in the research. The median age of the par-
ticipants was 36 (Min: 18 Max: 77). Women participated in research more than men (55.2%). 
The percentage of married people was the highest (64.7%). In terms of education, university 
graduates accounted for 31.9% of the participants; the rate of illiterate was found to be 3.4%. 
Approximately half of the participants were not working. The most consumed meat group was 
chicken meat with 55.4% people in the first place in the study. In the purchase of chicken meat, 
the rate of those  who say that they pay attention to the method of production is 44%, the rate  
of those who prefer the chicken produced with organic methods is 45.7% and the rate of those 
who know about the production of industrial poultry meat is 31.3%. The number of people who 
consumed chicken meat at least 1 time per week  was 87 (75%). Those who prefer chopped 
and cleaned chicken meat when buying chicken meat was in the first place with 67,2%. The 
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reasons for preferring chicken meat were 56.9% easy to prepare, 48.3% was delicious, 47.4% 
was cheap, 37.9% was easy to reach, and 31.9% was healthy. In the question of how the news 
about chicken meat in the media affects you, half of the participants (58 people) said they are 
affected negatively and 52 people (44.8%)said they are not affected. Of the participants, 75.2% 
(85 people) thought that chickens did not eat healthy foods, 54% found that chicken meat was 
safe, 85.2% said that chicken meat was hormone, and 61.3% said that chickens were halal. As 
a method of storing poultry, freezer, refrigerator and fresh consumption were found to be close 
to each other. It was found that the rate of those who prefer to eat red meat or fish in the group 
with food expenditure of 1000 liras and over per month is higher. The 25-45 age group stated 
that they pay attention to the production method while buying the chicken at a higher rate than 
the other two groups. According to marital status, it was found that unmarried ones did not pay 
more attention to chicken production compared to married.Conclusion:The majority of parti-
cipants consume chicken meat. Although it is not affected by visual and printed media adver-
tisements, there is a positive and negative affected  by the news. For  Chicken meat preference 
is the first place to be delicious, easy to prepare, cheap. Although the majority of participants 
think chicken meat is hormone, it also thinks it is safe. The duties and responsibilities of the 
companies that produce and market organic food, especially public institutions, are important 
in informing consumers about organic foods.
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MALATYA İLİ AKÇADAĞ İLÇESİNDE ÖĞRENİM GÖREN LİSE 
ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ VE 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER (1)

THE LEVELS OF NUTRITIONAL LITERACY OF HIGH SCHOOL 
STUDENTS AND THE FACTORS AFFECTING IN AKÇADAĞ DISTRICT 

OF MALATYA

Aslı Ayça ÖZYAZGAN1, Gülsen GÜNEŞ2

1Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Malatya / Türkiye
2 İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Malatya / Türkiye

ORCID ID: 0000-0001-5086-76391, 0000-0003-2021-71032

Öz: Amaç: Bu araştırma, Malatya ili Akçadağ ilçesinde li-
selerde öğrenim gören adölesanların beslenme okuryazarlığı 
düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıl-
mıştır. Yöntem: 7 – 14 Haziran 2018 tarihlerinde, öğrencile-
re gönüllülük esasına dayalı yüz yüze anket yapılmıştır. Etik 
kurul onayı ve ilgili kurumdan gereken izin alınmıştır. Veriler 
SPSS 22.0 ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katı-
lan öğrencilerin %48,3’ü (142) erkek, %51,7’si (152) kızdır. 
Öğrencilerin %13,9’u zayıf, % 69,0’ı normal kilolu, % 8,8’i 
fazla kilolu, %8,2’si obezdir. Beslenme okuryazarlığı ölçeği 
toplam puan ortancası 66 (37-102)’dır. Cinsiyet, beden kitle 
indeksi, baba öğrenim düzeyi, hastalık varlığı, sürekli olarak 
ilaç kullanma durumu, öğün atlama ve kahvaltı yapma alış-
kanlığı ile beslenme okuryazarlığı toplam puanı ve alt ölçek 
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yok-
tur. Bireylerin yaşları arttıkça işlevsel beslenme okuryazarlığı 
alt ölçek puanının anlamlı olarak arttığı, kritik beslenme okur-
yazarlığı alt ölçek puanının anlamlı olarak azaldığı saptan-
mıştır. Anne öğrenim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin kritik 
beslenme okuryazarlığı alt ölçek puanının ve ölçek toplam pu-
anının diğer öğrencilere göre anlamlı olarak en düşük olduğu 
belirlenmiştir. Sonuç: Bilgi, davranış ve becerilerin artırılması 
ve geliştirilmesinin yüksek olduğu adölesan dönemde, beslen-
meye yönelik okullarda gerekli önlemlerin alınması, eğitim ve 
uygulamaların yapılması, verilen beslenme eğitimine uygun 
davranış geliştirilmesi için uygun alanların oluşturulması ve 
sürekliliğin sağlanması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Okuryazarlığı, Adölesan, Obezite

Abstract: Aim: This study is performed to determine the 
level of nutritional literacy among adolescents studying in 
high schools in Akçadağ, Malatya. Method: In the study, a 
face-to-face questionnaire was performed on students by the 
voluntary basis from June 7th through 14th of 2018. Ethics 
committee approval and necessary permission from the rel-
evant institution were obtained. The data were evaluated with 
SPSS22.0. Results: 48.3% (142) of the students were male 
and 51.7% (152) were female. 13.9% of the students are un-
derweight, 69.0% are normal weight, 8.8% are overweight and 
8.2% are obese. Nutrition literacy scale median of total score 
was 66 (37-102). There were no statistically significant differ-
ences between the gender, body mass index, level of education 
of fathers, presence of disease, continuous use of medication, 
eating and skipping breakfast, and the nutrition literacy to-
tal score and subscale scores. As the age of the individuals 
increased, it has seen that the functional nutrition literacy 
subscale score was increased and critical nutritional literacy 
subscale score was decreased significantly. It was determined 
that the critical nutritional literacy subscale score and the total 
score of the students with mothers who are middle school edu-
cation level were significantly lower than the other students. 
Conclusion: In the adolescent period where the knowledge, 
behavior and skills are increased and improved, it is necessary 
to take necessary precautions, to make training and practices 
to create appropriate areas for the development of behavior in 
accordance with the nutrition education given and to ensure 
continuity about nutrition in schools.

Key Words: Nutritional Literacy, Adolescent, Obesity
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GİRİŞ

Sağlık, insanın fiziksel, zihinsel ve sosyal 
olarak tam bir iyilik halinde olmasıdır1. Top-
lumda bu tam iyilik halinin olması hedefine 
ulaşabilmek için ülkeler toplum odaklı bir ba-
kış ile birçok sözleşmeler, konferanslar yap-
mıştır. Son zamanlarda sağlığın korunması ve 
geliştirilmesinin öncelikliliği, sağlık hizme-
tinin sürekliliği ve ekip anlayışı, sağlıklı bir 
toplum için sektörler arası işbirliği kavram-
larının yanı sıra bireylerin kendi sağlığı ve 
toplumun sağlığında aktif olarak katılmasının 
önemine dikkat çekilmektedir (Tözün, 2017: 
48-54). 

Her birey her alanda ve her yaşta sağlık ve 
hastalık durumları ile ilgili bilgi sahibi olmak 
ve doğru karar almak ile sorumludurlar. Bu-
nun için de bireylerin temel düzeyde sağlık 
okuryazarlığına sahip olması gerekir (Sezer 
ve diğ., 2014: 165-70). Sağlık okuryazarlığı, 
sağlığın korunması ve sürdürülebilmesi için, 
kişilerin sağlık bilgisine ulaşma, anlama ve 
kullanma becerileridir. Bireylerin kendi sağ-
lıkları üzerinde ve çevresine yönelik sağlıklı 
davranışlarının artması, anlayabilmesi, ken-
di kendine yetebilmesidir  (Yılmaz ve diğ., 
2016: 142-7). Sağlık okuryazarlığı düşük top-
lumlarda toplumun genel sağlık düzeylerinde 
düşüklük, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve 
birinci basamak tedavi hizmetlerinin düşük 
kullanımı, kişilerin sağlık ve hastalık ile ilgili 

1  http://www.who.int/about/mission/en/ 

sağlık bakım hizmetlerine erişme ve öz ba-
kımlarında yetersizlik, tıbbi önerileri anlaya-
mama, buna bağlı hataların ve bakım maliyet-
lerinin yüksekliği, mortalitede yükseklik gibi 
olumsuz durumlar görülebilmektedir (Tözün, 
2017: 48-54).

Sağlığın iyileştirilmesinde ve korunmasında 
birçok kalıtımsal ve çevresel etken rol oyna-
maktadır. Kalıtımsal örüntü değişmemekte, 
değiştirilebilir çevresel etkenlerin başında 
beslenme gelmektedir. Yetersiz ve dengesiz 
beslenme, hastalıkların oluşumunda doğrun-
dan veya dolaylı sebep olmaktadır (Baysal ve 
diğ., 2016: 7-8). Beslenmenin sağlığın temel 
bileşenlerinden biri olması, beslenme okurya-
zarlığının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 
Sağlık okuryazarlığı ile beslenme okuryazar-
lığı arasında önemli bir ilişki olduğu görülür 
(Carbone, et al., 2013: 1-2, Keser ve diğ., 
2015: 39-60, Zoellner, et al., 2011: 1013-20). 
Sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük olan hasta-
larda beslenme ile ilgili daha fazla kompli-
kasyon görülmektedir (Zoellner, et al., 2011: 
1013-20). Özellikle çocukluk döneminde ve 
adölesan dönemde olumlu sağlık ve beslenme 
davranışlarının kazandırılması, toplum sağlı-
ğının geliştirilmesinde önemlidir (Türkmen 
ve diğ., 2017: 1-16).

Beslenme okuryazarlığı, bireylerin uygun 
beslenme kararlarını verebilmek için ihtiyaç 
duydukları temel beslenme bilgilerini ve hiz-
metlerini alma, anlama ve anlama düzeylerini 
tanımlar (Baysal ve diğ., 2018: 60). Beslen-
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me okuryazarlığının bir gereği olarak bireyler 
temel beslenme ilkeleri ve besin hazırlama, 
pişirme teknikleri hakkındaki bilgilenir ve bu 
bilgileri doğrultusunda davranırlar. Bireyler 
besin öğeleri ve besin grupları ile ilgili bilgile-
ri anlayabilir, besin etiketlerini okuyabilir ve 
anlayabilir, porsiyon kontrolünü yapabilmek 
için ölçüm yapabilirler. Böylelikle beslenme 
okuryazarlığı yüksek olan bireyler, hastalık, 
özel durum ve genel sağlık durumları ile ilgi-
li beslenme önerilerini anlayabilir, doğru ve 
sağlıklı besin seçimi yapabilir, sağlıklı besle-
nebilirler (Keser ve diğ., 2015: 39-60).

AMAÇ

Çalışmamızın amacı, Malatya ili Akçadağ 
ilçesinde lise öğrencilerinin beslenme okur-
yazarlığı ve etkileyen faktörleri araştırmaktır.

KAPSAM 

Bu çalışma kapsamında 7 – 14 Haziran 2018 
tarihleri arasında Malatya ili Akçadağ ilçe-
sinde okuyan 294 lise öğrencisinin beslenme 
okuryazarlığı düzeyleri ve etkileyen faktörler 
değerlendirilmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmamız kesitsel nitelikte tanımlayıcı tip-
te bir araştırmadır. Araştırmanın örneklem 
büyüklüğü hesaplanırken evren büyüklüğü 
1512 alındığında, %95 güven aralığında %80 
güçle örneklem büyüklüğü 335 olarak he-
saplanmıştır. Çalışmayı yürütmek için gere-
ken etik kurul (İnönü Üniversitesi Etik Kurul 

Sayı: 2018/11-16 Tarih: 22.05.2018) ve gere-
ken kurum izinleri (Akçadağ Kaymakamlığı 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı: 60423614-
730.08.03-E.11166456 Tarih: 07.06.2018) 
alındı. Akçadağ ilçesinde öğrenim gören 
294 lise öğrencisine bilgi formu, beslenme 
alışkanlıkları ve adölesan beslenme okurya-
zarlığı ölçeği içeren üç bölümden oluşan bir 
anket formu uygulandı. Bilgi formunda öğ-
rencilerin bazı sosyodemografik özellikleri, 
antropometrik ölçümleri sorgulandı. Antro-
pometrik ölçümlerinde 0,1 kg duyarlı tartı ile 
tartıya sabit 0,1 m duyarlı stadiyometre kul-
lanıldı. Beden kitle indeksi (BKİ) hesaplanır-
ken, ergenle için yaşa ve cinsiyete göre BKİ 
değerleri kullanıldı (Silk, et al., 2008: 3-10). 
Beslenme alışkanlıkları bölümünde öğrenci-
lerin beslenme alışkanlıklarını gösterebilecek 
bazı sorular soruldu. Üçüncü bölümde adöle-
sanlar için geliştirilmiş “Adölesan Beslenme 
Okuryazarlığı Ölçeği” kullanıldı. Bu ölçek 
22 sorudan oluşmakta ve 3 alt boyutta ince-
lenmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük 
puan 22, en yüksek puan 110’dur. İşlevsel 
beslenme okuryazarlığı boyutunda, adöle-
sanların beslenme ile ilgili konularda ulusal 
ve uluslar arası bilgi kaynaklarını takip etme 
durumu belirlenir. Bu alt boyuttan alınabile-
cek en düşük puan 7, en yüksek puan 35’tir. 
Adölesanın edindiği bilgilerin beslenme alış-
kanlığını değiştirme durumunu belirlendiği 
alt boyut, etkileşimli beslenme okuryazarlığı 
alt boyutudur. Bu alt boyuttan alınabilecek en 
düşük puan 6, en yüksek puan 30’dur. Kri-
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tik beslenme okuryazarlığı boyutunda, adö-
lesanların beslenme ile ilgili konularda aktif 
rol alması durumu belirlenir. Bu alt boyuttan 
alınabilecek en düşük puan 9, en yüksek puan 
45’tir. Ölçekten alınan puan arttıkça, okurya-
zarlık düzeyinin arttığını gösterir. Adölesan 
beslenme okuryazarlığı ölçeği Bari tarafından 
geliştirilmiş olup, Türkmen ve arkadaşları ta-
rafından Türkçe’ye uyarlanmış, geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışması yapılmıştır (Türkmen 
ve diğ., 2017: 1-16, Bari, 2012). 

Veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edil-
miştir. Verilerin analizinde, Mann Whitney-U 
ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Tüm 
değerlendirmelerde p<0,05 düzeyi anlamlı 
olarak kabul edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Çalışma 7 – 14 Haziran 2018 tarihleri arasın-
da rastgele seçilen iki okul olan Şehit Alper 
Güde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 

Akçadağ Anadolu Lisesi’nde okuyan ve rast-
gele seçilen gönüllü öğrencilerde yapılmıştır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Adölesanların beslenme okuryazarlığı düzey-
lerinin belirlenmesi ve bu düzeylerinin bazı 
demografik özellikleri ile ilişkisinin olup ol-
madığı, bu çalışmanın problemidir.

BULGULAR

Çalışmaya katılan öğrencilerin %48,3’ü 
(142) erkek, %51,7’si (152) kızdır. Öğrenci-
lerin %13,9’u zayıf, % 69,0’ı normal kilolu, 
% 8,8’i fazla kilolu, %8,2’si obez olup, BKİ 
ortalaması 20,9±3,4’tür. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin %5,1’i var olan kronik bir hasta-
lığı ile ilgili ilaç kullanmaktadır. Öğrencilerin 
annelerinin %55,8’i ilkokul ve altı düzeyde, 
% 28,6’sı ortaokul düzeyinde, %15,6’sı lise 
ve üzeri eğitim düzeyine sahiptir. Öğrenci-
lerin babalarının %29,3’ü ilkokul ve altı dü-
zeyde, % 33,7’si ortaokul düzeyinde, %37,1’i 
lise ve üzeri eğitim düzeyindedir.
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Tablo 1. Çalışmaya Katılan Bireylerin Bazı Sosyodemografik Özellik ve Kahvaltı Yapma 
Alışkanlığına Göre BKİ Sınıflaması

BKİ (kg/m2)

pZayıf Normal Fazla kilolu Obez Toplam

Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %**

Cinsiyet

  Erkek 13 31,7 97 47,8 14 53,8 18 75,0 145 48,3 0,008

  Kız 28 68,3 106 52,2 12 46,2 6 25,0 152 51,7

Yaş
  15
  16
  17
  18 ve üzeri

15
13
8
5

36,6
31,7
19,5
12,2

51
58
43
51

25,1
28,6
21,2
25,1

11
5
4
6

42,3
19,2
15,4
23,1

7
4
6
7

29,2
16,7
25,0
29,1

84
80
61
69

28,6
27,2
20,7
23,5

0,444

Anne öğrenim düzeyi
  İlkokul ve altı
  Ortaokul
  Lise ve üzeri

19
16
6

46,3
39,0
14,6

115
58
30

56,7
28,6
14,8

13
7
6

50,0
26,9
23,1

17
3
4

70,8
12,5
16,7

164
84
46

55,8
26,8
15,6

0,356

Baba öğrenim düzeyi
  İlkokul ve altı
  Ortaokul
  Lise ve üzeri

11
13
17

26,8
31,7
41,5

59
74
70

29,1
36,5
34,5

10
7
9

38,5
26,9
34,6

6
5
13

25,0
20,8
54,2

86
99
109

29,3
33,7
37,1

0,477

Hergün kahvaltı yapma

  Evet 19 46,3 101 49,8 14 53,8 9 37,5 143 48,6 0,645

  Hayır 22 53,7 102 50,2 12 46,2 5 62,5 151 51,4

*Sütun yüzdesi

**Satır yüzdesi

Araştırmaya katılan bireylerin yaşları, anne 
ve baba öğrenim düzeyleri ve kahvaltı yap-
ma alışkanlıkları ile BKİ’leri arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. Erkek 
öğrencilerde fazla kiloluluk ve obezite, kız-
lardan anlamlı olarak yüksektir. 

Çalışmaya katılan öğrenciler günde ortalama 
3,7±1,1 öğün yemek yemektedir. Öğrenci-

lerin %59,2’si genellikle öğün atladığını, en 
çok atlanılan öğün olarak ise kahvaltı öğü-
nü olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmaya ka-
tılan öğrencilerin %51,4’ü her gün kahvaltı 
yapmadığını belirtirken, kahvaltı yapmama 
nedeni olarak en çok canlarının istememesi 
(%73,3), ikinci neden olarak da zamanlarının 
kalmadığını (%24,0) olarak belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin %44,9’u genellikle okul kanti-
ninden alış veriş yaptığını belirtmiştir.
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Tablo 2. Kantinden Alışveriş Yapan Öğrencilerin Kantinden Satın Aldığını Belirttiği   Yi-
yecek ve İçecekler

Yiyecek ve içecekler n %

Yiyecekler
  Simit-poğaça
  Tost-gözleme
  Sandviç-hamburger
  Bisküvi-kraker
  Gofret-çikolata
  Cips
  Dondurma
  Meyve
  Diyet ürünler
  Şeker

96
69
12
57
48
25
56
8
3
17

72,7
52,3
9,1
43,2
36,4
18,9
42,4
6,1
2,3
12,9

İçecekler
  Su
  Çay
  Süt
  Meyve suyu
  Ayran
  Gazoz
  Kola
  Maden suyu
  Kahve

62
47
20
71
13
36
46
25
8

47,0
35,6
15,2
53,8
9,8
27,3
34,8
18,9
6,1

Kantinden alındığı belirtilen yiyecek ve içe-
cekler tabloda verilmiştir (Tablo 2). Öğrenci-
lerin en çok tükettikleri yiyecek olarak simit-

poğaça, tost-gözleme yedikleri, içecek olarak 
meyve suyu, su ve çay olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Adölesan Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği Alt Boyut ve Toplam Puan Ortancaları

Ölçek alt boyutları Ortanca Minimum Maksimum
Ortalama 

± Standart Sapma

İşlevsel Beslenme Okuryazarlığı 26 7 35 25,5±6,2

Etkileşimli Beslenme 
Okuryazarlığı

15 6 30 15,3±5,9

Kritik Beslenme Okuryazarlığı 27 13 37 26,2±5,7

Ölçek Toplam Puanı 66 37 102 67,0±9,0

Çalışmaya katılan öğrencilerin adölesan bes-
lenme okuryazarlığı ölçeği alt boyut ve top-

lam puan ortancaları Tablo 3’te verilmiştir. 
Ölçek toplam puan ortancası 66 (37-102)’dır.
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Tablo 4. Çalışmaya Katılan Bireylerin Bazı Sosyodemografik Özelliklerine Göre      Bes-
lenme Okuryazarlığı Ölçeği ve Alt Ölçekleri Puanları

İşlevsel 
Beslenme Okuryazarlığı

Etkileşimli 
Beslenme Okuryazarlığı

Kritik 
Beslenme Okuryazarlığı Ölçek Toplam Puan

Ortanca
(min-max) p

Ortanca
(min-max) p

Ortanca
(min-max) p

Ortanca
(min-max) p

Cinsiyet 
  Erkek
  Kız

25(9-35)
26,5(9-35)

0,144 15(6-30)
14(6-30)

0,584 27(13-37)
26(14-37)

0,250 66(47-102)
66(37-99)

0,622

Yaş 
  15
  16
  17
  18 ve üzeri

24(7-35)b

25(9-35)
27(12-35)
28(9-35)c

0,044 16(6-30)
16(6-30)
14(6-28)
13(6-30)

0,184 28(13-37)b

28(15-37)c

25(16-37)d

23(14-37)d

0,008 66(49-98)
67(47-102)
65(37-89)
64(47-99)

0,299

BKI (kg/m2)
  Zayıf
  Normal
  Fazla Kilolu
  Obez

27(12-35)
26(7-35)
28(9-35)
24(14-34)

0,496 14(6-24)
15(6-30)

15,5(6-28)
18(6-30)

0,117 27(17-37)
27(15-37)
26(14-36)
26(13-37)

0,827 66(37-81)
66(47-102)
66(53-84)
67(49-99)

0,936

Anne Öğrenim Düzeyi
  İlkokul ve altı
  Ortaokul
  Lise ve üzeri

26(7-35)
27(9-35)

26,5(9-35)

0,572 15(6-30)
14(6-28)
15(6-30)

0,058 27(14-37)
25(15-37)a

28(13-37)

0,028 66(53-99)
64(47-85)a

69,5(37-102)

0,018

Baba Öğrenim Düzeyi
  İlkokul ve altı
  Ortaokul
  Lise ve üzeri

25(7-35)
27(9-35)
26(14-35)

0,518 14,5(6-30)
16(6-28)
15(6-30)

0,591 26(14-37)
28(16-37)
26(13-37)

0,449 66(53-85)
69(37-98)
65(47-102)

0,469

Her gün kahvaltı yapma
  Yapan
  Yapmayan

26(7-35)
26(7-35)

0,265 15(6-30)
15(6-30)

0,636 26(14-37)
27(13-37)

0,159 66(37-102)
66(47-89)

0,571

Öğün atlama durumu
  Atlayan
  Atlamayan

26(7-35)
26,5(7-35)

0,394 15(6-30)
15(6-30)

0,910 26(14-37)
27(13-37)

0,845 66(47-89)
66(37-102)

0,480

Hastalık varlığı
  Var
  Yok

27(9-35)
26(7-35)

0,919 16(6-28)
15(6-30)

0,443 26(17-37)
27(13-37)

0,778 67(37-81)
66(47-102)

0,415

Sürekli ilaç kullanma
  Kullanıyor
  Kullanmıyor

27(9-35)
26(7-35)

0,911 17(6-28)
15(6-30)

0,215 27(17-37)
27(13-37)

0,579 75(37-81)
66(47-102)

0,095

a: diğerlerinden farklı

b,d ve c,d: birbirinden farklı

Cinsiyet, BKİ, baba öğrenim düzeyi, her-
hangi bir hastalık varlığı, sürekli olarak ilaç 
kullanma durumu, öğün atlama ve kahvaltı 
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yapma alışkanlığı ile beslenme okuryazarlığı 
toplam puan ve alt ölçek puanları arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 
Araştırmamızda anne eğitim düzeyi ile etkile-
şimli kritik beslenme okuryazarlığı alt ölçek 
puanı ile ölçek toplam puanı arasında anlamlı 
fark vardır. Ortaokul düzeyinde eğitime sahip 
annesi olan öğrencilerin etkileşimli ve kritik 
beslenme okuryazarlığı alt ölçek puanları ile 
ölçek toplam puanları, ilkokul ve altı ile lise 
ve üzeri öğrenim düzeyine sahip annesi olan-
lardan anlamlı olarak düşüktür. Çalışmamız-
da yaş ile işlevsel ve kritik beslenme okurya-
zarlığı alt ölçek puanları arasında anlamlı fark 
vardır. 17 ve 18 yaş ve üzerinde olan öğrenci-
lerin kritik beslenme okuryazarlığı puanları, 
15 ve 16 yaşında olanlardan anlamlı olarak 
düşüktür. 18 yaş ve üzerinde olan öğrencile-
rin işlevsel beslenme okuryazarlığı puanı, 15 
yaşındakilerden anlamlı olarak yüksektir. 

TARTIŞMA

Çalışmamızda çalışmaya katılan öğrencilerin 
% 8,8’i fazla kilolu, %8,2’si obez, toplamda 
%17,0’ı olması gereken ağırlığının üzerinde-
dir. Son yıllarda ülkemizde yapılan bazı çalış-
malarda, yaptığımız çalışmaya benzer şekilde 
lise öğrencilerinin fazla kiloluluk ve obezite 
sıklığı %15,3; %20,6 (%16,7 hafif şişman, 
%3,9 obez); %29,3 (%20,8 fazla kilolu, %8,5 
obez), %23,5 olarak belirtilmiştir  (Bari, 
2012, Yıldırım ve diğ., 2017: 149-55, Yılmaz 
ve diğ.,  2018: 77-88, Erdoğan ve diğ., 2017: 
1571-89). Arabistan, İspanya ve Amerika’da 

yapılan çalışmalarda lise öğrencilerinde fazla 
kiloluluk ve obezite sıklığı %40 (%16 fazla 
kilolu, %24 obez), %22,6 (%17.2 fazla kilo-
lu, %5,3 obez), %36,8 (%17,8 fazla kilolu, 
%19,0 obez) olduğu bildirilmiştir (Farsi, et 
al., 2017: 114-21, Schröder, et al., 2014: 1-6, 
et al., 2013: 539-46, Brener, et al., 2013: 539-
46). Yaptığımız araştırmada erkek öğrenciler-
de fazla kiloluluk ve obezite, kız öğrenciler-
den anlamlı olarak daha yüksektir. Benzer şe-
kilde Elazığ’da lise öğrencileri üzerinde ya-
pılan bir çalışmada fazla kilolu ve obez olan 
erkek öğrenciler, kız öğrencilerden anlamlı 
olarak fazla olduğu bildirilmiştir (Aksakal ve 
diğ., 2017: 13-23). Kayseri’de, Eskişehir’de 
ve Erzurum’da lise öğrencileri ile yapılan iki 
çalışmada fazla kiloluluk ve obezite bakımın-
dan kız ve erkek öğrenciler arasında anlam-
lı bir fark olmadığı belirtilmiştir (Yılmaz ve 
diğ.,  2018: 77-88, Erdoğan ve diğ., 2017: 
1571-89, Yılmaz, 2015). Adölesan dönemde 
kızların dış görünüşlerine erkeklerden daha 
fazla önem verdiklerinden, kilo koruyucu,  
zayıflamaya ve sağlıklı beslenmeye yönelik 
davranışlar sergiledikleri söylenebilir.  Adö-
lesan dönemde obezite varlığı, yetişkinlik 
dönemindeki obezite ve ilintili hastalıkların 
gelişiminde önemli rolü olduğundan, sebep-
leri ve çözüm yolları araştırılıp dikkate alına-
rak önlem alınması, tedavi edilmesi, sağlıklı 
beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve 
yeterli fiziksel aktivitenin sağlanması gerekir 
(Yılmaz ve diğ.,  2018: 77-88). 
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Çalışmamızda öğrencilerin %35,4’ü günde 3 
öğün, %35,0’ı günde 4 öğün yemek yedikle-
rini belirtmişlerdir. Ankara’da yapılan bir ça-
lışmada benzer şekilde adölesanların %37,4’ü 
3 öğün, %46,4’ü 4 ve daha fazla öğün yemek 
yedikleri belirtilmiştir (Gümüş ve diğ., 2011: 
785-808). Yine Kayseri’de yapılan çalışmada 
lise öğrencilerinin %63,3’ünün 3 ana öğün 
tükettiği, %86,2’sinin ara öğün tükettiği ve 
ara öğün tüketenlerin %48,0’ının günde 1 
ara öğün,%37,7’sinin 2 ara öğün tükettikleri 
bildirilmiştir (Yılmaz ve diğ.,  2018: 77-88). 
İstanbul’da yapılan bir çalışmada da lise öğ-
rencilerinin %56,9’unun 3 öğün, %24,1’inin 
4 öğün tüketmekte ve %56,3’ünün öğün atla-
dığı belirtilmiştir (Akman ve diğ., 2012: 24-
9). Araştırmamızda öğrencilerin %59,2’si-
nin öğün atladığı ve en çok atlanan öğünün 
kahvaltı olduğu görülmektedir. Kayseri’de, 
Ankara’da, ABD’de yapılan çalışmalarda da 
benzer şekilde öğrencilerin sırayla % 55,7’si-
nin, %79,6’sının, %57,0’ının öğün atladığı, 
en çok atladıkları öğünün de kahvaltı olduğu 
belirtilmiştir (Yılmaz ve diğ.,  2018: 77-88, 
Gümüş ve diğ., 2011: 785-808. Sweeney, et 
al., 2005: 100-5). Ankara’da, San Diego’da 
ve İzmit’te yapılan çalışmalarda da benzer 
şekilde adölesanların öğün atlama sebepleri 
olarak en çok isteksizlik ve zaman bulama-
ma olduğu görülmektedir (Gümüş ve diğ., 
2011: 785-808, Sweeney, et al., 2005: 100-5, 
Sormaz, 2006). Başta kahvaltı öğünü olmak 
üzere düzenli ana öğün tüketimi ve ara öğün-
ler adölesanlar için önemlidir. Okula giden 

öğrencilerin ders saatlerinin erken başlaması, 
ders aralarındaki zamanın kısa olması birey-
lerin öğün atlamasına sebep olabilir.

Yaptığımız araştırmada erkek öğrenciler kız 
öğrencilerden anlamlı olarak daha fazla öğün 
atladıklarını ve daha fazla kantinden alışve-
riş yaptıklarını, ancak kız öğrencilerin daha 
fazla düzenli kahvaltı yaptıklarını belirttikleri 
görülmektedir. Ankara’da lise öğrencileri ile 
yapılan bir çalışmada öğün atlama bakımın-
dan kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı 
bir farklılık olmadığı belirtilmiştir (Ahraz, 
2017). İzmit’te ve Ankara’da yapılan çalış-
malarda lisede okuyan kız öğrencilerin erkek 
öğrencilerden daha fazla öğün atladıkları bil-
dirilmiştir (Yılmaz ve diğ., 2018: 77-88, Sor-
maz, 2006). 

Araştırmamızda, Kayseri’de, Eskişehir’de, 
Erzurum’da ve Ankara’da lise öğrencileri 
üzerinde yapılan çalışmalara benzer olarak, 
öğrencilerin anne ve baba öğrenim düzeyi ile 
BKİ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki yoktu (Yılmaz ve diğ.,  2018: 77-88, Er-
doğan ve diğ., 2017: 1571-89, Yılmaz, 2015, 
Ahraz, 2017). Kayseri’de ve Denizli’de yapı-
lan çalışmalarda öğün atlayan lise öğrencile-
rinde obezitenin anlamlı olarak daha fazla ol-
duğu belirtilmiştir (Yılmaz ve diğ.,  2018: 77-
88, Turan ve diğ., 2009: 5-12). Eskişehir’de 
ve Erzurum’da lise öğrencilerinde yapılan 
çalışmalarda ise çalışmamıza benzer şekilde 
öğün atlama ile fazla kiloluluk ve obezite ara-
sında anlamlı bir ilişki olmadığı belirtilmiş-
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tir (Erdoğan ve diğ., 2017: 1571-89, Yılmaz, 
2015). Yaptığımız çalışmada BKİ ile kahvaltı 
yapma durumu ve kantinden alış veriş yapma 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
yoktur. Eskişehir’de lise öğrencileri ile yapı-
lan bir çalışmada hazır gıda tüketme durumu 
ile fazla kiloluluk-obezite arasında anlamlı 
bir ilişki olmadığı belirtilmiştir (Erdoğan ve 
diğ., 2017: 1571-89). Erzurum’da yapılan bir 
çalışmada lise öğrencilerinin dışarıda yeme 
alışkanlığı ile obezite ve fazla kiloluluk ara-
sında anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirtil-
miştir (Yılmaz, 2015). Ankara’da yapılan bir 
çalışmada adölesanların sağlıklı yeme dü-
zeyleri ile BKİ arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı belirtilmiştir (Gümüş ve diğ., 2011: 
785-808). Elazığ’da yapılan bir çalışmada 
kahvaltı yapan lise öğrencilerinde obezite du-
rumu anlamlı olarak daha fazla olduğu bildi-
rilmiştir (Aksakal ve diğ., 2017: 13-23). Ça-
lışmamızda öğrencilerin %44,9’unun kantin-
den alışveriş yaptığı, yiyecek olarak en fazla 
simit-poğaça, tost-gözleme yedikleri, içecek 
olarak meyve suyu, su ve çay olduğu görül-
mektedir. Benzer şekilde Denizli’de yapılan 
bir çalışmada kantinden en çok alınan yiye-
ceklerin simit, poğaça, tost, bisküvi; en çok 
alınan içeceklerin çay, bitki çayı, su ve mey-
ve suyu olduğu belirtilmiştir (Aksoy, 2017). 
Düzenli kahvaltı yapmayan ve öğün atlayan 
öğrencilerin okulda oldukları süreç boyunca 
vücut ihtiyaçlarının arttığı, kan şekerlerinin 
düştüğü ve acıktıkları için karbonhidrat ağır-

lıklı ve doyurucu yiyeceklere yöneldikleri 
söylenebilir. 

Türkmen’in adölesanlarda yaptığı çalışmada 
beslenme okuryazarlığı toplam puan ortala-
ması 90,56±10,46, işlevsel beslenme okur-
yazarlığı alt ölçek puanı 30,88±5,26, etkile-
şimli beslenme okuryazarlığı alt ölçek puanı 
25,90±6,12, kritik beslenme okuryazarlığı pu-
anı 33,79±3,88 olarak belirtilmiştir (Türkmen 
ve diğ., 2017: 1-16). Denizli’de lise öğrenci-
leri ile yapılan bir çalışmada adölesan bes-
lenme okuryazarlığı ölçeğinden alınan puan 
ortalamasının 67,62±7,98 olduğu belirtilmiş-
tir (Ayer, 2018). Japonya’da yaşlılar üzerinde 
yapılan bir çalışmada bireylerin %30,7’sinin, 
ABD’de yetişkinler üzerinde yapılan bazı ça-
lışmalarda bireylerin %37’sinin, %43,5’inin 
yeterli beslenme okuryazarlığı düzeyinde ol-
duğu belirtilmiştir (Song, et al., 2014: 446-
53, Speirs, et al., 2012: 1082-91, Aihara, et 
al., 2011: 421-31). Araştırmamızda beslenme 
okuryazarlığı ölçeği ortalaması 67,0±9,0’dur. 
Alt ölçek puanları incelendiğinde puan or-
talamaları işlevsel beslenme okuryazarlığı 
25,5±6,2, etkileşimli beslenme okuryazar-
lığı 15,3±5,9, kritik beslenme okuryazarlığı 
26,2±5,7’dir. Çalışmamızda lise öğrencile-
rinin sağlık okuryazarlığı düzeyinin çok iyi 
düzeyde olmadığı görülmektedir. Öğrencile-
rin yeterli düzeyde beslenme eğitimi almamış 
oldukları söylenebilir.

Japonya’da yapılan bir çalışmada kadınların 
erkeklerden daha fazla beslenme okuryazar-
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lığı düzeyine sahip olduğu belirtilmiştir. Yine 
aynı çalışmada yeterli beslenme okuryazar-
lığı düzeyinde olan erkek bireylerde fazla 
kiloluluğun daha fazla olduğu bildirilmiştir 
(Aihara, et al., 2011: 421-31). ABD’de yapı-
lan bir çalışmada kızların, evde yemek yeme 
sıklığının yüksek olmasının ve obez olması-
nın beslenme ile ilgili görevlere katılanlarda 
daha fazla olduğu belirtilmiştir (Larson, et 
al., 2006: 211–8). Denizli’de yapılan çalış-
mada, çalışmamıza benzer şekilde adöle-
sanlarda cinsiyet ile beslenme okuryazarlığı 
toplam ölçek puanı arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığı belirtilmiştir (Ayer, 2018). Her iki 
cinsiyette de beslenme okuryazarlığının ye-
terli olmadığı söylenebilir.

Avustralya’da 12-17 yaş arası bireylerde 
yapılan bir çalışmada bireylerin beslenme 
bilgilerinin, besin hazırlama becerilerinden 
daha iyi olduğu, başka bir çalışmada lise 
öğrencilerine okulda verilecek olan iyi bir 
gıda okuryazarlığı eğitimi verilmesinin, bi-
reylerin beslenme davranışlarını değiştirme 
ve beslenme ile ilgili becerileri kazanmada 
destekleyici olacağı belirtilmiştir (Ronto, et 
al., 2016: 549-57, Ronto, et al., 2017: 326-
34). Denizli’de adölesanlarda yapılan bir ça-
lışmada, bizim çalışmamıza benzer şekilde 
yaş ile beslenme okuryazarlığı toplam puanı 
arasında anlamlı ilişki olmadığı belirtilmiştir 
(Ayer, 2018). Çalışmamızda işlevsel beslen-
me okuryazarlığı alt ölçek puanı yaş arttık-
ça anlamlı olarak artmakta, kritik beslenme 

okuryazarlığı alt ölçek puanı ise yaş arttıkça 
anlamlı olarak azalmaktadır. Yaş arttıkça adö-
lesanların beslenme ile ilgili konularda bilgi 
kaynaklarını daha fazla takip ettikleri, ancak 
adölesanların beslenme ile ilgili konularda 
aktif rol almalarının azaldığı söylenebilir.

ABD’de yapılan bir çalışmada yeterli sağ-
lık okuryazarlığı düzeyinde olan bireylerin 
diyetlerinde kalori alımının daha az olduğu, 
sebze tüketiminin daha fazla, doymuş yağ tü-
ketiminin daha az olduğu belirtilmiştir (Zo-
ellner, et al., 2011: 1013-20). Yeni Zelanda’da 
üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir 
çalışmada bireylerin beslenme okuryazarlığı 
ile BKİ ve kan lipit düzeyleri arasında anlam-
lı ilişki olduğu bildirilmiştir (Mearns et al., 
2017: 43-8). Afrika’da yapılan bir çalışmada 
yağ bilgisi düşük olan bireylerin diyetlerinde 
daha fazla yağ tükettikleri bildirilmiştir (Ven-
ter, et al., 2010: 75–83). Tayvan’da üniversite 
öğrencileri ile yapılan bir çalışmada beslen-
me okuryazarlığı düzeyinin, sağlıklı yeme 
davranışları üzerinde önemli etkisinin olduğu 
bildirilmiştir (Lee et al.,, 2017: 14). ABD’de 
yapılan başka bir çalışmada beslenme okur-
yazarlığının yetersiz olmasının, ağırlık de-
netiminde davranış değişikliği oluşturmada 
önemli engel olduğu belirtilmiştir (Song, et 
al., 2014: 446-53). Çalışmamızda adölesan-
ların BKİ ile beslenme okuryazarlığı toplam 
ölçek ve alt ölçek puanları arasında anlamlı 
bir ilişki yoktur. Fazla kiloluluk ve obeziteyi 
önlemek için yalnızca beslenme okuryazarlı-
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ğının olmasının yeterli olmadığı, beslenmeyi 
ve fiziksel aktiviteyi düzenleyici imkanların 
da sağlanması gerektiği söylenebilir.

Denizli’de yapılan bir çalışmada lise öğren-
cilerinin annelerinin öğrenim düzeyi arttıkça 
beslenme okuryazarlığı toplam puanının da 
anlamlı olarak arttığı, baba öğrenim düzeyi 
ile beslenme okuryazarlığı arasında anlamlı 
bir ilişki olmadığı belirtilmiştir (Ayer, 2018). 
Bizim çalışmamızda ise baba öğrenim düzeyi 
ile ölçek toplam puanı ve alt ölçeklerinin pu-
anları arasındaki ilişki istatistiksel açıdan an-
lamlı değildir. Anne eğitim düzeyi ile etkile-
şimli kritik beslenme okuryazarlığı alt ölçek 
puanı ile ölçek toplam puanı arasında anlamlı 
fark vardır. Ortaokul düzeyinde eğitime sahip 
annesi olan öğrencilerin etkileşimli ve kritik 
beslenme okuryazarlığı alt ölçek puanları 
ile ölçek toplam puanları, ilkokul ve altı ile 
lise ve üzeri öğrenim düzeyine sahip annesi 
olanlardan anlamlı olarak düşüktür. Anne öğ-
renim düzeyinin adölesanların beslenme dav-
ranışları ve beslenme bilgileri üzerinde etkili 
olduğu söylenebilir. Genelde babaların besin 
hazırlama ve pişirmede etkin rollerinin ol-
mamasından dolayı, baba öğrenim düzeyinin 
adölesan beslenme okuryazarlığı üzerinde et-
kisi olmayabilir.

Çalışmamızda öğün atlama ve kahvaltı yap-
ma alışkanlığı ile beslenme okuryazarlığı 
toplam puan ve alt ölçek puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 
Benzer şekilde Denizli’de yapılan bir çalış-

mada öğün atlama ile beslenme okuryazarlığı 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirtil-
miştir (Ayer, 2018). 

Denizli’de yapılan çalışmada ise adölesan-
ların genel sağlık durumu algısı iyi/çok iyi 
olan bireylerin beslenme okuryazarlığı puan 
ortalaması, kötü/çok kötü olanlardan anlam-
lı olarak yüksek olduğu belirtilmiştir (Ayer, 
2018). Araştırmamızda herhangi bir hastalık 
varlığı ve sürekli olarak ilaç kullanma duru-
mu ile beslenme okuryazarlığı toplam puan 
ve alt ölçek puanları arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir farklılık yoktur.

SONUÇ

Yaptığımız çalışmada cinsiyet, baba öğrenim 
düzeyi, BKİ, hastalık varlığı, sürekli ilaç kul-
lanma durumu, öğün atlama ve düzenli kah-
valtı yapma ile beslenme okuryazarlığı ölçeği 
toplam puanı ve alt ölçek puanları arasında 
anlamlı bir fark olmadığı görüldü. Bireylerin 
yaşları arttıkça işlevsel beslenme okuryazar-
lığı alt ölçek puanının anlamlı olarak arttığı, 
kritik beslenme okuryazarlığı alt ölçek pua-
nının anlamlı olarak azaldığı saptandı. Anne 
öğrenim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin 
kritik beslenme okuryazarlığı alt ölçek pua-
nının ve ölçek toplam puanının diğer öğren-
cilere göre anlamlı olarak en düşük olduğu 
belirlendi.



56

DBHAD
www. dbhadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research

Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos  2019 Sayı: 16 İlkbahar Yaz Dönemi
May - June - July - August 2019 Issue: 16 Spring Summer Semester

ID:220 K:402
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)

ISSN Print: 2148-4791 ISSN Online: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

ÖNERİLER

Bilgi, davranış ve becerilerin artırılması ve 
geliştirilmesinin yüksek olduğu adölesan dö-
nemde özellikle okullarda gerekli önlemlerin 
alınması, eğitim ve uygulamaların yapılması, 
verilen beslenme eğitimine uygun davranış 
geliştirilmesi için uygun alanların oluştu-
rulması ve sürekliliğin sağlanması gerekir. 
Ulusal olarak adölesan dönemde beslenme 
okuryazarlığının yükseltilmesi, ileriki yaş 
dönemlerinde de beslenme okuryazarlığının 
yükselmesine fayda sağlayacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Individuals of all ages have to be aware of their health and disease status and 
make the right decision about themselves. Health literacy is the ability of people to reach, 
understand and use health information in order to protect and maintain health. Health literacy 
allows individuals to increase and understand their own health and environmental regulation 
in healthy behaviours and to be self-sufficient. Individuals have to have a basic level of health 
literacy. Many hereditary and environmental factors play a role in improving and maintaining 
health. Nutrition is one of the most important interchangeable environmental factors in imp-
roving and maintaining health. For this reason, nutritional literacy is an important factor for 
changeable nutrition factor. Nutritional literacy defines the basic nutritional information that 
individuals need in order to provide and understand appropriate nutrition decisions and services 
and the level of understanding of these matters. As a requirement of nutrition literacy, individu-
als are informed about basic nutrition principles and nutrient preparation, cooking techniques 
and they act according to this information. Individuals can understand the pieces of information 
about nutrients and food groups, read and understand food labels and make measurements to do 
portion control. In this way, individuals with high nutritional literacy can understand the nutriti-
onal recommendations related to the disease, special conditions and general health status. They 
make proper and healthy food selection and applications and can eat healthily.  Aim: The pur-
pose of this study is to determine the level of nutrition literacy and the factors affecting these le-
vels among high school students in Akçadağ district of Malatya. Method: The study is a cross-
sectional descriptive research. Ethical committees and required institution permissions were 
obtained for the study. When calculating the sample size of the study, the size of the population 
was taken as 1512 and the sample size was calculated to be 335 with 95% confidence interval 
and 80% power. A questionnaire consisting of three sections which included information form 
and dietary habits scale was applied to 294 high school students studying in Akçadağ district 
from June 7th through 14th of 2018.  In the information form, some sociodemographic characte-
ristics and anthropometric measurements of students were questioned. In the Nutrition habits 
section, some questions were asked to students to show their eating habits. In the third chapter, 
Adolescent Nutrition Literacy Scale which was developed for adolescents was used. Data were 
analyzed with SPSS22.0 program. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used to 
analyze the data. Findings and Results: 48.3% of the students who were participated in the 
study (142) were male and 51.7% (152) were female. 13.9% of the students were underweight, 
69.0% were normal weight, 8.8% were overweight and 8.2% were obese, and BMI average was 
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20.9 ± 3.4. 55.8% of the mothers of the students have primary and lower level education, 28.6% 
have a middle school level and 15.6% have a high school or higher education level. 29.3% of 
the fathers of students were in primary and lower level, 33.7% in middle school level, 37.1% in 
high school and above. There was no statistically significant relationship between the ages of 
the participants, the level of education of their parents and their breakfast habits and their BMI. 
In male students, overweight and obesity are significantly more common than females. Girls 
give more importance to external appearance than males in adolescence period so related to that 
they exhibit behaviors related to weight loss, weight protection and healthy eating.  Students 
participating in the study eat an average of 3.7 ± 1.1 meals a day. 59.2% of the students stated 
that they usually skipped meals and the most skipped meal was the breakfast. In our research, 
it was seen that male students had significantly skipped more meals than female students and 
that they had done more canteen shopping but female students stated that they had more regular 
breakfast. 51.4% of the students participating in the study stated that they did not have breakfast 
every day and as a reason for not having breakfast were they did not have an appetite (73,3%) 
and did not have time for breakfast (24.0%). The total score median of adolescent nutrition lite-
racy scale has found 66 (37-102) and it shows that the level of health literacy is not very good.  
There was no statistically significant difference between the nutrition literacy total score and 
subscale scores and sex, BMI, presence of any disease, continuous use of medication, eating 
and skipping breakfast. In general, the level of education of fathers may not have an impact on 
adolescent nutrition literacy, since fathers do not have an effective role in food preparation and 
cooking. In order to prevent overweight and obesity, it can be said that only nutritional literacy 
is not sufficient enough and because of that nutrition and physical activity should be regulated. 
In our study, there was a significant difference between age and functional and critical nutriti-
onal literacy subscale scores. The critical nutritional literacy scores of students aged 17 and 18 
years and above were significantly lower than those at 15 and 16 years of age. The functional 
nutritional literacy score of the students aged 18 years and above is significantly higher than 
those at 15 years of age. It can be said that adolescents follow the sources of information about 
nutrition issues as age increases but the active role of adolescents in related to nutrition issues 
decreases. In our study, there is no significant difference between the level of education level 
of fathers and the total score of the scale and the subscale scores, but there is a significant dif-
ference between the educational level of mothers and the interactive critical nutrition literacy 
subscale score and the total score of the scale. The interactive and critical nutritional literacy 
subscale scores and total scores of the scale of the students with mothers who have education 
at middle school level are significantly lower than those with mothers who have primary and 
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lower education and high school and higher education level. In general, the level of education 
of fathers may not have an impact on adolescent nutrition literacy since fathers do not have an 
effective role in food preparation and cooking. In the adolescent period where the knowledge, 
behavior and skills are increased and developed, it is necessary to take the necessary measures, 
especially in schools, to make training and practices, to create appropriate areas for the deve-
lopment of behavior in accordance with the nutrition education given, and to ensure continuity. 
Increasing health literacy nationally in the adolescent period will benefit health literacy also in 
the later years. 
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DBHAD “Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi”; 2014 yılı itibariyle yayın 
hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara 
yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. 
Dergimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmak-
tadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde 
Beslenme Bilimi konusunda yapılmış her türlü araştırma çalışmasına yer verilecektir. Beslen-
me Bilimleri, Toplum Beslenmesi, Beslenme Eğitimi, Diyetetik, Besin Mikrobiyolojisi ve Toplu 
Beslenme Sistemleri, Epidemiyoloji, Diyet Araştırmaları, Besin Gereksinimleri, Beslenme Dav-
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tedir. Dergimizin baş editörleri Prof. Dr. Çetin YAMAN ve Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN olup, 
dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. 
Yönetim kurulu başkanı derginin o anki yönetim kurulundaki en üst unvana sahip hocamız 
olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi 
alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşü-
ne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve 
yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiç-
bir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak 
üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen 
çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş 
ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacı-
larının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca  bilimsel 
çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında 
yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim 
kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her 
türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul 
ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü 
hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem süre-
cine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi 
vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak 
isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiri-



lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 
Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönde-
rilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Ancak her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumlu-
dur. Her bir yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır. 
Bu kurallara uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi 
olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan 
çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı 
belirtilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde de-
ğerlendirilir. Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır. 
İlk sırada etik kurallar çerçevesinde tezin “yayının” asıl sahibi konumundaki kişi ilk sırada yer 
almalıdır. Danışman ve diğer yazarlar tezin sahibinin önünde yer alamaz.  Bu tip çalışmalarda 
tez danışmanı dışında farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya ne tür bir katkı sağlandığı 
kaynakça kısmında açıkça belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir ya-
yın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel 
araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal 



bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal 
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi 
yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. 
İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını gide-
rebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır. 

 

Değerli Bilim İnsanları., 

 

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı 
Başvuru koşulu olarak 101 nolu madde getirilmiştir. Bu maddenin, 1-Uluslararası makale 
bölümünün (b) şıkkında “Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen 
indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi 
(10 puan) istenmektedir. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi (DBHAD) 
alan indeksli dergi kriterlerinde yer almakta ve değerlendirilmektedir.



ABOUT

“International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research” (DBHAD) has started to pub-
lish articles as of 2014. Our journal includes valuable and qualified articles which will provide 
sources for the literature. Our journal is an international refereed journal, and is published three 
times a year. The issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. 
Both online and printed versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of 
works tackling the issues of Nutritional Sciences, Public Health Nutrition, Nutrition Education, 
Dietetics, Food Microbiology and Collective Nutrition Systems, Epidemiology, Diet Research, 
Food Requirements, Metabolic Studies, Body Composition, Adiposity, Genetics, Nutrigenetics, 
Food Safety and Security. Editor-in-Chief of the journal is Prof. Dr. Çetin YAMAN (Ph.D) 
and Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN (MD)  and the journal carries out its activities in accordance 
with the decisions taken by the Executive Board of the journal. The President of the Executive 
Board is the member of the board who has the highest rank, and decisions taken by 51% of 
executive board are implemented. Each submitted article is approved by two referees who are 
experts in their fields, and is expected to be granted with positive opinions of referees as to be-
ing eligible for publishing. Within the same issue, single article of the author is published. If the 
author has more than one article which is approved by referees and the executive board, those 
are lined up for the following issues. No author has any kind of power on referees and executive 
board. Copy right agreement is not demanded for articles which have been uploaded to the 
system for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the system are considered 
to be transferred to the journal. Author or authors are regarded to have agreed on this and have 
been included in this system by committing to act in accordance with the publishing conditions 
of the journal. 

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Only executive 
board takes decisions regarding the participation of scientists who would like to participate in 
the referees, scientific and advisory boards of the journal. 



In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related to 
the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published in the 
journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. Editor-
in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. A work 
which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief cannot be 
included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or authors 
cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved by a re-
feree or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to negative 
opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related decision 
of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the journal. Any 
kind of authority belongs unilaterally to the executive and executive boards of the journal.

Our journal acts in accordance with the Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic 
Works and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the 
right to protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the neces-
sities of this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which 
are not in accordance with related rules, and plagiarism. Ethics board report is mandatory in re-
search and applied studies. Studies without ethics board report cannot be accepted even if they 
have received referee’s approval. Author or authors cannot claim any right on this matter. On 
this matter, any institution, individual or other authorities cannot impose sanction on the jour-
nal. Each and every author has to obey international academic, scientific and ethical rules. Our 
journal informs related institutions or organizations directly and formally about authors who do 
not obey the rules. In studies which are prepared by utilizing PhD, MA/MS and Expertise the-
ses, studies that have been utilized have to be definitely stated under the title of bibliography or 
abstract. Otherwise, such studies cannot be regarded as ethical and evaluated within the frame 



of plagiarism. In MA/MS and Expertise theses, name of the author of the original study has 
to be stated. If different author names exist in such studies, the contributions of the authors to 
the study have to be clearly stated in the bibliography. Our journal has both online and printed 
versions. Our journal, as a material including academically-prepared studies, is a social organ 
which provides services to the society in order to provide benefits to institutions and individuals 
which carry out scientific studies. Our journal does not charge any fee thus does not have to 
send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have been accepted 
and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s publication 
and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from the system 
by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed by authors 
based on the sample work provided for them.        

The Article No. 101 has been brought as the condition to Apply for the Exam of Associate 
Professorship in the Main Area of Health Sciences by T.R. Head of Interuniversity Council. In 
this article, 1- (b) section of the international article part states that Original research articles 
(10 points) published in the journals indexed by international field indices (the journals in the 
indices apart from those specified in 1a) are required. International Peer-Reviewed Journal of 
Nutrition Research (DBHAD) is included in the criteria for the journals indexed in its field and 
evaluated accordingly.




