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Değerli Okurlar., 

DBHAD “Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi” nin ilk sayısını çıkarmanın 
mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Beslenme alanında literatüre katkı yapacağına inandığımız dergimizin 
bu sayısında 6 birbirinden değerli çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimiz yılda üç sayı ve dört aylık 
aralıklı periyodlarda yayın hayatına devam edecektir. Bir sonraki sayımız Aralık 2014 tarihinde sistemdeki 
yerini alacaktır. Bu sayımızda yer alan çalışmalara baktığımızda Bıyıklı ve ark., tarafından yapılan hastane 
mutfaklarında çalışan aşçıların gıda güvenliğine yönelik bilgi düzeyleri üzerinde durulmuş ve bir araştırma 
çalışması olarak Konya ili örneği şeklinde çalışma tamamlanmıştır. Yılmaz ve ark., tarafından yapılan 
çalışmada ise İstanbul da 31-50 yaş arasındaki kadınlarda kiloluk ve obezitenin saptanmasına ilişkin araştırma 
makalesi dergimizdeki yerini almıştır. Koçak ve ark., tarafından yapılan çalışmaya baktığımızda ise  bahçe 
meslek yüksek okulu örneği ile üniversite öğrencilerinin probiyotik gıda tüketimleri incelenmiştir. Mutlu ve 
arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise çocukluk çağı cinsel istismarına ilişkin dönem obezitesi üzerinde 
durulmuştur. Asil ve ark., tarafından yapılan çalışmada ise yetişkinlerin hipertansiyona yönelik bilgileri ele 
alınmış ve literatüre katkı sağlayacak bir yayın üretilmiştir. Korkmaz ve ark., tarafından yapılan çalışmada ise 
geçmişten günümüze yönelik birçok toplum ve ülkede kullanılan terapötik etkili gıdaların kullanım alanlarına 
yönelik ticari boyut ele alınarak literatür açısından değerlendirilmiştir. Bu sayımızda başta yazarlarımız olmak 
üzere çalışmaların değerlendirilmesine katkı sağlayan dergimiz yayın kurulu, hakem kurulu, editörler kurulu ve 
yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Her sayımızda gelen yayın ve kabul ettiğimiz yayın sayımızın 
artacağına inanıyor ve literatüre kaynak anlamında ciddi katkı sağlayacağımıza olan inancımız tamdır. Bir 
sonraki sayımızda görüşmek üzere tüm okurlarımıza yazarlarımıza ve dergimiz bilim kurullarında görev alan 
hocalarımıza sağlık esenlik ve mutluluklar diliyorum. Saygılarımla…

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

Doç. Dr. Aslı UÇAR 
Baş Editör 



V

Distinguished Readers, 

We share the joy of publishing the first volume of DBHAD “International Refereed Journal of Nutrition 
Surveys” . In this volume of our journal, we have included 6 valuable papers, which we believe that they will 
contribute to the literature in the field of nutrition. Our journal will continue to be published in every four 
months with three volumes in a year. Our next volume will be on the system in December 2014. Regarding 
the papers in this volume; the study by Bıyıklı et all. Focuses on the information level of cooks working in 
hospital kitchens concerning food safety and a case study was conducted on city of Konya. The research 
article by Yılmaz et all. regarding determination of weight and obesity in women aged between 31 and 50 in 
Istanbul has been included in our journal. The study by Koçak et all. examines probiotic food consumption of 
the university students with Bahçe vocational school example. The study by Mutlu et all. focuses on period 
obesity concerning childhood sexual abuse. The study by Asil et all. addresses the knowledge of adults on 
hypertension and a paper that will contribute to the literature has been prepared. The study by Korkmaz et all. 
addresses the commercial dimension directed to fields of use for foods with therapeutic effect used in many 
societies and countries from past to present and it has been evaluated in literature terms. We extend our thanks 
to authors, editorial board, referee board, publication board and members of executive board who contributed 
to evaluation of papers in this volume. We believe that there will be more papers and accepted publications 
in each volume, and we will surely make significant contributions to the literature. Until we meet in the next 
volume, I wish many days with health, well-being and joy to all of our readers, authors and academicians in 
science boards of our journal. 

Best regards 

(Author(s) is/are required to insert relevant information of ethical committee report while uploading 
paper to the system of the journal if studies require ethical committee report. Our journal, publication board, 
publisher, editorial board, referee and scientific boards bear no responsibilities regarding the problems that 
may occur. Author(s) is/are required to inform the journal regarding this matter. The whole responsibility 
belongs to author(s)). 
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HASTANE MUTFAKLARINDA ÇALIŞAN AŞÇILARIN GIDA GÜVENLİĞİ 
İLE İLGİLİ BİLGİ VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ: KONYA 

İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

THE DETERMINATION OF THE KNOWLEDGE AND PRACTICES 
CONCERNING FOOD SAFETY FOR COOKS WORKING IN HOSPITAL 

KITCHENS: KONYA CITY CENTRE SAMPLE

Ali Emrah BIYIKLI1, Nazan AKTAŞ2

1 Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
2 Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Özet: Bu araştırmada, Konya il merkezindeki hastane 
mutfaklarında çalışan aşçıların gıda güvenliği bilgi ve 
uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama 
modeli kullanılarak yürütülen araştırmada, 99 erkek 
92,5’% i ve 8 kadın%7,5’i toplam 107 aşçı katılmış 
olup araştırmada örneklem alınmayıp evrenin tama-
mına ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı 
tarafından hazırlanan anket formu aracılığıyla elde 
edilmiştir. Aşçıların %34,6’sı ilkokul mezunu, %69,2’si 
kamu hastanelerinde çalışmaktadır. Ayrıca aşçıların, 
%53,3’ünün gıda güvenliği eğitimi aldığı belirlenmiştir. 
Aşçıların gıda güvenliği eğitimi alma durumu, gıda 
güvenliği bilgisini ve uygulamalarını olumlu yönde 
önemli düzeyde etkilemektedir (p<0,05). Gıda güven-
liği bilgi ve uygulamalarının doğru ve kalıcı olması 
için, hastanelerde çalışan aşçılara, gıda güvenliği 
ve beslenmenin temel ilkelerine göre sürdürülebilir 
eğitimler verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, Bilgi, Uygulama, 
Hastane, Aşçı, Eğitimi

Abstract: In this research, the aim has been to de-
termine the food safety knowledge and practices of 
cooks working in the hospital kitchens at Konya city 
centre. A total of 107 cooks, 99 being men (%92.5) 
and 8 being women (%7.5) have participated in the 
research, which has been conducted by using the 
screening model, whereby no sampling has been 
made and the entirety of the phase has been reached 
at. Research data has been yielded by the questionnaire 
prepared by the researcher. %34.6 of the cooks are 
primary school graduates and %69.2 are working at 
public hospitals. Moreover it has been determined that 
%53.3 of cooks have received training in food safety. 
Cooks’ training in food safety positively affects food 
safety knowledge and practices at a significant level 
(p<0.05). For food safety knowledge and practices 
to be permanent, cooks working at hospital kitchens 
must be provided with sustainable training based 
on the basic principles of nutrition and food safety.

Key Words: Food safety, Knowledge, Practice, Hos-
pital, Cooks, Training
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Introduction

Millions of people become ill and may die as a 
result of eating unsafe food (FAO & WHO, 2002). 
Foodborne disease has emerged as an important 
and growing public health and economic problem 
in many countries during the last two decades 
(Rocourt et al., 2003).

A report published by the European Food Safe 
Authority (EFSA, 2007) shows that, in 2006, 22 
member states reported 5710 food borne outbreaks 
involving a total of 53,568 people, resulting in 
hospitalizations (10.3% of all the people involved) 
and 50 deaths (0.1%). In 2008, 25 member states 
reported 5332 food borne outbreaks involving 
45,622 people, resulting in 6230 hospitalizations 
and 32 deaths (EFSA, 2010). Most food borne 
diseases are not reported and well documented in 
Turkey, based on the Turkish Statistical Institute 
report, 26,772 people were hospitalized from 
foodborne diseases between 2000 and 2002, 
resulting in 509 deaths (Özilgen, 2011).

The most common factors contributing to food-
borne disease outbreaks include safe keeping of 
food (time/temperature), contaminated equipment, 
food from unsafe sources, poor personel hygiene 
and inadequate cooking (Şanlıer, 2009).

Foodborne desease outbreaks in hospital have 
affected patients, personel and visitors. Hospital 
patients are at high risk for foodborne disease 
(Tokuç, 2009). A major goal of hospital is to 
provide safe food to patients who frequently are 
at higher risk of acquiring infections and their 
complications (Barrie, 1996; Richards et al., 1993). 

Food hygiene in the hospital can acquire peculiar 
features; indeed, many patients could be more 

vulnerable than healthy subjects to microbiyo-
logical and nutritional risks; large numbers of 
persons can be exposed to infections and possible 
complications; gastroenteritis can impair digestion 
and absorption of nutrients and the perception or 
fear about poor hygiene practices might result in 
patients rejecting the meals supplied by the hos-
pital food services (Buccheri, 2007). In nosomi-
cal outbreaks of infectious intestinal disease, the 
mortality risk has been proved to be significantly 
higher than the community outbreaks and highest 
for foodborne outbreaks (Meakins, 2003).

Lots of researches were done for food safety 
knowledge and practice of food handler in the 
world and in Turkey. However, there are very 
few studies about knowledge and practice of 
chefs working in hospital kitchens. The subject 
of food safety becomes important as the level 
of patient’s tendency to infection is high and 
their body immunity is low. Having correct and 
sufficient knowledge level of chefs working in 
hospital’s kitchen and practicing this knowledge are 
leading ones of conditions in safety food service 
to patients. Learning about basic knowledge and 
practices of cooks working in hospital kitchens 
is essential for the development of effective food 
safety programs in Turkey. 

The aim of this study determine the food safety 
knowledge and practices of cooks working in 
hospital kitchens in Konya. This research is im-
portant for contributing to community health care. 

Materials and methods

Subject

This survey was conducted between May and 
July 2011 and involved all cooks in totally 17 
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hospitals (six public and eleven private hospitals) 
in Konya (in Center Anatolia) in Turkey. The 
researched sampling was formed from 107 (99 
males & 8 females) cooks. No sample was taken 
and the whole universe was included in the study.

Research design

The research data was collected throught a ques-
tionnaire and face to face interviews. The 35 item 
written questionnaire was a modified from other 
researchers (Baş, 2004; Ünüsan, 2007; Buccheri, 
et al., 2007; Şanlıer, 2009; WHO, 2009).

The questionnaire was pilot tested by 10 partici-
pants May 2011, resulting in minor modifications 
made to the wording of questions. The revised 
questionnaire was divided into three sections:

1. Demographic and work related section

2. Food safety knowledge (20 questions)

3. Food safety practices (15 questions)

Answers were graded by giving 1 point for the 
correct answers and 0 points for the wrong and 
don’t know answers given to the questions related 
food safety knowledge. Food safety practices ap-
praise with 3-point likert scale. Responses to the 
positive sentences had been graded as follows: 
“I agree”, 3 points; “I am not sure”, 2 points; 
“I don’t agree”, 1 point. The scale (which were 
related with food safety practices) include a set 
of negative sentences (Table 3, statements 8, 9 
and 12) in addition to the positive ones.  

In the negative sentences, the grades had been 
assigned in a reverse order. Scores regarding food 
safety knowledge vary from 0 to 20 and the score 
regarding safe food preperation practices vary 

from 15 to 45. Each questionnaire took 40 minute 
to administer. Data was collected on weekdays 
only from cooks.

Statistical analysis

The data analyzed with SPSS software mean 
responses and percentages of responses in each 
category were calculated and presented in a 
tabular form.

Mean and standart deviation values were used to 
evaluate the scores. The results were compared 
by using Mann-Whitney test and Kruskal-Wallis 
test. In all analyses, differences were considered 
statistically significant at p < 0.05.

Results

Demographic and work related section

When the demographic properties of the cooks 
working in hospital kitchens examined by the 
research, it has been determined that %92.5 of the 
cooks are male, %7.5 are female, %43.0 are of 
31 to 40 years of age, %89.7 are married, while 
%37.4 are secondary school graduates.

When the professional characteristics of the 
cooks are examined, it has been determined that 
the term of service of more than half of cooks 
(%53.3) is 1-10 years and that %48.6 are working 
with the title of cook. %69.2 of cooks are work-
ing in public hospitals. It is seen that %53.3 of 
the cooks who have participated in the research 
have received food safety training, while %46.7 
thereof has not received such training. 

The average age of the cooks who have partici-
pated in the research has been determined to be 
( X ±SD) 35.1±7.4, while their average profes-
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sional experiences has been determined to be (
X ±SD) 11.6±6.7 years.

Food safety knowledge and practices

The questions which the cooks participating in the 
research have most correctly answered are; “How 
often should the kitchen floor be cleaned?” has 
been replied correctly at the highest rate (%97,3). 
Near all of the cooks (%96,3) have replied the 
question of “Which of the following is the safest 
milk in terms of hygiene?” correctly by stating 
that it is pasteurized milk. %95,3 of the cooks 
replied correctly to the question of “Which of the 
following is the most ideal way of wiping hands 
by the kitchen sink?” by stating that the most 
ideal way thereof is using paper towels. %93,5 
of the cooks replied correctly to the question of 
“How should the food in the batches be taste 
controlled?” by the answer “The food is taken to 
a separate cup and tasted with spoon” (Table 1).

The questions which the cooks have answered 
correctly by the lowest rate; the rate of correct 
answers to the questions of “Which of the fol-
lowing is the dangerous temperature range in 
the fight against microorganisms?”, “Above 
which temperature should dishes be warmed 
up during service?”, “Which of the following is 
important when using canned food?” “How are 
microorganisms passed on to food?” and “At 
which temperature should deep freeze products be 
received?” have been found to be %34,6, %47,7, 
%50,4, %51,1 and % 55,1 respectively (Table 1).

In Table 2, when the points yielded by the cooks 
participating in the research by the food safety 
knowledge questions according to their training 
in food safety, it has been determined that while 

the points yielded by those who have received 
food safety education came out higher than those 
who have not received such information, the dif-
ference between the points yielded are statistically 
meaningful (p<0.05). When the points yielded 
by cooks participating in the research from 
food safety questions is compared in terms of 
their titles the points yielded by chief cook/cook 
group came out higher than those yielded by the 
assistant cook group and it has been found that 
the difference between the groups is statistically 
meaningful (p<0.05).

As seen in Table 2, no meaningful difference 
has been determined between the points yielded 
by cooks participating in the research from food 
safety knowledge expressions by age, education, 
the hospital employed at and professional experi-
ence (p>0.05).

The highest agreement percentage rates among 
cooks participating in the research in the follow-
ing expressions; “I check the expiry date of the 
food being used.”, “I wash vegetables and fruits 
thoroughly under running water.” “I wash my 
hands after I use the toilet.”, “I mind the stor-
age temperature while storing food.” has been 
found to be %99.1, %97.2, %96.3 and %96.3 
respectively (Table 3).

In Table 4, when the points yielded by the cooks 
participating in the research by the food safety 
practice questions according to their training in 
food safety, it has been determined that while the 
points yielded by those who have received food 
safety education came out higher than those who 
have not received such information, the differ-
ence between the points yielded are statistically 
meaningful. (p<0.05).
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No meaning difference has been determined be-
tween the points yielded by cooks participating 
in the research from food safety practice expres-
sions by age, education, professional experience, 
hospital worked at, cooking training and titles 
(p>0.05) (Table 4).

As a result, the difference both between the food 
safety knowledge and practices of cooks who have 
received food safety training has been found to 
be meaningful (p<0.05) (Table 2 and 4).

Discussion and Conclusion

It has been determined that nearly all cooks have 
replied correctly to the questions asked to measure 
food safety knowledge such as “How often should 
the kitchen floor be cleaned?” (%97.3), “Which 
of the following is the safest milk in terms of 
hygiene?” (%96.3), “Which of the following is 
the most ideal way of wiping hands by the kitchen 
sink?” (%95.3) and “How should the food in the 
batches be taste controlled?” (%93.5). 

However, it has been determined that only half 
of the cooks have replied correctly to the ques-
tions of “Which of the following is the dangerous 
temperature range in the fight against microor-
ganisms?” (%34.6), “Above which temperature 
should dishes be warmed up during service?” 
(47.7), “Which of the following is important 
when using canned food?” (50.4), “. How are 
microorganisms passed on to food?” (51.1) and 
“At which temperature should deep freeze products 
be received?” (55.1) (Table 1). In the research 
conducted on university students in Turkey, it 
has been determined that approximately %55 
of the students know the temperature range in 
which microorganisms reproduce most (Özilgen, 

2011). Temperature degrees necessitating technical 
knowledge unknown by a high rate. Similar find-
ings have been yielded in researches conducted 
in Turkey, Italy, Mexico and Iran. (Şanlıer & 
Hussein, 2008; Buccheri et al., 2007; Ramirez 
et al., 2011; Askarian et al; 2004).

In this research, %59.8 of the cooks have replied 
correctly to how deep freeze meat can be defrosted 
the healthiest way. In the research, whereby the 
hygiene knowledge and practices food and bev-
erages personnel working at four and five star 
hotels in Ankara has been examined,  %27.5 of 
participants have replied correctly to the question 
of ‘How is deep freeze meat defrosted?’ (Sargın 
& Çakıroglu, 2006). The rate of correct answers 
given in other research conducted on this subject 
has been found to be higher (Lynch et al., 2003; 
Buccheri 2007; Şanlıer & Hussein, 2008)

Boken-cracked eggs must definitely not be bought 
and used since the bacteria load in the eggs will 
increase and the use thereof will be ill-advised 
in hygienic terms (Baş, 2004). It has been de-
termined that %83.2 of the cooks participating 
in the research have replied to the expression 
of “I don’t use cracked or broken eggs.” With 
“I agree” (Table 3). In a former research, it had 
been determined that %99,3 of kitchen workers 
do not use cracked and broken eggs (Şanlıer 
& Hussein, 2008). It has been determined that 
%92.5 of the cooks participating in the research 
have replied to the expression of “I use different 
cutting boards and knives for meat, chicken, fish 
and vegetables.” with “I agree”. In another study 
which had been conducted, the rate of those using 
separate cutting boards for meat and vegetables 
was stated to be at a %58, while those believing 
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that the food cutting boards must be separate 
was stated to be at a % 74 (Mahon et al., 2006). 

Cooks’ food safety knowledge has been analyzed 
and compared by certain demographic and profes-
sional characteristics. In this research age does not 
significantly affect food safety knowledge. In the 
research conducted on food service employees 
in Italy, young employees have been found to 
have significantly better food safety knowledge 
level (Angelio et al., 2001). In another study 
conducted, while the age variant affect food 
safety knowledge (Roseman & Kurzynske, 2006), 
the study conducted with personnel working in 
hospital kitchens in Mexico, it has been found 
that age does not affect food safety knowledge 
(Ramirez et al., 2011). 

In this study educational level does not signifi-
cantly affect food safety knowledge. In the study 
conducted on food employees the educational 
level and hygiene knowledge have been found to 
directly rise proportionally and the difference has 
been found to be statistically important (Martins 
et al., 2012). In other studies which have been 
conducted the education level affects food safety 
knowledge too (Roseman & Kurzynske, 2006; 
Ramirez et al., 2011). In the study we have con-
ducted food safety knowledge points rise with the 
education level; however this rise is statistically 
insignificant. It is thought that the low rate of 
university graduates among participants affects 
the difference being found insignificant.

In this research professional experience affects 
food safety knowledge at a significant level. In 
other studies conducted with kitchen personnel, 
professional experience also affects food safety 
knowledge statistically at a significant level 

(Ramirez et al., 2011; Martins et al., 2012). The 
results of these studies show similarities with the 
study we have conducted.

No statistically important difference has been 
found between the food safety knowledge and 
practices of cooks working at private hospitals 
and state hospitals (table 2 and 4). In the study 
conducted with personnel working at hospital 
kitchens, the food safety knowledge of person-
nel working at private hospitals has been found 
to be significantly higher than the knowledge of 
personnel working in state hospitals (Ramirez et 
al., 2011). This result shows similarity with the 
research we have conducted.

In this research being trained in food safety af-
fects food safety knowledge and practices at a 
significant level. In another research conducted 
in Turkey kitchen staff has been provided with 
training in food safety and their food safety 
knowledge before and after the training has been 
measured. The food safety knowledge level after 
training has been found to be significantly higher 
than the knowledge level before the training in 
statistical terms (Açıkel et al., 2008). According 
to the research conducted on personnel working 
at hospital food service in Italy the knowledge 
level of those participating in at least one training 
program in food hygiene is higher than those not 
participating in the training hospital (Buccheri et 
al., 2007). These results show similarities with 
the study we have conducted.

In summary, this study provided an insight into 
the perception and awareness of food safety 
knowledge and practices of cooks  in Konya , 
Turkey. The knowledge level of cooks varied with 
the operation. Personal hygiene procedures such 



7

DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May-June - Jul - August 2014 Issue: 01 Volume: 01 Summer Term
www.dbhadergisi.com

ID:01 - K:11

as the importance of hand washing and use of 
clean work attire and hair and mouth covering are 
well understood and impeccably practiced among 
these respondents. More technical information 
such as the temperature requirements, however, 
is poorly known.

The findings of this study delineated the areas 
that need training for the hospital cooks in order 
for them to practice satisfactory food safety con-
trol measures. As indicated in the current study 
and the studies from other countries, elevating 
the level of food safety knowledge and practice 
among the cooks is urgently needed. Good hy-
giene practice are necessary for the success of 
employee trainning. 

Education of Cooks is an effective strategy for 
reducing food borne illnesses and economic losses 
associated with food borne diseases. 
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Tablolar

Table 1. The Food Safety Knowledge Of Cooks (n:107)

Question n (%)

Correct Not 
correct

Don’t 
know

1.Which of the following nutrients belongs to the group of potentially 
risky nutrients?

95(88.8) 10(9.3) 2(1.9)

2. How should deep-freezed meat be defrosted by the following 
methods?

64(59.8) 40(37.4) 3(2.8)

3. Which of the following is the dangerous temperature range in the 
fight against microorganisms?

37(34.6) 41(38.3) 29(27.1)

4.Which of the following is important when using canned food? 54(50.4) 51(47.7) 2(1.9)

5. Which of the following is the safest milk in terms of hygiene? 103(96.3) 4(3.7) -

6. At which temperature should deep freeze products be received? 59(55.1) 31(29.0) 17(15.9)

7. How are microorganisms passed on to food? 55(51.4) 50(46.7) 2(1.9)

8. Which of the following is wrong in terms of food safety? 74(69.2) 24(22.4) 9(8.4)

9. Above which temperature should dishes be warmed up during 
service?

51(47.7) 54(50.4) 2(1.9)

10. How can the hands be properly washed when the food preparation 
will start?

89(83.2) 17(15.9) 1(0.9)

11. Which of the following rules to be considered by the staff in the 
food preparation and cooking areas is wrong?

88(82.2) 17(15.9) 2(1.9)

12. Under which circumstances should we wash our hands? 85(79.5) 21(19.6) 1(0.9)

13. For how many seconds should the washing procedure continue 
while washing hands?

77(72.0) 24(22.4) 6(5.6)

14. Which of the following is the most ideal way of wiping hands by 
the kitchen sink?

102(95.3) 5(4.7) -

15. Which of the following is wrong in terms of kitchen dry storage? 81(75.7) 19(17.8) 7(6.5)

16. Which of the following is wrong in terms of kitchen hygiene? 67(62.6) 32(29.9) 8(7.5)

17. How should the food in the batches be taste controlled? 100(93.5) 7(6.5) -

18. Which of the following is wrong in terms of the presence of pest, 
rodents and domestic animals in food areas?

83(77.6) 19(17.8) 5(4.6)

19. Which of the following is the most correct method of placing food 
in the storage areas?

83(77.6) 21(19.6) 3(2.7)

20. How often should the kitchen floor be cleaned? 104(97.3) 3(2.7) -
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Table 2. The Distribution Of Cooks’ Food Safety Knowledge By Various Variants (n:107)

Age(years) n(%)
X ±SD

U p

30 years of age and below 34(31.8) 14.5±2.7
1187.5 0.719

31< years of age and above 73(68.2) 14.5±3.3

Education χ ²

Primary school 37(34.6) 13.8±3.4

3.719 0.159Secondary school 40(37.4) 14.4±2.8

High school/University 30(28.0) 15.4±3.1

Professional experience (Year) U

1-10 57(53.3) 14.3±3.0
1265.0 0.315

11-30 50(46.7) 14.7±3.3

Hospital employed at U

Public 74(69.2) 14.2±3.2
1117.5 0.483

Private 33(30.8) 15.0±2.8

Title U

Chief cook/Cook 65(60.7) 14.9±3.3
1022.5 0.028*

Assistant cook 42(39.3) 13.8±2.8

Training in food safety U

Trained 57(53.3) 15.5±2.7
851.0 0.000*

Untrained 50(46.7) 13.3±3.2

*Significance level was p < 0.05
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Table 3. The Food Sa&Fety Practice Of Cooks (n:107)

Statements n (%)

I agree I am not 
sure

I don’t 
agree

1. I check the expiry date of the food being used. 106(99.1) 1(0.9) -

2. I store raw and cooked food in separate storages. 96(89.7) 1(0.9) 10(9.3)

3. I mind the storage temperature while storing food. 103(96.3) 1(0.9) 3(2.8)

4. I don’t refreeze meat which I have already defrosted since it 
wouldn’t safe.

101(94.4) - 6(5.6)

5. I wash vegetables and fruits thoroughly under running water. 104(97.2) 1(0.9) 2(1.9)

6. I don’t use cracked or broken eggs.  89(83.2) 6(5.6) 12(11.2)

7. I do not touch cooked food after touching raw food. 91(85.0) 4(3.7) 12(11.2)

8. I defrost deep freeze meat in hot water. 9(8.4) 4(3.7) 94(87.9)

9. I prepare raw and cooked food on different worktops. 18(16.8) 4(3.7) 85(79.4)

10. I don’t keep cooked food waiting in our kitchen for longer than 2 
hours.

99(92.5) - 8(7.5)

11. I use kitchen gloves, bonnet and mask while food is being prepared 
in the kitchen.

100(93.5) 1(0.9) 6(5.6)

12. I walk into the food preparation and cooking area with the clothes 
and shoes I wear outside.

18(16.8) 10(9.3) 79(73.9)

13. I don’t cook food in the kitchen when I have influenza or a flu and 
drawback to rear service.

83(77.6) 9(8.4) 15(14.0)

14. I wash my hands after I use the toilet. 103(96.3) - 4(3.7)

15. I use different cutting boards and knives for meat, chicken, fish and 
vegatables.

99(92.5) 1(0.9) 7(6.6)
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Table 4. The Distribution Of Cooks’ Food Safety Practices By Various Variants

Age(years) n(%)
X ±SD

U p

30 years of age and below 34(31.8) 42.6±2.8
1140.5 0.485

31 years of age and above 73(68.2) 41.9±3.6

Education χ ²

Primary school 37(34.6) 41.1±4.4

3.330 0.189Secondary school 40(37.4) 42.8±2.7

High school/University 30(28.0) 42.3±2.6

Professional experience (Year) U

1-10 57(53.3) 42.5±3.3
1174.0 0.104

11-30 50(46.7) 41.6±3.4

Hospital employed at U

Public 74(69.2) 42.4±3.3
1120.0 0.480

Private 33(30.8) 41.5±4.3

Title U

Chief cook/Cook 65(60.7) 42.2±3.3
1338.5 0.861

Assistant cook 42(39.3) 41.9±3.6

Training in food safety U

Trained 57(53.3) 43.0±2.4
1025.0 0.010*

Untrained 50(46.7) 41.1±4.0

*Significance level was p < 0.05
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DETERMINATION OF OVERWEIGHT AND OBESITY ASSESSMENT 
OF ASSOCIATED FACTORS AND NUTRITIONAL STATUS IN WOMEN 

AGED 31-50 IN FOUR RESIDENTIAL CENTERS OF ISTANBUL

İSTANBULDA DÖRT YERLEŞİM MERKEZİNDE 31-50 YAŞ ARASI 
KADINLARDA FAZLA KİLOLUK VE OBEZİTENİN SAPTANMASI 

İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN VE BESLENME DURUMUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Hande Öngün YILMAZ1, Bedia Ayhan ÖZYILDIRIM2, Filiz AÇKURT1, Nurhan İNCE2, 
Çiğdem YILDIRIM1, İrem ÖZAY1

1 Haliç University, Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics
2 İstanbul University, Faculty of Medicine, Department of Public Health

Özet: Giriş ve Amaç: Obezite son yıllarda pek çok hastalığın 
oluşmasında rol oynayan kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olarak 
tanımlanmaktadır. Bölgesel yağ dağılımı kadın ve erkeklerde 
farklılık göstermekte ve obeziteyi belirleyen kriterler çeşitli araş-
tırmalara konu olmaktadır. Bu çalışmada İstanbul’un dört ilçesinde 
Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran kadınlarda fazla kiloluluk ve 
obezite sıklığının saptanarak ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Haziran 2011 tarihinde İstanbul’da 
dört yerleşim merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine müracaat eden 
31-50 yaş arası 1793 kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Yüz 
yüze görüşme yöntemi ile uygulanan çok sorulu görüşme formu 
ile katılımcıların sosyo-demografik özellikleri, sağlık durumları, 
beslenme alışkanlıkları, besin tüketim sıklıkları, fiziksel aktivite 
alışkanlıkları araştırılmıştır. Ağırlık, boy, bel çevresi, kalça çevresi 
ölçümleri alınarak beden kitle indeksi (BKI) ve bel/kalça oranları 
(BKO) hesaplanmıştır. Sonuçlar SPSS istatistik programı ile değer-
lendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan 1793 kadının ortalama 
yaşları 40.4+6.3 yıl, BKI değerleri 27.9+5.6 kg/m², bel/kalça oranları 
0.79+0,75 olarak bulunmuştur. Katılımcıların sosyo-demografik 
özellikleri ile BKI düzeyleri karşılaştırıldığında, yaş ve evlilik ile 
fazla kilolu olma durumunun pozitif yönde arttığı (P=0,0001), 
eğitim düzeyinin artışı (P=0.0001) ve çalışıyor olma durumu 
(P=0.0001) ile fazla kilolu olma durumunun azaldığı saptanmıştır. 
Günde en az 3 öğün besin tüketenlerin oranının %74.3 olduğu, 
%43.9’unun öğün atlamadığı, %81.9’unun ara öğün alışkanlığının 
olduğu belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Tüm dünyada giderek 
büyük bir halk sağlığı sorunu haline gelen ve araştırmada da yüksek 
oranda saptanan obezitenin önlenmesinde topluma yönelik organize 
beslenme eğitimi ve fiziksel aktivite programlarının düzenlenmesi 
ve hayata geçirilmesi büyük önem taşıyacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Beden Kitle İndeksi, Bel/Kalça Oranı, 
Beslenme Alışkanlıkları 

Abstract: In recent years, obesity is defined as a chronic 
and recurrent disease which plays a role in many diseases. 
Regional fat distribution differs in men and women and 
criteria which are determining obesity are subject of various 
researches. This study aim to asses associated factors by 
determining overweight and obesity prevalence in women, 
who refer to family health centers in four districts of Istanbul. 
1793 women who were admitted to family health centers 
in four residential centers of Istanbul in June 2011  aged 
between 31-50 included in the research . Health status, 
eating and physical activity habits of participants were 
examined with multiple question interview form, applied 
with face-to-face interview method. Body mass index 
(BMI) and waist/hip ratio (WHR) was calculated by taking 
the necessary measurements. Results were evaluated with 
SPSS statistical software. Average age was 40.4±6.3 years, 
average BMI was 27.9±5.6 kg/m²  and average WHR was 
0.79+0.75. Comparing socio-demographic characteristics 
and BMI levels; condition of being overweight increase 
(P=0.0001) with age and marital status and decrease with 
increased education level (P=0.0001) and working status 
(P=0.0001). It was determined that 74.3% of women 
consume at least 3 meals daily, 43.9% of them don’t skip 
meals and 81.9% of them have snacking habit. Regulation 
and implementation of community based nutrition education 
and physical activity programs are important strategies to 
prevent obesity which was found to be in high ratios in 
this study and became an increasingly major public health 
problem on all over the world.

Key Words: Obesity, Body Mass Index, Waist/Hip Ratio, 
Eating Habits 
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Introduction

Obesity is defined in recent years as a chronic and 
recurrent disease which plays an essential role 
in many diseases (Sertöz & Mete, 2005). WHO 
has defined obesity as the increase in the amount 
of fat composition of body which affect human 
health adversely (Ersoy & Çakır, 2007). Many 
genetic, environmental, neurological, physiolo-
gical, biochemical, cultural and psychological 
factors affect the etiology of obesity as a disease. 
This makes the prevention and treatment of the 
disorder extremely difficult and complicated 
(Nazlıcan et al., 2011). 

Obesity is an important health problem which 
may lead to various disorders and even death 
by affecting all organs and systems; particularly 
cardiovascular and endocrine systems (Altun-
kaynak & Özbek, 2006). It leads to increase in 
morbidity and mortality by it’s complications 
and leads to both personal-social problems and 
increase in health expenditure because of being 
a chronic disease (WHO, 2013). Obesity is asso-
ciated with hypertension, coronary heart disease 
(CHD), diabetes mellitus (type 2) development or 
increase in specific types of cancer. In addition, 
obesity is also evaluated as an important factor in 
all types of mortality (WHO, 2011). According 
to WHO 2008 data it was determined that more 
than 1.4 billion adults on all over the world are 
overweight and more than 500 million people 
are obese (WHO,  2013). 

Calculating BMI, measurement of waist circum-
ference and calculating WHR are methods which 
used for the identification of obesity (Onat & 
Sansoy, 2009). Regional fat distribution varies 
in men and women and criteria for determining 

obesity have been subject to various researches. 
Obesity is a chronic disease caused by more energy 
intake than consumed energy and characterized 
with increased body fat mass relative to lean 
body mass (Altunkaynak & Özbek, 2006). The 
major risk factors in the development of obesity 
are reduced physical activity, eating habits, age, 
female gender, number of births, marriage, recent 
smoking cessation and alcohol (WHO, 2013; 
Altunkaynak & Özbek, 2006 ). This study aim 
to assess the associated factors by determining 
overweight and obesity prevalence in women, 
who refer to family health centers in four districts 
of Istanbul. 

Material and Method

After permission obtained from the Istanbul 
Provincial Health Directorate for cross-sectional 
planned research, the sample group constituted 
from 1793 women aged between 31-50 years who 
refer to family health centers in Şişli, Beyoğlu, 
Beşiktaş and Kadıköy districts of Istanbul and 
who agreed voluntary to participate in the research 
after the explanation of the aims of the research. 
According to Turkey Statistical Institute address 
based population record system, the population of 
Turkey in 2011 has been identified as 74.724.269. 
According to same results 18.2% of the country’s 
population which equals to 13.624.240 residents 
was living in Istanbul in 2011. Four districts with 
the total population of 1.288.019 have been selec-
ted due to the representation 10% of provincial 
population and generalizable living conditions to 
all residents of Istanbul (TUIK, 2011). 

Socio-demographic features, health status, eating 
habits, food consumption frequency, physical 
activity habits of participants were researched 
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with multiple question interview form applied 
with Face-to-face interview method. It has been 
asked to the participants; if they have daily re-
gular breakfeast habit, how many meals they are 
comsuming daily, are they skipping any meals 
and which mail are the individuals skipping if 
they skip any of them.  It was accepted that in-
dividuals who consume at least one snack in one 
week have snacking habits and individuals who 
get up from night’s sleep for a snack at least once 
a week have night eating habits. By evaluating 
the frequency of fast-food consuming and eating 
out of home, once a week or more consumption 
defined as frequent and less than once a week 
consumption defined as infrequent. Existence of 
alcohol consumption habit is determined as the 
consumption of one glass alcoholic beverage at 
least once a month. While food consumption 
habits are researched, the answers are evaluated 
as follows:  Questioned nutrients consumption 
is at least 3 days a week was accepted as frequ-
ent, 1-2 days a week consumption as moderate 
and consumption less than once in 15 days was 
accepted as infrequent. 

Participants’ weight and height measurements 
were taken with standard scale, waist and hip cir-
cumference with tape measure. BMI is calculated 
according to weight and height measurements, 

WHR according to waist and hip measurements. 
WHO’s updated 2004 classification was used for 
the identification of the measurements (WHO, 
2004). WHR values over 0.80 were defined as 
risky for abdominal obesity.

The relationship between participants’ socio-de-
mographic characteristics, any chronic diseases 
diagnosed by a doctor, menopause presence, 
one cigarette a day smoking status, at least 3 
days half-hour regular physical activity weekly, 
practices for weight loss, eating habits and BMI 
values were researched.

Results were evaluated with SPSS statistical 
software. Continuous variables are defined by 
mean value, standart deviation, minimum and 
maximum. Discrete variables are defined by 
percentage. Caterogical variables were analyzed 
by chi-square. The compliance of continuous 
variables with normal distribution were examined 
with Kolmogorov-Smirnov. Because continuous 
data were not compliant with the normal distri-
bution they were analyzed with Mann-Whitney 
U test. In tests, statical significance was conside-
red as P<0.05. Logistic regression analysis was 
performed for the significant variables found in 
univariate analysis.
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Results

Table 1. The Distribution Of Socio-Demographic Characteristics

n %

Age

31-40 age 914 51.0

41-50 age 879 49.0

Marital status 

Married 1508 84.1

Single 285 15.9

Working status

Not Working 1412 78.8

Working 381 21.2

Educational status

Elementary school 784 43.7

Junior high school 301 16.8

High school 378 21.1

Undergraduate and graduate 330 18.4

Total 1793 100.0

Mean age of 1793 women who participated in 
the survey was found 40.4+6.3 years. Their mean 
BMI values was found 27.9+5.6 kg/m² (min: 

14.9; max: 53.9), and waist-hip ratio 0.79+0.75 

(min: 0.51; max: 1.63).

Table 2. BMI And WHR Distribution

n %

BMI

<18.5 25 1.4

18.6 – 24.9 561 31.3

25 – 29.9 624 34.8

30 – 39.9 528 29.4

>40 55 3.1

WHR

< 0.80 1104 61.6

> 0.81 689 38.4

Total 1793 100.0
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Table 3. The Distribution Of Socio-Demographic Status, Menopause, Smoking Habits And 
Regular Physical Activity According To BMI

BMI

< 25 > 25 TOTAL

n % n % n % P

Age

31-40 378 41.4 536 58.6 914 100.0 0.0001

41-50 208 23.7 671 76.3 879 100.0

Marital Status

Married 438 29.0 1070 71.0 1508 100.0 0.0001

Single 148 51.9 137 48.1 285 100.0

Working Status

Not Working 406 28.8 1006 71.2 1412 100.0 0.0001

Working 180 47.2 201 52.8 381 100.0

Educational Status

< 8 Year 236 21.8 849 78.2 1085 100.0 0.0001

> 8 Year 350 49.4 358 50.6 708 100.0

Menopause

Yes 77 20.1 307 79.9 384 100.0 0.0001

No 509 36.1 900 63.9 1409 100.0

Smoking

Yes 198 37.2 334 62.8 532 100.0 0.008

No 388 30.8 872 69.2 1260 100.0

Physical Activity

Yes 211 36.4 368 63.6 579 100.0 0.019

No 375 30.9 839 69.1 1214 100.0

14.2%  of the participants had hypertension (HT), 
9.6%  diabetes mellitus (DM), 6.1%  coronary 
artery disease (CAD) 2.6% cancer and %21.4 

are postmenopausal when they were asked for 
their medical status. 
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Table 4. Distribution Of Some Chronic Diseases According To BMI

BMI

< 25 > 25 Total

n % n % n % P

DM

Yes 29 16.8 144 83.2 173 100 0.0001

No 557 34.4 1063 65.6 1620 100

HT

Yes 49 19.2 206 80.8 255 100 0.0001

No 537 34.9 1001 65.1 1538 100

CAD

Yes 28 25.7 81 74.3 109 100 0.108

No 558 33.1 1126 66.9 1684 100

Cancer

Yes 21 45.7 25 54.3 46 100 0.057

No 565 32.3 1182 67.7 1747 100

DM: Diabetes Mellitus, HT: Hypertension, CAD: Coroner Artery Disease

57.1% (n=1024) of the participants have stated 
they had never practiced any weight loss diet 
previously. Participants mean age was 40.7+6.2 
who have made weight loss diet previously,  
40.1+6.3 was the mean age who didn’t make any 
diet (P=0.04). Mean BMI values was 29.3+5.9 
kg/m² of the participants who have made we-

ight loss diet previously, 26.9+5.3 kg/m² was 
the mean BMI values who didn’t made any 
diet(P= 0.0001). Mean WHR was 0.79+0.07 of 
the participants who have made weight loss diet 
previously, 0.79+0.08 was the mean WHR who 
didn’t make any diet (P=0.04).
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Table 5.  Relationship Between BMI And The Practices To Lose Weight

BMI

< 25 > 25 Total P

n % n % n %

Weight Loss Diet

Yes 185 24.1 584 75.9 769 100 0.0001

No 401 39.2 623 60.8 1024 100

Recourse For Weight Loss*

Doctor

Yes 40 23.7 129 76.3 169 100 0.204

No 241 28.5 606 71.5 847 100

Dietitian

Yes 55 21.3 203 78.7 258 100 0.009

No 231 29.7 548 70.3 779 100

Media

Yes 34 29.1 83 70.9 117 100 0.870

No 253 28.3 640 71.7 893 100

Weight Loss Medication

Yes 31 21.4 114 78.6 145 100 0.002

No 554 33.7 1091 66.3 1645 100

*Participants responded more than one option.

Dieting individuals (n = 769) have responded 
more than one option when they were asked for 
the institution they get help. Total has not taken 
into account because more than one method can 
be selected and there are individuals who are not 
seeking for any assistance. It was determined that 
the individuals who had help from a dietitian 
to lose weight statistically significant at level 
P=0.009. Obesity and overweight prevalence 

among weight loss medication used individuals 
was found 78.6%. Same percentage was found 
66.3% among individuals who did not use any 
medication (P= 0.002). 

It was found that 88.8% of the individuals have 
regular breakfast habit, 74.3% of them are con-
suming at least 3 meals daily, 43.9% of them 
are not skipping any meals, 81.9% of them have 
snacking habit, 66.1% of them have not any 
eating habit at night. 
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Table 6. Relationship Between Some Eating Habits And BMI Of The Participants

BMI
< 25 > 25 P

N % n %
Regular Breakfast Habit

Yes 518 88,4 1074 89,0 0.713
No 68 11,6 133 11,0

Meal Numbers
< 3 Meal 135 23,0 325 26,9 0.077
> 3 Meal 451 77,0 882 73,1

Skipping Meal
Yes 308 52,6 698 57,8 0.035
No 278 47,4 509 42,2

Skipped Meal
Breakfast 63 20,5 117 16,8 0.331

Lunch 228 74,0 535 76,6
Dinner 17 5,5 46 6,6

Snacking Habit
Yes 471 80,4 998 82,7 0.181
No 115 19,6 209 17,3

Night Eating Habit
Yes 190 32,4 417 34,5 0.379
No 396 67,6 790 65,5

Fast-Food Consuming Habit
Frequent 96 16,4 151 12,5 0.026

Rare 490 83,6 1056 87,5
 Out Of Home Eating Habit

Frequent 359 61,3 490 40,6 0.0001
Rare 227 38,7 717 59,4

Alcoholic Beverage Consuming Habit
Yes 121 20,6 91 7,5 0.0001
No 465 79,4 1116 92,5

Total 586 100 1207 100

It was found statistically significant relationship 
between mail skipping habit, fast food consumption, 
eating out of home, alcoholic beverage consump-
tion habit and BMI levels of the participants. 

Significant variables on univariate analysis which 
retains significance on logistic regression analysis 

were determined as age, marital status, educational 
status, menopause, weight loss diet practice, get 
help from a dietitian for weight loss, medication 
usage for weight loss, eating out of home and 
alcoholic beverage consumption habit (Table 7).
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Table 7. Logistic Regression Analysis Between Socio-Demographic Characteristics,  
Menopause, Practices To Lose Weight, Eating Habits And BMI

B-coefficient Standard error Odds-ratio 95% CI P-value

Age

31-40
0.490 0.179

1
1.149-2.320 0.006

41-50 1.632

Marital Status

Married 
0.735 0.212

2.084
1.375-3.159 0.001

Single 1

Educational Status

< 8 Year
1.027 0.180

2.791
1.960-3.975 0.0001

> 8 Year 1

Menopause

Yes
0.731 0.242

2.077
1.292-3.337 0.003

No 1

Weight Loss Diet

Yes
0.773 0.170

2.166
1.551-3.023 0.0001

No 1

Person Helped For Weight Loss

Dietitian

Yes
0.634 0.215

1.886
1.238-2.872 0.003

No 1

Weigt Loss Medication

Yes
0.713 0.297

2.040
1.140-3.650 0.016

No 1

Out Of Home Eating Habit

Frequent
0.396 0.170

1
1.065-2.073 0.020

Rare 1.485

Alcoholic Beverage Consuming Habit

Yes
0.797 0.236

1
1.396-3.524 0.001No 2.218

Discussion

WHO suggested that obesity considered as one 
of the most risky 10 diseases and widespread 

because of the consumption of high energy den-

sity foods, low physical activity and sedentary 

lifestyle (Altunkaynak & Özbek, 2006; Pekcan, 
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2008). Risk factors such as the excessiveness 
of the body fat distribution, less work outside 
home, marriage and pregnancy were shown as 
the cause of being at greater risk for obesity in 
women (Altunkaynak & Özbek, 2006). This 
study  aim to determine obesity frequency  and 
evaluate related risk factors on women who refer 
to primary health centers.

The participants mean age was found 40.4±6.3 
years, BMI value 27.9±5.6 kg/m² and waist/hip 
ratio 0.79±0.75.  Mean BMI value 28.4±5.8 kg/
m² and mean WHR value 0.90±0.10 was found 
in the research, performed by Akman et. al (2004) 
on 430 individuals who was admitted to internal 
medicine clinic in a 6 week period. Compared 
to this study it can be concluded that women in 
the sample group of Akman et. al study have 
higher weight and they are more prone to have 
abdominal obesity. 

The prevalence of obesity in women was found 
36.1% in Turkey Obesity and Hypertension 
Screening (TOHTA) study (Hatemi et al., 2002) 
and 44.2% in Heart Disease and Risk Factors 
in Turkish Adults (TEKHARF) study. Accor-
ding to Turkish Diabetes Epidemiology Study-I 
(TURDEP-I) (1997-98)  that was made in our 
country, 29% of Turkish women were obese 
and 27% were overweight in addition (Satman 
et al., 2002). According to Turkish Diabetes 
Epidemiology Study-II (TURDEP-II) (2010) the 
prevalence of obesity found 44.2% in Turkish 
women. When change in obesity by age and 
gender was observed according to TURDEP-I 
and TURDEP-II study, the obesity in women 
was found to be increased by 34% in 12 years 
in Turkey (Satman et al., 2011). 34.8% of the 

individuals were overweight and 29.4% were 
obese according to study results (Table 2). Obesity 
prevalence in our study is lower than the results 
of larger scale studies made in our country.

As a result of the research it was determined that 
condition of being overweight increase (P=0.0001) 
with age and marital status and condition of being 
overweight decrease with increased education 
level (P=0.0001) and working status (P=0.0001) 
(Table 3). Negative correlation was found in many 
studies between education level, socioeconomic 
status and obesity (Sanchez-Vaznaugh et al.,2009, 
Morgenstern et al.,2009, Akman et al., 2004, 
Forman et al., 1986, Yoon et al., 2006). Accor-
ding to research results, BMI is decreasing with 
increasing levels of education (P=0.0001). In a 
study which conducted by Addo et al., (2009) in 
Ghana, 36% of women was found to be obese 
(BMI>30), obesity prevalence is decreasing with 
increasing levels of education whereas age was 
found to be positively related to obesity. In our 
study it has been found noteworthy that 84.1% 
of the individuals are married and 71.0% of these 
have BMI levels above 25 kg/m² whereas only 
48.1% of single individuals have BMI levels 
above 25 kg/m² (Table 3). This result reveals 
the obesity predisposition of married women 
compared to single women.

Mean BMI levels of 383 housewives and 414 
working women were compared on the study 
conducted by Arslan and Ceviz. BMI values of 
working women compared to housewives has 
been defined as statistically significantly lower 
(p<0.05) and it was found 17.6% of working 
women were obese whereas 34.8% of house-
wives were obese. (Arslan & Ceviz; 2007). In a 
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study similar to Arslan and Ceviz research it was 
found that working individuals have significantly 
lower (P = 0.0001) BMI levels than non-working 
individuals (Table 3).

Parallel with the increase in being overweight 
with age, positive correlation (P=0.0001) was 
observed between menopausal status and being 
overweight. BMI levels were determined above 
25 kg/m² on 79.9% of post-menopausal women 
and 63.9% of pre-menopausal women. In a si-
milar research conducted by Çayır et al., (2011) 
41.0% of postmenopausal women and 29.7% 
of premenopausal women were determined as 
obese and statistically significant difference was 
found (P=0.001).

As noted in Table 3, smoking have negative effect 
on being overweight and obesity (P=0.008). In 
contrast to this study there was not found any 
statistically significant relation between smoking 
and being overweight in the research conducted 
by Güneş et al., (2000) with 618 women.

Physical inactivity is one of the major causes 
of obesity development. In modern societies as 
a result of the possibility of execution of works 
with less energy, spend more time in front of 
television and computer, the energy that can’t be 
used stored as fat in the body. Physical inactivity 
has been reported as responsible of 67.5% of 
obesity (Arslan & Ceviz, 2007).  According to 
research results it was determined relationship 
between BMI and performing regular sport at level 
(P=0.019). It was found that 36.4% of individuals 
who exercise on a regular basis 3 days a week 
have normal weight and 63.6% are overweight 
while 30.9% of individuals who does not exercise 
have normal weight and 69.1% are overweight.

The relationship between obesity and chronic 
diseases is demonstrated by several studies in 
recent years. BMI over 25 kg/m² and presence 
of central obesity leads to various physical and 
psychological complications such as cardiovascu-
lar diseases, hypertension, diabetes, stroke, some 
cancers (endometrial, breast, prostate, colon, etc.), 
sleep apnoea and respiratory-related problems, 
diseases such as osteoarthritis, all-cause mortality,  
reduced fertility and emotional stress (National 
Institutes of Health, 2000; Eker  & Şahin, 2002). 
In a research, performed by Akman et. al (2004) 
BMI over 25 kg/m² was determined to be the 
most important risk factor for diabetes. When the 
relationship between chronic diseases and BMI 
levels of the participants were examined, it was 
found P=0.0001 level of significance (Table 4). 
83.2% of individuals with diabetes and 80.8% 
of individuals with hypertension were detected 
as overweight, whereas being overweight in 
individuals without these diseases was found as 
65.6% and 65.1% respectively. 

57.1% of the participants stated, they never did 
any weight loss diet. Similarly 61.6% of women 
who has been participated Arslan and Ceviz (2007) 
study stated they never did any weight loss diet. 
In our study 75.9% of individuals who had previ-
ously attempted weight loss are overweight and 
24.1% have normal weight. 60.8% of individuals 
who had never before attempted weight loss are 
overweight and 39.2% have normal weight. It 
was found statistical significance of (P=0.0001) 
between individuals who had been attempted 
weight loss and who had not. These results 
are very important to show the attempts of the 
individuals to fight against obesity. Considering 
there wasn’t any dietitian in primary health care 
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centers where the research was conducted, 78.7% 
of individuals who had received assistance from 
a dietitian have BMI levels over 25 kg/m². These 
findings reveal the tendency of overweight and 
obese individuals to got help from a dietitian 
and the necessity of employment a dietitian in 
primary health care centers. 

Within the framework of balanced and adequate 
diet, it is important to ensure daily energy and 
nutrient requirements in form of regular meals 
and proper nutrient pattern at every meal (Baysal, 
2012). Skipping meals, snacking between meals 
and after dinner continuously until the bed time 
are some of the important incorrect behaviours 
which causes obesity (Erge, 2003). 56.1% of 
individuals in our study have stated that they are 
skipping meals and it was found most (75.8%) 
of them are skipping lunch. Housewives are the 
majority of participants in the sample group and it 
was considered that they are making late breakfast 
and skipping mostly lunch due to housework time 
allocation. Likewise %88.8 absence of regular 
breakfast habits may be due to being participants 
largest proportion (78.8%) a housewife.

Significant variables on univariate analysis which 
retains significance on logistic regression analysis 
are age, marital and educational status, menopa-
use, practices to lose weight, some eating habits 
like consuming alcohol and eating meal out of 
home (Table 7). 

Limitation

Study was primary health care center-based and 
performed with people who refer and agreed to 
participate. Although it can not be generalized to 
the entire population, in our country where the 

obesity is a serious threat among women aged 
between 31-50; the study is valuable in terms of 
revealing the need of dietitian on primary care 
to help people about nutrition.

Conclusion 

Obesity prevalence among women and wrong 
eating behaviours was defined, based on the 
findings of the research which performed to 
obtain obesity prevalence and evaluate related 
factors on 1793 women aged between 31-50 
who refer to primary health care centers in four 
districts of Istanbul. Regulation and implemen-
tation of society organized nutrition education 
and physical activity programs are crucial for 
preventing obesity, which becoming increasingly 
a major public health problem on all over the 
world and also determined in higher rates in 
our study. Community should be encouraged 
with the strategies which will be carried out in 
this context.  Prevention of obesity which also 
form the basis of chronic diseases will be active 
in reducing health expenditures beside creating 
healthy societies, thus contributing the country’s 
economy.  

The study results are very important in terms of 
showing the attempts of individuals against obesity. 
In this context, the demand for health services 
makes them more acceptable and adaptable. In 
addition, the data obtained from the study reve-
als the necessity of employment of dietitians in 
primary health care services to deal effectively 
with obesity.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK GIDA TÜKETİM 
ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ – BAHÇE MESLEK YÜKSEK 

OKULU ÖRNEĞİ

DETERMINATION OF PROBIOTIC FOOD CONSUMPTION HABITS OF 
UNIVERSITY STUDENTS – THE EXAMPLE OF BAHCE VACATIONAL 

SCHOOL OF HIGHER EDUCITION 

Hüsniye KOÇAK1, Selin KALKAN²
1 Giresun Üniversitesi Dereli Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

² Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü

Özet: Giriş ve Amaç: Obezite son yıllarda pek çok hastalığın 
Bu araştırma, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bahçe Mes-
lek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin probiyotik 
gıda tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Çalışma grubunu Bahçe Meslek Yüksekokulunun farklı bö-
lümlerde öğrenim gören, 74 kız ve 67 erkek öğrenci olmak 
üzere toplam 141 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri; 
araştırma kapsamındaki bireyler ile “Karşılıklı Görüşme 
(Mülakat) Tekniği” kullanılarak, anket formları uygulanarak, 
kolay örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Katılımcıların yaş 
ortalaması 20,95’tir. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin 
%50.35’inin probiyotik gıda hakkında bilgi sahibi olduğu 
belirlenmiştir. Probiyotik gıda olarak en fazla tüketilen ürün 
%46.10 oranla yoğurt olarak bulunmuştur. Probiyotik gıda 
tüketen öğrencilerin %31.91’inin tüketim sıklığının günde 
bir kez olduğu, %58.87’sinin probiyotik gıdayı yemeklerle 
birlikte tükettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin %62.41’inin 
probiyotik ürünlerde üretiminde kullanılan mikroorganiz-
maları bilmedikleri, %59.57’sinin bu ürünleri satın alırken 
ambalaj bilgilerini okumadıkları, %80.14’ünün probiyotik 
gıdaların tüketimini önerdikleri saptanmıştır. Sonuç olarak, 
probiyotik ürünlerin sağlık ve beslenme üzerine olumlu 
katkıları daha fazla tüketiciye anlatılmalı ve tüketimlerinin 
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Probiyotik, Tüketim Alışkanlıkları, 
Üniversite Öğrencisi

Abstract: This study was done in order to determine 
of Osmaniye Korkut Ata University Bahce Vocational 
School of Higher Education student’s probiotics product 
consumption habits. Research material was a total of 141 
students, including 74 girls and 67 boys which studying in 
different departments in Bahce Vocational School of Higher 
Education. The research data were collected by means of 
the face-to-face interviewing technique with ease sampling 
method and applying questionnaires. The average age of the 
participants was 20,95. According to the research results; 
50.35% of students were being knowledgeable about the 
probiotic foods. Yogurt was found the most consumed 
products as a probiotic food with a ratio of 46,10 %. The 
students’s which consuming probiotic food consumption 
frequency was once a day with a rate of 31,91%. 58,87% 
of the students have stated that they consume probiotic 
foods with meals. The students wasn’t know the use of 
microorganisms in probiotic food products with a rate of 
62,41%, they wasn’t reading the packaging information 
when purchasing these products with a rate of 59,57%, and 
they were proposing probiotic food consumption to other 
people with a rate of 80,14%. As a result, The positive ef-
fects on health and nutrition of probiotic foods should be 
explain more consumers and made efforts to increase of 
these product consumptions.

Key Words: Probiotics, Consumption Habits, University 
Student 

DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi
B E S L E N M E



28

DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May-June - Jul - August 2014 Issue: 01 Volume: 01 Summer Term
www.dbhadergisi.com

ID:03 - K:04

Giriş

Günümüzde sağlıklı beslenme bilincinin artması, 
bireylerin fonksiyonel besinlere ve besin destek-
lerine yönelmesine sebep olmuştur (Yabancı & 
Şimşek, 2007). 

Besleyici özellikleri dışında vücudumuza fizyolojik 
yararlar sağlayan ve/veya kronik hastalık riskini 
azaltabilen besinlere fonksiyonel gıdalar denil-
mektedir (Çoşkun, 2005). Fonksiyonel gıdalar; 
tedavi edici gıdalar, tıbbi gıdalar, bio-gıdalar, 
düzenleyici gıdalar, ilaç gıdalar ve süper-gıdalar 
olarak tanımlanan, insan sağlığına faydalı bazı 
bileşenler içeren gıdalardır. (Sağdıç vd., 2004). 
Fonksiyonel gıdalar içerisinde prebiyotik ve 
probiyotikler önemli yer tutmaktadır (Yabancı 
& Şimşek, 2007). 

Prebiyotikler, kolon bakterilerinin aktivitelerini 
artıran, enteropatojen olmayanların kolonizasyonla-
rını kolaylaştıran, fermente olabilen, sindirilmeyen 
karbonhidratlardır (İnanç vd., 2005).

Fonksiyonel gıda pazarında en büyük payı ise 
probiyotik gıdalar almaktadır. (Saarela, 2007). 
Probiyotik terimi, Yunanca olup, “hayat için” 
anlamına gelmektedir (Kırdar, 2009). Probiyotikler 
ise “Yeterli miktarda vücuda alındığında sağlık 
üzerinde yararlı etkiler sağlayan canlı mikroorga-
nizmalar” olarak tanımlanmaktadır (FAO/WHO, 
2002). Probiyotik ürünler, tüketicinin sağlığı 
üzerine olumlu etkileri olan mikroorganizmaları, 
canlı olarak içeren gıdalar olarak tanımlanır (Shah, 
2001). Probiyotikler, çoğunlukla yoğurt ve diğer 
fermente ürünlere ilave edilmektedir. Ayrıca son 
yıllarda bu bakteriler içeceklere katılarak, tablet 
şeklinde, kapsül olarak ve dondurarak kurutma 

metoduyla marketlerde satılmaktadır (Vaughan 
& Mollet, 1999). 

Günümüzde bu ürünlerde sıklıkla kullanılan pro-
biyotik mikroorganizmalar Lactobacillus cinsine 
ait  Lb. acidophilus, Lb. casei, Lb. plantarum 
ile Bifidobacterium cinsine ait Bf. bifidum, Bf. 
longum, Bf. infantis, Bf. breve, Bf. adolesencis, 
Bf. Angulatum, Bf. catenulatum, Bf. pseudocate-
nulatum ve Bf. dentium’dur (Can, 2007).

Probiyotik bakterilerin terapatik özellikler gös-
terebilmesi için, minimum olarak 106 KOB/g 
konsantrasyonunda canlı hücrenin vücuda alınması 
gerektiği bildirilmektedir (Yedikardaş, 2010.)

Probiyotikler; insanların veya hayvanların doğal 
mikroflorasına ait özellikleri geliştiren, tüketilmeleri 
sonucunda ağızda, gastrointestinal sistemde, üst 
solunum yollarında yararlı etkileri ile konakçının 
sağlığında iyileşmeye neden olan tek veya karışık 
canlı mikroorganizma kültürleridir (Klaenhammer 
& Kullen, 1999). Son yıllarda yapılan çalışmalar 
probiyotiklerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri-
nin sadece mikroorganizma hücrelerinden değil, 
metabolitlerinden de kaynaklandığını ortaya 
çıkarmıştır (Salminen vd., 1995). Probiyotikler, 
intestinal ve vajen florasının dengesini sağlayıp 
patojen mikroorganizmaların çoğalmasının engel-
lenmesi, immün sistemin şekillendirilmesinin yanı 
sıra intestinal epitelhomeostazını, bazı mineral 
ve vitaminlerin biyoyararlanımını artırır, serum 
lipid düzeyini dengeler, bağırsak motilitesini ve 
geçirgenliğini düzenler (Yılmaz, 2004). 

Probiyotik gıdaların tüketilmesiyle, vücut hücrelerinin 
yenilendiği, sindirim sistemindeki rahatsızlıkların 
iyileştiği, diyarenin azaldığı, kolon kanserinin 
baskılandığı, kolesterol seviyesinin düştüğü ve 
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bağışıklık sistemini güçlendirdiği bildirilmektedir 
(Demirkan vd., 2012). Klinik uygulamada en 
fazla gastoenteritlerin oluşumunu engellemekte 
ve tedavisinde kullanıldığı görülmektedir ve 
her geçen gün kullanım alanlarına bir yenisi 
eklenmektedir (Dugas vd., 1999; Isolauri, 2003).

Probiyotik gıdaları da içeren fonksiyonel gıda 
ürünlerine karşı tüketici tutumlarındaki sosyo-de-
mografik faktörlerin etkisini araştıran çalışmalar, 
tüketicilerin tutumunun cinsiyet açısından önemli 
bir farklılık teşkil ettiğini ortaya koymuştur ve 
kadın tüketicilerin erkeklere oranla fonksiyonel 
gıda tüketimine daha yatkın olduğu belirtilmiştir 
(Childs & Proyzees, 1997; Bogue & Ryan, 2000). 
Ayrıca eğitim durumu açısından bakıldığında ise 
çoğunlukla eğitim seviyesi ve sosyo-ekonomik 
düzeyi yüksek olan tüketicilerin fonksiyonel 
gıdalara yöneldikleri görülmektedir (Özdemir 
vd., 2009).

Günümüzde, probiyotik ürünlerin üretimi hızla 
artarken, bu ürünlerin tüketim durumları üze-
rine çalışmalara çok rastlanılmamaktadır. Aynı 
şekilde Osmaniye ili ve ilçelerinde de üniversite 
öğrencilerine uygulanmış probiyotik ürün tüketim 
alışkanlıklarını belirlemeye yönelik bir araştırmaya 
da rastlanmamıştır. Bu çalışma, Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi Bahçe Meslek Yüksekokulunda 
öğrenim gören öğrencilerin probiyotik gıda tüketim 
alışkanlıklarını belirlemek amacıyla planlanmış 
ve yürütülmüştür.

Materyal-Yöntem

Çalışma grubunu Osmaniye Korkut Ata Üniver-
sitesi Bahçe Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme, 
Muhasebe ve Vergi, Yönetim ve Organizasyon, 
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri ile 

Bilgisayar Teknolojileri bölümlerinde öğrenim 
gören, ulaşılan her öğrencinin araştırmaya dahil 
edildiği kolay örnekleme yöntemi ile (Yazıcıoğlu 
& Erdoğan, 2011) seçilen, probiyotik ürünleri 
tüketen toplam 141 öğrenci oluşturmuştur. 

Bu yörede benzer bir çalışmanın yapılmamış 
olması, araştırıcıların yörede rahat ve güvenilir 
bir çalışma olanağına sahip olması gibi nedenlerle 
araştırma bölgesine karar verilmiştir.

Araştırma verileri, konu ile ilgili literatür bilgi-
lerinden ve daha önce yapılmış araştırmalardan 
(Yabancı & Şimşek 2007; Aydın vd., 2010; Derin 
& Keskin 2013) yararlanılarak hazırlanan anket 
formları ile ‘Karşılıklı Görüşme Tekniği’ kullanı-
larak, araştırmacı tarafından toplanmıştır. Anket 
formu, “genel bilgiler” başlığı altında öğrenciler 
ve ailelerin tanıtıcı bilgileri (yaş, cinsiyet, anne 
ve babanın eğitim durumu, yaşadığı yer, yaşa-
dığı yerde bilgisayar ve internet olanakları) ile 
öğrencilerin probiyotik ürün tüketim durumları ve 
alışkanlıklarını tespit etmek amacıyla probiyotik 
kavramının ne olduğunu bilip bilmedikleri, bu 
ürünlerin tüketimlerinin kendi sağlıkları üzerine 
etkileri, probiyotik gıdalardan yoğurt, süt, ayran, 
kefir ve dondurmanın tüketilip tüketilmediği, bu 
ürünlerin hangi sıklıkta tüketildiği gibi soruları 
içermektedir. Anket sorularının anlaşılırlığını test 
etmek amacı ile Gıda İşleme bölümü öğrencileri 
üzerinde pilot çalışması yapılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 15.0 paket 
programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler ve 
ki-kare testleri yapılmıştır. Her soru ile ilgili mutlak 
ve % değerleri gösteren tablolar hazırlanmış ve 
gerekli aritmetik ortalamalar alınmıştır.
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Bulgular ve Tartışma

Araştırmada, ankete katılan öğrencilerin %52.48’i 
(n=74) kız, %47.52’si (n=67) erkektir. Öğrencilerin 
%50.35’i il merkezinde, %34.04’ü ilçede, %15.60’ı 
köy/kasabada yaşadıklarını beyan etmişlerdir. 
Öğrencilerin yaş ortalaması 20,95’tir. Araştırmaya 
katılan kız öğrencilerin %74.32’sinin yaşadığı 

yerde bilgisayarının ve %55.41’nin internetinin 
olduğu; erkek öğrencilerin %82.09’unun yaşadığı 
yerde bilgisayarının ve %22.39’unun internetinin 
olduğu araştırma sonucunda belirlenmiştir.

Tablo 1’de öğrencilerin fonksiyonel gıda, prebi-
yotik gıda ve probiyotik gıda terimlerini bilme 
durumlarına ilişkin bulgular verilmiştir.

Tablo 1. Öğrencilerin Fonksiyonel Gıda, Prebiyotik Gıda ve Probiyotik Gıda Terimlerini  
Bilme Durumlarına İlişkin Bulgular

Terimler
Kız (n=74) Erkek (n=67) Toplam (n=141)

S % S % S %

Fonksiyonel Gıda       

Evet, biliyorum 18 24.32 19 28.36 37 26.24

Hayır, bilmiyorum 56 75.68 48 71.64 104 73.76

 X2=0.296; p >0.05

Prebiyotik Gıda       

Evet, biliyorum 18 24.32 17 25.37 35 24.82

Hayır, bilmiyorum 56 75.68 49 73.13 105 74.47

 X2= 0.038; p >0.05

Probiyotik gıda 

Evet, biliyorum 50 67.57 21 31.34 71 50.35

Hayır, bilmiyorum 21 28.38 45 67.16 66 46.81

 X2= 20.417; p <0.05

Tablo 1 toplam üzerinden incelendiğinde; Fonksi-
yonel gıda terimini kız öğrencilerin %75.68’inin, 
erkek öğrencilerin %71.64’ünün; Prebiyotik gıda 
terimini kız öğrencilerin %75.68’inin, erkek 
öğrencilerin %73.13’ünün bilmedikleri görül-
mektedir (p >0.05). Probiyotik gıda terimini ise 
kız öğrencilerin %67.57’sinin, erkek öğrencilerin 
%31.34’ünün bildiği saptanmıştır (p <0.05). 
Yabancı & Şimşek (2007) Ankara’da üniversite 
öğrencilerinin probiyotik ürün tüketim durum-
larını incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada 

erkek öğrencilerin %40.0’ının, kız öğrencilerin 
ise %69.2’sinin probiyotik ürünler hakkında 
bilgilerinin olduğunu belirlemişlerdir. 

Aydın ve arkadaşları (2010)  Isparta Süleyman 
Demirel Üniversitesinde öğrenim gören üniversite 
öğrencilerinin probiyotik ürün tüketim durum-
larını saptamak amacıyla yaptıkları çalışmada 
probiyotik ürünleri bilen kız öğrencilerin oranını 
%48.3, erkek öğrencilerin oranını %40.6 olarak 
bulmuşlardır.
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Derin & Keskin (2013) Ege Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde 
öğrenim gören üniversite öğrencilerinin probiyotik 
ürün tüketim durumlarını belirlemek amacıyla 
yaptıkları çalışmada erkek öğrencilerin %63.2’sinin, 
kız öğrencilerin %63.6’sının probiyotik ürünler 
hakkında bilgilerinin olduğunu belirlemişlerdir. 

Daha önce yapılmış çalışmalarda da bizim yap-
tığımız çalışmaya paralel olarak kız öğrencilerin 
erkek öğrencilere oranla daha fazla probiyotik 
gıda hakkında bilgi sahibi olduğu görülmektedir. 
(Yabancı & Şimşek 2007; Aydın vd., 2010; Derin 
& Keskin 2013). Tablo 2’de öğrencilerin probi-
yotik gıda tüketim durumlarına ilişkin bulgular 
gösterilmiştir. 

Tablo 2.a. Öğrencilerin Probiyotik Gıda Tüketim Durumlarına İlişkin Bulgular

Tüketilen ürün
Kız (n=74) Erkek (n=67) Toplam (n=141)

S % S % S %

Probiyotik Yoğurt 27 36.49 38 56.72 65 46.10

Probiyotik Süt 17 22.97 11 16.42 28 19.86

Probiyotik Ayran 20 27.03 8 11.94 28 19.86

Probiyotik Kefir 0 0.00 3 4.48 3 2.13

Probiyotik Dondurma 10 13.51 7 10.45 17 12.06

 X2=15.554; p <0.05

Tüketim Sıklığı

Günde bir kez 26 35.14 19 28.36 45 31.91

Günde birkaç kez 16 21.62 13 19.40 29 20.57

Hafta bir kez 22 29.73 17 25.37 39 27.66

Ayda 1-3 kez 0 0.00 3 4.48 3 2.13

Nadiren 10 13.51 15 22.39 125 17.73

 X2=5.707; p >0.05

Tüketim şekli

Tek başına 26 35.14 20 29.85 46 32.62

Yemeklerle birlikte 41 51.41 42 62.69 83 58.87

Makarna-Pilav ile birlikte 4 5.41 3 4.48 7 4.96

Meyvelerle 3 4.05 2 2.99 5 3.55

 X2=0.792; p >0.05 
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Tablo 2.b. Öğrencilerin Probiyotik Gıda Tüketim Durumlarına İlişkin Bulgular- Devam

Severek tüketme durumu
Kız (n=74) Erkek (n=67) Toplam (n=141)

S % S % S %

Evet 13 17.57 54 80.60 67 47.52

Hayır 61 82.43 13 19.40 74 52.48

 X2=56.015; p <0.05 

Reklamlardan etkilenme 
durumu

Kız (n=74) Erkek (n=67) Toplam (n=141)

S % S % S %

Evet 51 68.92 31 46.27 82 58.16

Hayır 23 31.08 36 53.73 59 41.84

 X2=7.413; p <0.05

Fayda görme durumu

Evet 62 83.78 55 82.09 117 82.98

Hayır 12 16.22 12 17.91 24 17.02

 X2=0.071; p >0.05

Mikroorganizmaları bilme 
durumu

Evet 25 33.78 28 41.79 53 37.59

Hayır 49 66.22 39 58.21 88 62.41

 X2=0.961; p >0.05 

Ambalaj bilgilerini okuma 
durumu

Evet 12 16.22 45 67.16 57 40.43

Hayır 62 83.78 22 32.84 84 59.57

 X2=37.899; p <0.05

Çevreye önerme durumu

Evet 60 81.08 53 79.10 113 80.14

Hayır 14 18.92 14 20.90 28 19.86

 X2= 0.086; p >0.05

Tablo 2’de de görüldüğü üzere, araştırmaya 
katılan kız öğrencilerin %36.49’unun, erkek 
öğrencilerin %56.72’sinin araştırmada kullanılan 
ankette sorulan probiyotik gıdalardan sadece 
yoğurdu tükettikleri saptanmıştır. Araştırmaya 
probiyotik yoğurt, probiyotik süt, probiyotik 

ayran, probiyotik kefir ve probiyotik dondurma 
alınmıştır. Kız öğrencilerin %35.14’ünün, erkek 
öğrencilerin %28.36’sının araştırmaya alınan 
probiyotik gıdayı günde bir kez tükettikleri; kız 
öğrencilerin %51.41’inin, erkek öğrencilerin 
%62.69’unun probiyotik gıdaları yemeklerle 
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birlikte tükettikleri tespit edilmiştir. Probiyotik 
gıda olarak tüketilen ürün çeşidinin cinsiyet ile 
ilişkili olduğu tespit edilmişken (p<0.05), tüketim 
sıklığının ve tüketim şeklinin cinsiyetten bağımsız 
olduğu saptanmıştır (p>0.05).

Yabancı & Şimşek (2007) yaptıkları çalışmada 
probiyotik ürün tüketen öğrencilerin %95.0’inin 
probiyotik ürün olarak yoğurt satın aldıklarını; 
kız öğrencilerin, çalışmamıza benzer şekilde 
%39.2’sinin günde 1 kez, erkeklerin %28.6’sının 
ise nadiren tükettiklerini; erkek öğrencilerin ça-
lışmamızın aksine büyük çoğunluğunun (%85.7), 
kız öğrencilerin ise çalışmamıza benzer şekilde 
%35.2’sinin bu ürünleri tek başına tükettiklerini 
belirlemişlerdir.

Derin & Keskin (2013) yaptıkları çalışmada, 
çalışmamıza benzer olarak, erkek öğrencilerin 
%31.0’ının, kız öğrencilerin %31.1’inin Haftada 
1 kez probiyotik ürün tükettiklerini, bu ürünleri 
erkek öğrencilerin %58.6’sının, kız öğrencilerin 
%66.0’ının herhangi bir yiyecekle değil, tek 
başına tükettiklerini tespit etmişlerdir. 

Tablo 2 incelendiğinde, probiyotik ürünü kız 
öğrencilerin %82.43’ünün sevmeden tükettiğini, 
erkek öğrencilerin ise %80.60’ının severek tüket-
tikleri (p<0.05); kız öğrencilerin %68.92’sinin 
reklamlardan etkilendiği, erkek öğrencilerin ise 
%53.73’ünün etkilenmediği (p<0.05) görülmek-
tedir. Kız öğrencilerin %83.78’i, erkek öğrenci-
lerin %82.09’u bu ürünlerden sağlık açısından 
fayda gördüğünü söylemişlerdir (p>0.05). Kız 
öğrencilerin %66.22’sinin, erkek öğrencilerin 
%58.21’inin probiyotik ürünlerin üretiminde kul-
lanılan mikroorganizmaları bilmedikleri (p>0.05); 
kız öğrencilerin %83.78’inin bu ürünleri satın 
alırken ambalaj bilgilerini okumadıkları, erkek 

öğrencilerin ise %67.16’sının okuduğu (p<0.05); 
kız öğrencilerin %81.08’inin, erkek öğrencilerin 
%79.10’unun probiyotik gıdaları çevresine öner-
dikleri belirlenmiştir (p>0.05).

Yabancı & Şimşek (2007) yaptıkları çalış-
mada, çalışmamıza benzer olarak, probiyotik 
ürünü erkek öğrencilerin büyük çoğunluğunun 
(%91.4), kız öğrencilerin ise çalışmamızın aksine 
%86.3’ünün severek tükettiklerini; erkek öğren-
cilerin %82.9’unun, kız öğrencilerin %76.5’inin 
reklamlardan etkilendiğini; erkek öğrencilerin 
probiyotik üründen %80.0’ının, kız öğrencilerin 
%88.2’sinin fayda gördüğünü tespit etmişlerdir. 
Probiyotik ürünlerdeki mikroorganizmaları, 
erkek öğrencilerin %62.9’unun bilmediğini, 
kız öğrencilerin %58.8’inin bildiğini; erkek öğ-
rencilerin %51.4’ünün bu ürünleri satın alırken 
bizim çalışmamamızın aksine ambalaj etiketle-
rini okumadıkları, kız öğrencilerin %70.6’sının 
okuduğunu; erkek öğrencilerin %63.0’ının, kız 
öğrencilerin %84.3’ünün probiyotik gıdaları 
çevresine önerdiklerini belirlemişlerdir.

Aydın ve arkadaşları (2010) yaptıkları çalışmada 
kız öğrencilerin %70.6’sının, erkek öğrencilerin 
%79.0’ının probiyotik ürünlerdeki mikroorga-
nizmaları bilmediklerini, bu ürünleri tüketen 
öğrencilerin %51.2’si bu ürünlerden bir fayda 
gördüğünü saptamışlardır.

Derin & Keskin (2013) yaptıkları çalışmada, 
Yardımcı & Şimşek (2007) yaptıkları çalışmaya 
benzer şekilde, erkek öğrencilerin %80.5’inin, kız 
öğrencilerin %78.6’sının probiyotik ürünü seve-
rek tükettiklerini; erkek öğrencilerin probiyotik 
üründen %80.5’inin, kız öğrencilerin %79.6’sının 
fayda gördüğünü; erkek öğrencilerin %79.3’ünün, 
kız öğrencilerin %84.5’inin probiyotik ürünleri 
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çevresine önerdiklerini saptamışlardır. Tablo 3’de 
öğrencilerin probiyotik gıdaları sağlık üzerinde 

sağladığı faydalar açısından tüketme durumlarına 
ilişkin bulgular gösterilmiştir.

Tablo 3. Öğrencilerin Probiyotik Gıdaları Sağlık Üzerinde Sağladığı Faydalar Açısından Tü-
ketme Durumlarına İlişkin Bulgular

Probiyotik gıdaların sağladığı 
faydalar

Kız (n=74) Erkek (n=67) Toplam (n=141)

S % S % S %

Bağırsak sisteminin düzenli 
çalışmasına ve kabızlık sorununun 
giderilmesine yardımcı olması

30 40.54 23 34.33 53 37.59

Kabızlık nedeni ile görülen 
ağız kokusu sorununun daha az 
görülmesine etkide bulunması

3 4.05 3 4.48 6 4.26

İnce ve kalın bağırsaklardaki 
kötü ve zararlı bakterilerin 
yerine geçerek, onları kontrol 
altına alabilir ve sindirim 
fonksiyonlarını olumlu yönde 
etkileyebilir olması

11 14.86 14 20.90 25 17.73

Protein sindirimini kolaylaştırması 13 17.57 9 13.43 22 15.60

Vücut direncinin artmasına 
katkıda bulunması 17 22.97 18 26.87 35 24.82

 X2=2.368; p >0.05

Probiyotik gıdaların insan sağlığı üzerinde, ba-
ğırsak sisteminin düzenli çalışmasına ve kabızlık 
sorununun giderilmesine yardımcı olması (Sağ-
dıç vd., 2004), kabızlık nedeni ile görülen ağız 
kokusu sorununun daha az görülmesine etkide 
bulunması (Çetin vd., 2011), ince ve kalın ba-
ğırsaklardaki kötü ve zararlı bakterilerin yerine 
geçerek, onları kontrol altına alabilir ve sindirim 
fonksiyonlarını olumlu yönde etkileyebilir olması 
(Sezen, 2013), protein sindirimini kolaylaştırması 
ve vücut direncinin artmasına katkıda bulunması 
gibi yararlı etkileri bulunmaktadır (Özden, 2013; 
Ceyhan & Alıç, 2012). 

Tablo 3 incelendiğinde; kız öğrencilerin %40.54’ünün, 
erkek öğrencilerin %34.33’ünün bağırsak siste-
minin düzenli çalışmasına ve kabızlık sorununun 
giderilmesine yardımcı olması amacıyla probiyotik 
gıdaları tükettikleri görülmektedir (p>0.05). 

Aydın ve arkadaşları (2010) yaptıkları çalışmada 
probiyotik ürün tüketen öğrencilerin çoğunlukla 
(%47.6) mide - barsak sisteminin düzenlenmesinde 
yarar sağladığını ifade ettiklerini tespit etmişlerdir.
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Sonuç ve Öneriler

Probiyotiklerin sağlık üzerine olumlu etkilerini 
gösteren çalışmalar her geçen gün artmasına 
rağmen, araştırma sonuçlarına göre probiyotik 
gıda tanımını öğrencilerin yalnızca %50.35’inin 
bildiği tespit edilmiştir.

Probiyotik gıda olarak tüketilen ürünlerin başında 
probiyotik yoğurdun geldiği (%46.10), probiyotik 
yoğurttan sonra probiyotik ayran ve probiyotik 
sütün aynı oranda tüketildiği (%19.86), probiyo-
tik dondurmanın %12.06, probiyotik kefirin ise 
%2.13 oranında tercih edildiği tespit edilmiştir.

Probiyotik gıda tüketenlerin tüketim sıklığı 
%31.91 ile günde bir kez olarak saptanmıştır. 
Öğrencilerin %58.87’sinin bu ürünleri yemeklerle 
birlikte tükettikleri görülmüştür.

Probiyotik gıdayı öğrencilerin %52.48’inin seve-
rek tüketmedikleri, %58.16’sının reklamlarından 
etkilendikleri, %82.98’inin probiyotik gıdalardan 
sağlık açısından fayda gördüğü tespit edilmiştir.

Öğrencilerin %62.41’inin probiyotik ürünlerin 
üretiminde kullanılan mikroorganizmaları bil-
medikleri, %59.57’sinin bu ürünleri satın alırken 
ambalaj bilgilerini okumadıkları, %80.14’ünün 
probiyotik gıdaların tüketimini önerdikleri bu-
lunmuştur.

Öğrencilerin %37.59’u, probiyotik gıdaları 
bağırsak sisteminin düzenli çalışmasına ve 
kabızlık sorununun giderilmesine yardımcı ol-
ması; %24.82’sinin vücut direncinin artmasına 
katkıda bulunması; %17.73’ünün ince ve kalın 
bağırsaklardaki kötü ve zararlı bakterilerin yerine 
geçerek, onları kontrol altına alabilir ve sindirim 
fonksiyonlarını olumlu yönde etkileyebilir olması; 

%15.60’ının protein sindirimini kolaylaştırması; 
%4.26’sının ise kabızlık nedeni ile görülen ağız 
kokusu sorununun daha az görülmesine etkide 
bulunması sebepleriyle probiyotik gıdaları tüket-
tikleri saptanmıştır.

Bu sonuçlardan hareketle; sağlıklı beslenme 
açısından temel besin maddelerinden süt, yoğurt, 
kefir, ayran, dondurma gibi ürünlerin yeterli ve 
düzenli olarak tüketilebilmesi için uygun fiyatta, 
sağlıklı gıdalara ulaşımın sağlandığı bir işleyiş ve 
kişi başına düşen probiyotik ürünlerin tüketiminin 
gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması konusunda 
gerekli politikalara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 

Bu sonuçlar göz önünde tutularak; öğrencilere 
sağlıklı ve dengeli beslenmede vazgeçilmez gı-
dalardan biri olan süt ve ürünlerinin tüketimini 
teşvik için faaliyetler düzenlenmeli ve sütün bes-
leyiciliği konusunda gerekli bilgiler verilmelidir. 
Böylelikle, probiyotik gıdaların tüketimi artacak 
ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Son 
yıllarda önem kazanan probiyotik ürünlerin önemi 
vurgulanmalı, halk bu konuda bilinçlendirilmeli-
dir. Olumlu birçok fonksiyonel etkisi bilinen bu 
ürünlerin, halkımızın damak tadına uyumlu bir 
şekilde kullanılması yaygınlaştırılmalıdır.
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Özet: Obezite prevalansı Dünya ülkeleri ve Türkiye’ 
de dikkat çekici şekilde artış göstermektedir. Obeziteye 
yol açan etmenler ve obezitenin sebep olduğu ciddi 
sağlık sorunlarına ilişkin çok sayıda araştırma ve 
bulgular mevcuttur. Çocukluk ve adölesan dönemlerde 
yaşanan özellikle cinsel istismar gibi farklı psikolojik 
travmaların erişkinlik çağında obezite gelişimine yol 
açtığı anlaşılmasına rağmen, bu konu üzerinde klinik 
çalışmaların sayısı yeterli değildir. Bu çalışmada 
uluslararası ve ulusal bilimsel literatürde  çocukluk 
ve adölesan dönemlerde karşılaşılan cinsel istismar 
ve erişkinlik çağı obezite gelişimi üzerine yapılan 
araştırmalar derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Cinsel istismar, Ço-
cukluk, Erişkin, Obezite

Abstract: The prevalance of obesity has been sig-
nificantly increasing all over the worldwide and in 
Turkey. In the literature, there are so many studies 
and findings related to the factors causing obesity and 
the health problems caused by obesity. The conducted 
clinical studies are still too limited wheras the adverse 
effects of some pyschological traumas such as sexual 
abuse especially experienced in the periods of child-
hood and adolescence on the development of adult 
obesity have been well-understood. In this study, 
the international and national findings of the role of 
sexual abuse in the childhood and adolescence leading 
to the development of adult obesity were presented.

Key Words: Adolescence, Sexual abuse, Childhood, 
Adult, Obesity
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Giriş

Sağlık otoriteleri obeziteyi etiyolojisi tam olarak 
anlaşılamayan bir hastalık olarak kabul etmektedir. 
Çocukluk ve adölesan çağı obezite gelişiminde 
anahtar faktörün aile çevresi olduğu düşünülmek-
tedir. Ancak, erişkin dönem obezite gelişimi üze-
rinde çocukluk ve adölesan dönemlerin etkilerini 
araştıran yeterli ve doyurucu sayıda çalışmalara 
literatürde fazla rastlanmamaktadır (Williamson 
et al., 2002). Belli bir miktara kadar yağ dokusu; 
enerji depolamak, ısı yalıtımı sağlamak, darbeleri 
absorbe etmek ve diğer fizyolojik süreçler için 
gerekmektedir. Vücut yağ oranının kadınlar için 
% 30.0’un ve erkekler için % 25.0’ in üzerine 
çıkması ile obezite sınırı aşılmaktadır. Bu durumda 
adipoz doku en önemli endokrin ve sekretuvar 
organlardan biri olarak davranış göstermektedir 
(Berköz & Yalın, 2008). Adipoz doku hücrelerinden 
salgılanan adipokinlerin obezitede görülen insülin 
direncinin ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı 
bilinmektedir. (Altunkaynak & Özbek, 2005).  

Son yıllarda yapılan bir araştırmada anksiyete, 
depresyon, kızgınlık, cinsel istismar gibi olumsuz 
psikolojik durumların erişkin dönemde obezite ge-
lişimi üzerinde etkili faktörler arasında yer aldığını 
göstermektedir (Hawkins & Stewart, 2012). Bu 
derlemede çocukluk ve adölesan dönemlerinde 
yaşanan özellikle cinsel istismar gibi istenmeyen 
psikolojik travmaların erişkin dönem obezitesi 
gelişimi üzerine yapılmış uluslar arası ve ulusal 
literatürde yayınlanmış çalışmalar sunulmuştur. 

Obezite nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) obeziteyi sağlığı 
bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikimi olarak 
tanımlanmıştır. Obezite sınıflandırması kişinin 

vücut ağırlığının (kg) boy uzunluğunun karesine 
(m2) bölümü olarak ifade edilen Beden Kütle 
İndeksi (BKİ, kg/m2) ile yapılmaktadır. BKİ 30 
kg/m2 ve üzerinde olan kişi obez olarak sınıflan-
dırılmaktadır (Anonim, 2012). 

Dünya’ da ve Türkiye’ de Obezite Görülme Sıklığı

Dünyada halen 1.6 milyar kişinin aşırı kilolu ve 
400 milyon kişinin obez olduğu bildirilmektedir. 
2015 yılı itibariyle aşırı kilolu kişi sayısının 2.3 
milyara ve obez sayısının 700 milyona yükse-
leceği tahmin edilmektedir (Anonim, 2010). 
Obezite görülme sıklığının tüm ülkelerde hızla 
arttığı bildirilmektedir. Küresel pandemik salgın 
şeklini alan bu duruma Uluslararası literatürde 
‘Globesity’ adı verilmektedir (WHO, 2014).  
“Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D) Ulusal Sağ-
lık ve Beslenme Durumu Belirleme Araştırması” 
sonuçlarına göre Amerikan nüfusunun yaklaşık 
%66.0’sı hafif kilolu ve %36.0’sı obez sınıfına 
girmektedir (Mahan et al., 2012). Benzer şekilde, 
DSÖ tarafından yürütülen, Asya, Afrika ve Avrupa 
bölgelerinden 21 ülkeyi kapsayan, yaşları 25 ve 
64 arasında değişen 10 milyon erkek ve kadının 
dâhil edildiği “MONICA çalışması obezite pre-
valansının son 10 yılda % 10–30 arasında artış 
gösterdiğini bildirmiştir (Anonim, 2013a). 

Türkiye’ de obezite prevalansını saptamaya dö-
nük çalışmalar resmi otoriteler ve yükseköğretim 
kurumlarının ilgili disiplinleri tarafından halk 
sağlığını korumak amacıyla yapılmaktadır. Elde 
edilen sonuçlar DSÖ tarafından diğer dünya 
ülkelerinde tespit edilen obezite prevalansı artışı 
gerçeğinin Türkiye için de geçerli olduğunu or-
taya koymaktadır (Anonim, 2013b). T.C. Sağlık 
Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü tarafından  2003 yılında yapılan beyana 



40

DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May-June - Jul - August 2014 Issue: 01 Volume: 01 Summer Term
www.dbhadergisi.com

ID:04 - K:26

dayalı Ulusal Hane Halkı Araştırması’nda 18 yaş 
ve üzeri kişilerde obezite görülme durumu % 
12.02 olarak raporlanmıştır (Ulusal Hane Halkı 
Araştırması, 2006). 2004 yılında 7 farklı coğrafi 
bölgeden seçilen 7 ilde T. C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından yürütülen “Sağlıklı Beslenelim Kalbi-
mizi Koruyalım Projesi” bulgularına göre obezite 
prevalansı erkeklerde %21.2 iken kadınlarda 
% 41.5 olarak belirlenmiştir (Anonim, 2011a). 
Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) 
İstanbul, Denizli, Konya, Gaziantep, Kastamonu 
ve Kırklareli olmak üzere toplam 6 ilde 20 yaş 
üzeri bireylerin % 29.5’ unun obez olduğunu 
raporlamıştır (Bağrıaçık vd., 2009).  

Türkiye’ de son on yılda obezite görülme sıklı-
ğının özellikle 15-49 yaş grubu kadınlar arasında 
yıl bazında % 5.1 artış gösterdiği Türkiye Nüfus 
ve Sağlık Araştırmaları sonuçlarında ortaya 
konulmuştur. Türkiye’ de çocuklarda obezite 
prevalansının son 20 yıl içinde iki katına çıktığı 
bilinmektedir (Anonim, 2012). Ankara, İstanbul, 
İzmir, Kayseri ve Muğla illerinde 6-17 yaş arası 
kız ve erkek çocukları kapsayan araştırmalarda 

obezite sıklığının %5.0 ve %34.3 arasında değiş-
tiği; Yeditepe Üniversitesi tarafından yürütülen 
bir diğer çalışmada çocuklar arasında en yüksek 
obez olma durumunun, İstanbul ili yüksek gelir 
grubunun yaşadığı bölgelerde erkek çocuklarında 
(%34.4) görüldüğü bildirilmiştir (Anonim, 2011a). 
Ancak, bu araştırmalar obezite etmenleri arasında 
çoğunlukla yaş, cinsiyet, yerleşim birimi ve coğrafi 
bölge, mesleki durum, eğitim ve sosyoekonomik 
düzeyi, yaşam alışkanlıkları, beslenme şekilleri 
ve fiziksel hareketlilik gibi beyana dayalı klinik 
olmayan araştırmalardır. 

Obezitenin Yol Açtığı Başlıca Sağlık Sorunları

Obeziteye sebep olan başlıca faktörler beslenme 
şekli, yaşam şekli, çevre koşulları ve kalıtımsal 
yatkınlıktır (Baysal, 2011; Mahan et al., 2012). 
Obezite, diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlan-
ması, bazı kanser türleri, kalp-damar hastalıkları 
ve psikolojik rahatsızlıkların oluşumunda etkin rol 
oynamaktadır (Koç, 2006; Kalan & Yeşil, 2010; 
Dolgun & Yavuz, 2010). Obezitenin sebep olduğu 
hastalıklar Tablo 1’de verilmiştir (Balcıoğlu & 
Başer, 2008).
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Tablo 1.  Obezitenin Yol Açtığı Başlıca Hastalıklar 

Kardiyovasküler
Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, Dislipidemi, 
Hipertansiyon, Konjestif kalp yetmezliği, İnme, Variköz 
venler, Pulmoner emboli

Ortopedik
Dejeneratif osteoartrit, Kısıtlanmış aktivite

Pulmoner
Uyku apne, Hipoventilasyon sendromu

Reprodüktif
Polikistik over sendromu, Menstrüel anomaliler, İn-
fertilite

Psikolojik
Depresyon, Düşük benlik saygısı, Düşük hayat kalitesi

Metabolik
Tip 2 Diyabet, Bozulmuş glikoz toleransı, Gut, İnsu-
lin rezistansı, Metabolik sendrom

Gastrointestinal
Safra kesesi hastalığı, Gastroözofageal reflü hastalığı, 
Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı

Kanser
Meme, Kolon, Prostat

Dermatolojik
Akantozis nigrikans, Hirsütizm, Venöz staz, Selülit

Psikolojik (Ruhsal) Travmaların Obezite Geli-
şiminde Rolleri

Olağan savunma düzenekleri ile üstesinden ge-
linemeyecek denli ağır ve stres boyutlarını aşan 
olumsuz yaşam koşullarının, kişinin ruhsal yapısı 
üzerinde bıraktığı kalıcı etkilere ruhsal travma 
denilmektedir. Kalıcı ruhsal travma doğal afet 
ya da kaza sonucu oluşabileceği gibi, insan eli 
ile de yaratılabilmektedir. Çocukluk ve ergenlik 
dönemi psikolojik travmaları ile obezite gelişimi 
arasındaki ilişkinin mekanizması tam olarak an-
laşılamamıştır. Ancak, ruhsal travmatik olaylara 
verilen psikolojik tepkiler veya yeme davranı-
şında görülen bozulmaların obezite gelişiminden 
sorumlu olabileceği düşünülmektedir (Gustafson 
& Sarwer, 2004). 

Ruhsal travmalar genellikle 18 yaş altı dönemde 
gerçekleşmektedir. Erişkinlik çağında yaşanan 
ruhsal travmatik deneyimlerin obezite gelişi-
mine yol açtığını destekleyecek kanıtlar henüz 
bulunamamıştır. Bu nedenle dikkatler çocukluk 

ve adölesan dönemleri ruhsal travmalarına odak-
lanmıştır (Greenfield & Marks, 2009). Çocukluk 
çağında görülen olumsuz durumların ruhsal sağlığı 
üzerindeki etkileri uzun süre devam etmektedir. 
Çocukluk çağı depresyon, post travmatik stres 
bozukluğu, yeme bozukluğu gibi durumlar tedavi 
edilmez veya göz ardı edilirse, ileri dönemler-
de obezite gelişimi ile sonuçlanabilmektedir. 
Özellikle pediatristlerin standart pediatrik tıbbi 
öykü sorgulamasına travmatik yaşam olaylarını 
eklemesinin, psikolojik travma tespitinde, tedavi-
sinde ve ileri dönemde gelişebilecek obeziteden 
korunmada önemli olabileceği belirtilmektedir 
(Jennie et al., 2007). 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, çocukluk ve 
ergenlik dönemlerinde travmatik olaylara maruz 
kalmanın, erişkin dönem obezitesi için de bir risk 
faktörü olduğunu göstermektedir (Bryer et al., 
1987; Van der Kolk et al., 1991; WHO, 1999; 
Marti et al., 2004; Katerndahl et al., 2005; WHO 
ve ISPCAN, 2006). Örselenme yaşantılarının 
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sıklığı ve şiddeti psikopatolojinin çeşitliliği ve 
sıklığını artırmaktadır. İleri yaşlarda ortaya çı-
kabilen psikiyatrik bozukluklar arasında kişilik 
bozuklukları, alkol-madde kullanımı ile ilgili 
bozukluklar, duygu durum bozuklukları, anksiyete 
bozuklukları, somatoform bozukluklar, travma 
sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, 
kendine fiziksel zarar verme ve intihara eğilim 
bulunmaktadır. Çocukluk dönemi ruhsal travma-
ları ve obezite hakkında yapılan bir araştırmada 
145 obez bireyin %89.0’ unun hayatlarının bu 
döneminde kötü muamele ile karşılaştıkları 
saptanmıştır. Hastaların %59.0’ unun duygusal, 
%36.0’ sının fiziksel, %30.0’ unun cinsel ve 
%69.0’ unun duygusal ihmal ve  % 49’ unun 
fiziksel ihmale maruz kaldıklarını görülmüştür 
(Grilo & Masheb, 2001). 

Travmanın tipi ve cinsiyet farklılığının obeziteye 
etkisi ile ilgili çalışmalara bakıldığında litera-
türde farklı sonuçlara rastlanmaktadır. PubMed, 
PsycINFO ve EMBASE bilimsel veri taban-
larında yer alan 15 araştırmada yaşları 20-59 
arasında değişen 58.745 kişinin BKİ verileri ile 
anksiyete, depresyon, kızgınlık gibi psikolojik 
durumları arasında istatistiksel meta analizi 
yapılmış; psikolojik sorunların metabolizmayı 
olumsuz etkileyerek obezite oluşumuna yol açtığı 
bildirilmiştir (Luppino et al., 2010). Finlandiya’da 
yürütülen bir diğer çalışmada, klinik takip altında 
2844 kişi arasından seçilen 1731 kişinin BKİ 
değerleri, depresyon sıklığı incelenmiş; ergenlik 
dönemindeki gençler ve yetişkinlerde BKİ de-
ğeri yükseldikçe depresyon görülme sıklığının 
artış gösterdiği rapor edilmiştir (Goldbacher & 
Matthews, 2007; Jokela et al., 2012). 

Obezite ve depresyon arasında yakın ilişkinin temeli 
obezitenin yol açtığı fiziksel sorunların bireyler 
açısından stresle mücadele etmeyi olumsuz şekilde 
etkilemesidir (Balcıoğlu & Başer, 2008). PubMed/
Medline, PsychInfo ve Web of Sciences bilimsel 
portallarında yayınlanmış uluslararası çalışmalar 
obezite ve intihara eğilim arasında anlamlı bir 
ilişki olup olmadığı meta analizi ile incelenmiş-
tir. İstatistiksel bulgulara göre obez kadınlarda 
intihar eğiliminin daha yüksek bulunmuş, ancak 
obez olmakla intihara eğilimi arasında yeterli ve 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Klinitzke et al., 
2012). Obez adölesanlarda görülen depresyon, 
özsaygının yitirilmesi, başkaları tarafından küçük 
görülme, nefret edilme gibi bozuk vücut imajı ile 
ilgili psikolojik rahatsızlıklara obez olmayanlara 
göre daha sık rastlanmıştır (Pehlivantürk, 2000). 
Aşırı kilolu veya obez öğrenciler arasında kızların 
psikolojik sorunlardan erkeklerden 4 kat daha 
fazla etkilendikleri gözlenmiştir (Wiegand, 2007).

Cinsel İstismar ve Obezite Gelişimi

Cinsel istismar, erişkin bir kişinin cinsel ihti-
yaçlarını karşılamak için çocukları araç olarak 
kullanmasıdır. Bu istenmeyen durum tüm dünya 
ülkelerinde sıklıkla görülmesine rağmen, farklı 
sosyal nedenlerle gizli kalmakta ve vakaların yal-
nızca % 15.0’ inin ortaya çıkarıldığı bilinmektedir 
(Taner & Gökler, 2004). Dünyada her yıl 300.000 
çocuk cinsel istismara uğramaktadır. On sekiz 
yaşına gelmeden önce Dünya üzerindeki kadın-
ların %30.0-45.0’inin, erkeklerin ise %13.0-16.0’ 
sının cinsel istismara uğradıkları yasal otoriteler 
tarafından raporlanmaktadır (CDC-Centers for 
Disease Control, 2014). 

Araştırmalar A.B.D’ de cinsel istismara uğrama 
prevalansının kadınlar için %22.3 ve erkekler 
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için %8.5 olduğunu göstermiştir (Gustafson & 
Sarwer, 2004). Cinsel istismara en yüksek oranda 
(%34.4) Afrika’ da rastlanırken, Avrupa ülkelerinde 
(%9.2), Asya (%10.1) ve Amerika’da (%23.9) 
olarak tespit edilmiştir. Ülkemiz için bu sorunu 
ortaya koyan resmi bir bulguya rastlanmamıştır 
(Anonim, 2011b). Kadınlarda cinsel istismar 
yaşayanlarda aşırı kiloluluk veya obezite görül-
me sıklığı, penetran olmayan tipte cinsel kötüye 
kullanımı olan veya cinsel kötüye kullanımı 
olmayan kadınlara göre belirgin olarak daha 
yüksek bulunurken, erkeklerde böyle bir ilişkiye 
rastlanmamıştır (Nemeroff, 2004).

Çocukluk çağı cinsel kötüye kullanımı olan 
bireyler genellikle kilo artışına yol açan bir ya-
şam şeklini benimsemektedirler. Böylece cinsel 
yönden daha az çekici olup kendilerini olası 
cinsel kötüye kullanım durumlarından korumaya 
çalışmaktadırlar. Yaşları 6-27 arasında değişen ve 
çocukluk çağı cinsel kötüye kullanım yaşamış 
kişiler (n=84) ile çocukluk çağı cinsel kötüye 
kullanım öyküsü olmayan kişiler (n=89) obez 
olma durumu bakımından karşılaştırılmıştır. 
20-27 yaş erken erişkinlik dönemini kapsayan 
grupta cinsel kötüye kullanım öyküsü olanlarda 
% 42.25’inde obezite tespit edilmiş iken, bu ora-
nın cinsel kötüye kullanım öyküsü olmayanlarda 
%28.40’a gerilediği görülmüştür (Mamun et al., 
2007). İsrail’de 2002-2006 yılları arasında, aile 
hekiminin standart tedavisine cevap vermeyen 
ve çocuk endokrin kliniğinde yönlendirilip aynı 
klinikçe obezite tedavi programına kabul edilen, 
4 ve 18 arası 145 kız çocuğu üzerinde yapılan bir 
çalışmaya göre cinsel istismar öyküsü olanların 
olmayanlara göre anlamlı derecede daha fazla 
kiloda oldukları bildirilmiştir. (Pinhas-Hamie et al., 
2008). A.B.D’ de yaş ortalaması 52 olan ve Kuzey 

Pasifik bölgesi sahilinde yaşayan 4641 kadın ile 
yapılan telefonla yapılan anket araştırması, aşırı 
kilolu veya obez olma ile çocukluk ve ergenlik 
dönemlerinde cinsel istismara uğrama bakımından 
kesin ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Rohde 
et al., 2008). 

A.B.D’ nde yaş ortalaması 22 olan 15197 erkek 
hasta üzerinde yapılan bir diğer incelemede de 
benzer sonuçlar elde edilmiştir (Fuemmeler et 
al., 2009). Güney Afrika’ da menopoza girmek 
üzere olan normal kilolu (BKİ ≤ 25 kg/ m2) ve 
obez (BKİ ≥ 30 kg/ m2) olan 44 beyaz ve zenci 
ırktan kadın üzerinde yapılan araştırmada ırk 
farklılığının çocukluk döneminden yaşanan cinsel 
ve duygusal istismar sebebiyle ileri yaşlarda obez 
olma arasında bir fark olmadığını göstermiştir 
(Goedecke et al., 2013). Bu tür çalışmalar için 
ortak eleştiri klinik kapsamlı olmamaları ya da 
yeteri kadar klinik destek almamalarıdır. Anket 
uygulamasına dayanan araştırmaların, sorunun 
kaynağının tespitinden çok, ileri yaş dönemlerini 
kapsadığı için aşırı kilo veya obez olma durumla-
rını erken dönemde önleyecek katkıları olmadığı 
şeklinde olmaktadır (Yokiel, 2012). 

Literatürde çoğu çalışmalar cinsel istismar gibi 
psikolojik bir travma yaşanması durumunda 
kişinin fizyolojik bakımdan nasıl tepki verdiğini 
ve vücutta oluşan reaksiyonların neler olduğunu 
fazla incelememiştir. Bu konuda takip genellikle 
kişilerde davranışsal değişimlerin gözlemlenme-
sinden ibaret kalmıştır (Midei & Matthews, 2011). 
Ancak, bazı araştırmalar travmatik yaşantıdan 
kaynaklanan strese yanıt olarak hiper kortizol 
salgılama, steroidler gibi stres hormonlarının 
artmasının ve yeme davranışını etkilediği bilinen 
5-hidroksitriptamin (5-HT), dopaminerjik sistem 
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ve hipotalamikhipofizer- adrenal aks ve ilişkili 
otonom sinir sisteminde fizyolojik değişiklikler 
de oluşturarak obeziteye yol açabileceği ifade 
edilmektedir (Wiederma et al., 1999; Felitti, 
1991; Midei & Matthews, 2011). Cinsel istismar 
kaynaklı obezite ile mücadelenin başarısı soru-
nun kaynağına inmek ve klinik destek almaktan 
geçmektedir (Gabert et al., 2013)

Sonuçlar

Obezite ile etkin mücadele edebilmek için hastalığa 
birçok farklı perspektiften bakmak gerekmekte-
dir. Obezitenin önlenmesinde erken dönemlerde 
önleyici tedbirlerin alınması ile başlanması, tüm 
sürece klinik bilimlerin daha etkin katılımlarıyla 
sürdürülmesi önemlidir. Bu nedenle, obezite 
tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirmek-
tedir. Bu yaklaşım modelinde hasta ve hastanın 
ait olduğu sosyal çevre, tıp hekimi, diyetisyen 
ve psikologdan oluşan bir ekip oluşturulmalıdır. 
Psikolojik travmalar arasında özellikle cinsel 
istismar vakalarının erken tespiti ve gerekli 
psikiyatrik desteğin sağlanması sayesinde bu 
duruma bağlı erişkin dönem obezitesi gelişimi 
engellenebilecektir. 

Sonuç olarak, ülkemizde çocuk ve adölesan 
dönemlerde karşılaşılan cinsel istismarın erken 
tespiti, multidisipliner bakış açısı ile tedavisinin 
yürütülmesi, bu konuda kapsamlı araştırmalar 
yapılmasının yaygınlaştırılması erişkin dönemde 
obezite gelişimi riskinin azaltılmasına katkı sağ-
layacak ve bu yolla toplum sağlığının korunması 
mümkün olacaktır.
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YETİŞKİNLERİN HİPERTANSİYONA YÖNELİK BİLGİLERİ 

HYPERTENSION KNOWLEDGE OF ADULT 

Esma ASİL1*,  Aslı UÇAR1, Ayşe Özfer ÖZÇELİK1, Funda Pınar ÇAKIROĞLU1 ,
 Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU1, Nurcan YABANCI1, Hülya YARDIMCI1, 

Mustafa Volkan YILMAZ1, Lale Sariye AKAN1

1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Özet: Bu araştırmanın amacı; bireylerdeki hipertansiyon 
sıklığını ve bireylerin hipertansiyona yönelik bilgilerini 
değerlendirmektir. Araştırmaya Ankara’da, 9 aile sağlığı 
merkezine gelen, gönüllü 20-75 yaş arası (40.4±13.6 yıl) 
1095 (kadın:328, erkek:762)  yetişkin katılmıştır. Veriler 
anket formu yardımı ile toplanmış, araştırmacılar tarafından 
hazırlanan 14 soruluk hipertansiyon beslenme bilgi soruları 
katılımcılara sorulmuştur. Her doğru cevap için 1 puan, 
yanlış cevap için 0 puan verilmiştir ve toplam puan; 0-5 arası 
“yetersiz”, 6-9 arası “orta”, 10-14 puan arası “yeterli” bilgi 
düzeyi olarak sınıflandırılmıştır. Katılımcıların boy uzunluğu 
ve vücut ağırlığı ölçülerek BKİ hesaplanmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde SPSS paket programından yararlanıl-
mıştır. Araştırmanın sonunda katılımcıların %19.0’unda HT 
tanısının olduğu bulunmuştur. HT olan bireylerde ortalama 
BKİ’nin daha yüksek olduğu ve hipertansif birey sayısının 
yaş ile arttığı saptanmıştır (p<0.001). Bireylerin ortalama 
bilgi puanları 8.8±3.1’dir ve kadınlarda (p>0.05), HT 
olmayanlarda, 20-29 yaş grubunda ve üniversite mezunu 
olanlarda bilgi puanı daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). 
Hipertansiyonu olan katılımcıların hipertansiyon risk 
faktörlerini, sınırlandırılması gerekli olan besinleri ve kan 
basıncını yükselten etkenleri daha az bildiği saptanmıştır. 
HT olanların %22.6’sının yetersiz, %42.3’ünün orta ve 
%35.1’inin yeterli bilgi düzeyine sahip olduğu görülmüştür. 
Sonuç olarak HT tanısı olan bireylerin hastalığı yönelik 
bilgilerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu nedenle 
özellikle hastalığın oluşumuna neden olabilecek besinler 
konusunda eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Beslenme, Bilgi dü-
zeyi, Yetişkin

Abstract: The purpose of this study was to determine the 
hypertension (HT) prevalence and nutrition knowledge 
about hypertension of adults. The study consisted of 1095 
adults (female:328, Male:762), between the ages of 20-75 
(40.4±13.6 year), who consulted 9 family health centers 
in Ankara. Data was collected using a questionnaire and 
knowledge questions regarding hypertension which pre-
pared by researchers were asked to participants. BMI of 
each individual were calculated by measuring height and 
body weight. A score of “1” for every right answer and 
“0” for every wrong answer were given for knowledge 
questions. A total score between 0–5 was categorized as 
“inadequate”, 6–9 was categorized as “moderate”, and 
10-14 was categorized as “adequate” knowledge level. 
Statistical analysis was performed with SPSS 16.0 program. 
As a result of the study 19% of participants diagnosed 
as HT. The average BMI was higher in participants with 
HT and number of participants with HT was increasing 
with age (p<0.001). The average knowledge score of all 
individuals regarding hypertension was 8.81 ± 3.05. It was 
higher in women (p>0.05), participants between the ages 
of 20–29, university graduates and participants without 
HT when compared to other groups (p<0.05). The risk 
factors for HT, the food that has to be limited in HT and 
the factors that affect blood pressure were less known by 
the participants with HT. When the knowledge levels of 
participants with HT were evaluated, it was observed that 
22.6% had inadequate, 42.3% had moderate, and 35.1% 
had adequate knowledge. According to the current study, 
nutrition knowledge, especially in participants with HT, is 
inadequate in general. So an education about foods that 
can cause the disease should be given.

Key Words: Hypertension, Nutrition, Knowledge, Adult
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Giriş

 Hipertansiyon (HT), tüm dünyada görülme sıklığı 
hızla artış gösteren önemli bir sağlık sorunudur. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 
25 yaş ve üzeri yetişkinlerin yaklaşık %40’ında 
hipertansiyon olduğunu ve 1980 yılında 600 
milyon olan sayının 2008 yılında 1 milyara 
ulaştığını ifade etmektedir (WHO, 2013). Hi-
pertansiyon kardiyovasküler hastalıklar (KVH), 
böbrek yetmezliği, inme gibi pek çok hastalığın 
etiyolojisinde yer almaktadır (Turban et al., 2013). 
Hipertansiyonun yol açtığı komplikasyonlar 
nedeni ile her yıl dünya genelinde yaklaşık 9.4 
milyon kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiştir 
(WHO, 2013). 

Hipertansiyonun oluşum nedenleri arasında, 
obezite, aşırı alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, 
hareketsiz yaşam ve sigara kullanımı yer almaktadır 
(WHO, 2013). Özellikle besinlerle aşırı sodyum 
ve yağ alımına karşın yetersiz sebze-meyve tüke-
timi hipertansiyonun nedenleri arasında sayılan 
sağlıksız beslenmenin temelini oluşturur. Yapılan 
çalışmalar bireylerin tuz tüketiminin artması ile 
HT arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur 
(Appel et al., 2012; Bibbins-Domingo et al., 
2010; He and MacGregor, 2007). Diyetle günlük 
tuz alımının 10 gramdan 5 grama indirilmesiyle 
dünya genelinde KVH görülme sıklığının %17 
oranında azalacağı düşünülmektedir (Mason et 
al., 2014). Amerika Birleşik Devletleri’nde 2005-
2006 yılları arasında tuz tüketiminin erkeklerde 
10.4 g, kadınlarda 7.3 g olduğu bulunmuştur 
(Bibbins-Domingo et al., 2010). Ülkemizde tuz 
tüketimine yönelik yapılan geniş örneklemli 
SalTurk Çalışması’nda günlük tuz alımının ye-
tişkinlerde 18 grama kadar çıktığı gösterilmiştir 

(Erdem et al., 2010). Daha sonra yapılan SalTurk 
2 çalışmasında günlük tuz alımının 15 grama 
kadar düştüğü belirtilse de bunun önerilenin çok 
üzerinde olduğu söylenebilir (Anonim, 2012). 

Diyetle alınan tuzun iki temel kaynağı bulun-
maktadır. Bunlardan birincisi evde hazırlanan ve 
pişirme yada servis esnasında yiyeceklere ilave 
edilen tuz, ikincisi ise hazır gıdaların üretimi 
sırasında ilave edilen tuzdur. Özellikle gelişmiş 
ülkelerde hazır besinlerin bireylerin tuz alımlarının 
%75-80’inde sorumlu olduğu belirtilmektedir 
(Bibbins-Domingo et al., 2010). Ülkemizde HT 
görülme sıklığını belirlemeye yönelik çalışmalar 
yapılmıştır. Türkiye’de yedi coğrafik bölgeyi yan-
sıtacak şekilde seçilen 26 şehirde yapılan PatenT 
çalışması sonunda hipertansiyon prevalansının 
%31.8 olduğu ve bu katılımcıların sadece %40.7’si-
nin durumunun farkında olduğu bulunmuştur 
(Altun et al., 2005). PatenT çalışmasından 4 yıl 
sonra aynı katılımcılar HinT çalışmasında tekrar 
değerlendirilmiş ve hipertansiyon insidans hızının 
%21.4 olduğu saptanmıştır (Arici et al., 2010).

Hipertansif bireylerin kan basıncına etkisi olan 
faktörler konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmek-
tedir. Özellikle tuz veya sodyum içeriği yüksek 
olan besinlerin bilinmesi kan basıncı kontrolünün 
sağlanması açısından önemlidir.

Yapılan bu çalışmada bireylerdeki hipertansiyon 
sıklığını ve bireylerin hipertansiyona yönelik 
bilgilerini değerlendirmek amaçlanmaktadır. 

Materyal ve Yöntem 

Katılımcılar

Araştırmanın örneklemini Ankara’da bulunan 9 
aile sağlığı merkezine gelen, gönüllü 20-75 yaş 
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arası (40.4±13.6 yıl) 1095 yetişkin oluşturmuştur. 
Veriler anket formu ile Haziran-Temmuz 2011 
tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışma öncesin-
de bireylere çalışma hakkında bilgi verilmiş ve 
çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllü bireyler 
araştırmaya dahil edilmiştir.

Anket Formu

Anket formunda bireylere ilişkin genel bilgiler, 
beslenmelerine yönelik sorular ve araştırmacılar 
tarafından hazırlanan hipertansiyona yönelik 
çoktan seçmeli 14 bilgi sorusu yer almıştır. 
Hipertansiyona yönelik bilgi sorularında doğru 
yanıtlar “1”, yanlış yanıtlar ise “0” puan verilerek 
değerlendirilmiştir. Alınması gereken en yüksek 
puan 14 olup; 0-5 arası “yetersiz”, 6-9 arası “orta”, 
10-14 puan arası “yeterli” bilgi düzeyi olarak 
sınıflandırılmıştır. Bireylerde HT tanısı varlığı 
sorgulanarak HT olup olmadığı kaydedilmiştir.

Antropometrik ölçümler

Katılımcıların vücut ağırlığı, ince kıyafetlerle ve 
ayakkabısız olarak elle taşınabilen 0.1kg’a duyarlı 
banyo terazisi ile ölçülmüştür. Boy uzunluğu 
ölçümü bireylerin ayakları yan yana; baş, kalça 
ve ayak topukları duvara değecek bir şekilde 
ve Frankfort düzlemde ölçülmüştür (Lohman et 
al., 1992). Bireylerin beden kütle indeksi (BKİ) 
Dünya Sağlık Örgütü’nün sınıflamasına göre 
18.5’in altı zayıf, 18.5-24.99 normal, 25.0-29.99 
hafif şişman, 30.0 ve üzeri ise şişman olarak 
değerlendirilmiştir (WHO, 2014). 

İstatistiksel Analiz

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 
paket programından yararlanılarak değerlendi-
rilmiştir. Bireylerin beslenme bilgilerinin değer-

lendirilmesinde yaş, cinsiyet, BKİ, eğitim düzeyi 
ve hipertansiyon hastalığı varlığı değişken olarak 
alınmıştır. İstatistiksel analiz olarak ”Khi-kare 
önemlilik testi (X2)”, “Independent t testi” ve 
“One-way ANOVA” yapılmıştır.

Sonuçlar 

Araştırmaya 328 erkek,  762 kadın katılmıştır. 
Katılımcıların %68.5’i evli, %35.0’i ilköğretim 
mezunu ve yarısından çoğu hafif şişman (%30.6)  
veya şişmandır (%35.2). Katılımcıların  %19.0’u 
hipertansiyon tanısı aldığını ifade etmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Bireylerin 
Genel Özellikleri

S %

Cinsiyet

Erkek 328 30.0

Kadın 762 70.0

Medeni Durumu 

Evli 750 68.5

Bekar 345 31.5

Eğitim Durumu

Okur yazar değil 21 1.9

Okur yazar 21 1.9

İlköğretim 383 35.0

Lise 295 26.9

Üniversite 375 34.2

BKİ

Zayıf 15 1.4

Normal 359 32.8

Hafif Şişman 335 30.6

Şişman 386 35.2

Hipertansiyon Tanısı

Var 208 19.0

Yok 887 81.0
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Hipertansiyon tanısı olan bireylerin %92.8’inde 
BKİ 25 ve üzerindedir ve ortalama BKİ değeri 
de HT olmayan bireylerden anlamlı şekilde daha 

yüksektir (p<0.001). Hipertansiyon tanısı olan 
birey sayısının yaş ile birlikte arttığı bulunmuştur 
(p<0.001) (Tablo 2).

Tablo 2. Bazı Değişkenlere Göre Bireylerde Hipertansiyon Görülme Durumu

HT var (%) HT yok (%) X2 Sd P 

Cinsiyet

Erkek 27.9 30.4

Kadın 72.1 69.6 0.524 1 0.469

BKİ

Zayıf - 1.7

Normal 7.2 38.8 108.871 5 0.000*

Hafif Şişman 30.8 30.6

Şişman 62.0 29.0

Ortalama BKİ (kg/m2) 32.0±6.2 26.2±5.1 0.000*

Yaş grupları

20-29 1.0 35.2

30-39 5.3 24.8

40-49 23.1 20.1 272.541 4 0.000*

50-59 38.5 15.1

60+ 32.2 4.8

Bireylerin hipertansiyona yönelik ortalama bilgi 
puanları 8.8±3.1’dir. Ortalama bilgi puanı ka-
dınlarda (p>0.05), HT olmayanlarda, 20-29 yaş 

grubunda ve üniversite mezunu olanlarda diğer 
gruplardan daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). 
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Tablo 3. Bazı Değişkenlere Göre Bireylerin Ortalama Bilgi Puanları

S Puan P 

Cinsiyet

Erkek 328 8.6 ±3.2
0.122 

Kadın 767 8.9±2.9

HT olma durumu

Var 208 7.9±3.3 
0.000* 

Yok 887 9.0±2.9

Yaş grupları

20-29 314 9.2±2.8

30-39 231 9.0±3.1

40-49 226 9.1±2.8 0.000*

50-59 214 8.6±3.0

60+ 110 6.9±3.5

Eğitim Durumu

Okur yazar değil 21 3.6±3.2

Okur yazar 21 6.4±3.7 

İlköğretim 383 7.4 ±2.9 0.000*

Lise 295 9.1 ±2.6

Üniversite 375 10.4±2.4

Bireylerin bilgi düzeyleri değerlendirildiğinde; 
HT olanların %22.6’sının yetersiz, %42.3’ünün 

orta ve %35.1’inin yeterli bilgi düzeyine sahip 
olduğu görülmüştür (Tablo 4).

Tablo 4. Bireylerin HT Bilgi Düzeyleri

Bilgi Düzeyi
Hipertansiyon

Yok (%) Var (%) X2 Sd P

Yetersiz 11.6 22.6

Orta 37.7 42.3 39.079 2 0.000*

Yeterli 50.7 35.1

Araştırmaya katılan bireylere sorulan HT yönelik 
beslenme bilgi soruları Tablo 5’de verilmiştir. 
Hipertansiyonu olan katılımcıların hipertansiyon 
risk faktörlerini, sınırlandırılması gerekli olan 
besinleri ve kan basıncını yükselten etkenleri 

daha az bildiği saptanmıştır. Araştırmaya katılan 

bireylere sorulan HT ile ilişkili beslenme sorula-

rına HT tanısı olmayan bireylerin daha çok doğru 

cevap verdiği görülmüştür. 
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Tablo 5. Bireylerin HT İle İlgili Bilgi Sorularına Doğru Cevap Verme Oranları (%)

HT İle İlgili Beslenme Bilgi Soruları HT 
olan

HT 
olmayan X2 Sd p

1.Hipertansiyonun tanımı 42.8 53.8 8.147 1 0.004

2.Hipertansiyon ile ilgili risk faktörü 52.9 78.5 56.760 1 0.000

3.Hipertansiyonda yasak olan besin 51.9 97.7 362.548 1 0.000

4.Sağlıklı kan basıncı sınırları 74.0 69.3 1.783 1 0.182

5.Sodyumdan zengin olan besin 48.1 61.4 12.435 1 0.000

6.Hipertansif bireylerin daha az tüketmesi gereken yağ çeşidi 82.2 90.2 10.685 1 0.001

7.Hipertansiyonun neden olduğu kronik hastalıklar 33.7 35.4 0.226 1 0.635

8.Hipertansif bireyin diyetinde bulunmaması gereken besin 69.7 71.3 0.194 1 0.660

9.Kan basıncının yükselmesine etki eden mineral 30.3 52.2 32.403 1 0.000

10.Hipertansif bireyin yapması gereken uygulama 79.8 84.6 2.776 1 0.096

11.Kan basıncını yükseltmeyen besin 81.7 90.9 14.523 1 0.000

12.Yüksek kan basıncı riskini azaltan besin 41.3 51.7 7.292 1 0.007

13.Günlük tavsiye edilen tuz tüketim miktarı 70.7 77.2 3.965 1 0.046

14.Posa içeriği yüksek olan besin 84.1 85.3 0.194 1 0.659

Tartışma

Hipertansiyon tüm dünyada gözlenen önemli bir 
sağlık sorunudur. Türkiye’de yapılan çalışmalar-
da HT prevalansının %21.7 ile %31.8arasında 
değiştiği gösterilmiştir (Altun et al., 2005; Erel 
vd., 2004; Satman vd., 2010).  Bu çalışmada bi-
reylerin %19.0’unun hipertansiyon tanısı olduğu 
ve bulunmuştur. Bu sonuç Sağlıklı Beslenelim 
Kalbimizi Koruyalım projesi sonucuna yakındır 
(%21.7) (Erel vd., 2004).

Hipertansiyon risk faktörleri arasında obezite 
önemli bir yer tutmaktadır. Dünya genelinde 
20 yaş ve üzerindeki bireylerin %35’inin hafif 
şişman, %11’inin obez olduğu belirtilmektedir 
(WHO, 2008). Türkiye’de yapılan geniş çaplı 
çalışmalar obezite sıklığının ülkemizde de arttığını 
göstermiştir (Satman vd., 2010; Yumuk, 2005). 

“Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve 
Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması 
II (TURDEP-II)” nin sonuçlarına göre obezite 
prevalansının 1998-2010 yılları arasında %44 
oranında artarak %32’ye yükseldiği bulunmuş-
tur (Satman vd., 2010). Yine toplum tabanlı bir 
çalışma olan “Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı 
ve Risk Faktörleri (TEKHARF)” çalışmasında 
da 1990 yılında %18.6 olan obezite prevalan-
sının 2000 yılında %21.9 olduğu saptanmıştır 
(Yumuk, 2005). İstanbul’da bir sağlık ocağında 
yapılan çalışmada bireylerin %50.4’ünün hafif 
şişman, %20.8’inin de obez olduğu belirlenmiştir 
(Topuzoğlu vd., 2011). 

Obezitenin başta kardiyovasküler hastalıklar 
(KVH) olmak üzere pek çok kronik hastalığın 
ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı ve ağırlık 
artışının kan basıncı artışına neden olduğu bi-
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linmektedir (Kaplan and Victor, 2013). Yapılan 
bu çalışmada katılımcıların %30.6’sının hafif 
şişman, %35.2’sinin ise obez olduğu ve HT ta-
nısı olan bireylerin ortalama BKİ değerinin HT 
olmayanlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur 
(p<0.001). Benzer bir sonuçta Yozgat’ta yapılan 
bir çalışmada gösterilmiştir. Kılıç (2013) 1094 
yetişkin birey ile yaptığı çalışmada BKİ arttıkça 
HT prevalansının da arttırdığını saptamıştır. 

Yaşın ilerlemesi hipertansiyonun ortaya çıkışını 
arttıran faktörlerden bir diğeridir (Kaplan and Vic-
tor, 2013). Yaşlanmanın kan basıncına olan etkisi 
Framingham Kalp Çalışması’nda da gözlenmiştir 
(Vasan et al., 2002). Çalışmanın başlangıcında 
55 -65 yaşında olan normotansif bireylerin 20 
yıllık takip süresi sonunda yaklaşık %90’ında 
HT geliştiği saptanmıştır. Bizim çalışmamızda 
da yaş artışı ile beraber HT görülme sıklığının 
anlamlı bir şekilde arttığı bulunmuştur (p<0.001). 

Yapılan bu çalışmada HT olan bireylerin %72.1’inin 
kadın olduğu belirlenmiştir. Ulusal çalışmalara 
bakıldığında da hipertansiyon prevalansının 
kadınlarda, erkeklerden daha yüksek olduğu 
görülmektedir (Arici et al., 2010; Erdem et al., 
2010; Gün ve Korkmaz, 2014; Satman vd., 2010). 
Bu duruma kadınlarda obezitenin daha yaygın 
olmasının neden olduğu düşünülebilir. 

Beslenme; obezite, diyabet, KVH gibi pek çok 
kronik hastalıkla ilişkilidir. Bu nedenle bireylerin 
sağlıklı bir yaşam sürmesinde beslenme bilgileri 
önemlidir. Yapılan bu çalışmada katılımcıların 
ortalama bilgi puanının 8.8±3.1 olduğu ve HT 
olmayanların (9.0±2.9) olanlardan (7.9±3.3) daha 
yüksek puana sahip olduğu bulunmuştur. 

Hipertansiyon görülme sıklığındaki artışta bi-
reylerin artmış sodyum tüketimlerinin önemli 
rolü vardır. Özellikle işlenmiş hazır besinlerin 
sodyum içeriğinin yüksek olması ve endüstrileş-
me ile hazır besin tüketiminin artması dikkatleri 
besin sanayine çekmiştir. Son yıllarda ülkemizde 
gıda sanayine müdahale edilerek besinlerdeki 
tuz içeriklerinin azaltılması yönünde çalışmalar 
yapılmaya başlanmış, tüketimi yüksek olan ek-
meğin içerdiği tuz miktarı azaltılmıştır (Sağlık 
Bakanlığı, 2011). Gıda sanayinin yanı sıra bireysel 
tuz tüketimini azaltmaya yönelik de reklam ve 
eğitimler verilmektedir.

Yapılan bu çalışmada katılımcıların yarısından çoğu 
günlük tüketilmesi önerilen tuz miktarını bilmiştir. 
Ancak HT olan bireylerin sodyum içeriği yüksek 
olan besini yada kan basıncının yükselmesinde 
etkili olan minerali HT olmayanlara göre daha 
düşük oranda yanıtladıkları görülmüştür (p<0.001) 
(Tablo 5). Çin’de bireylerin sodyuma yönelik bilgi 
düzeyleri, davranış ve tutumlarını değerlendirmek 
amacı ile 15350 yetişkin ile bir çalışma yapılmıştır. 
Çalışmada katılımcıların %24.6’sında HT olduğu 
ve günlük önerilen tuz tüketim miktarını büyük 
çoğunluğunun bilmediği bulunmuştur. Sodyumun 
kan basıncına olan etkisini ise katılımcıların yak-
laşık yarısı doğru değerlendirebilmiştir (Zhang et 
al., 2013). Nijerya’da yapılan bir çalışmada ise 
katılımcıların %54.6’sının tuz ile hipertansiyon 
arasındaki ilişkiyi bildiği bulunmuştur (Busari 
et al., 2010).

Van’da 1999 yılında yapılan bir çalışmada, 100 
HT hastasının %83.0’ünün normal kan basıncı 
değerlerini bilmediği saptanmıştır (Eryonucu 
vd., 1999). Yapılan bu çalışmada ise HT olan 
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bireylerin büyük çoğunluğu normal kan basıncı 
değerini bilmektedir (%74.0). 

Araştırmaya katılan bireylerin yarısından fazla-
sının obezite ve hipertansiyon arasındaki ilişkiyi 
doğru değerlendirdiği (HT olan; %52.9, HT 
olmayan; %78.5) ve obezitenin kan basıncını 
arttıran etmenlerden birisi olarak belirtmiştir. 
Busari ve ark. (2010) yaptığı bir çalışmada ise 
katılımcıların  %37.9’unun bu ilişkiyi doğru 
değerlendirdiği bulunmuştur. 

Diyet posası ve potasyumun kan basıncına olumlu 
etkisi olan diyetsel faktörlerden olduğu bilinmektedir 
(Larsson, 2014; Yang et al., 2011). Bu nedenle 
hipertansif bireylerin posa ve potasyum içeriği 
yüksek olan meyve ve sebze tüketimine önem 
vermesi gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada 
katılımcıların hemen hemen yarısının meyve ve 
sebzelerin bu olumlu etkisini bilmediği bulunmuştur 
(HT olan %41.3, HT olmayan %51.7, p<0.05). 

Hipertansiyonu olmayan bireylerin bilgi sorularına 
daha yüksek oranda doğru yanıt verdiği ve HT 
olan katılımcıların %35.1’inin, HT olmayanların 
ise %50.7’sinin bilgi puanının yeterli olduğu bu-
lunmuştur (p<0.05). Hipertansiyon olan bireylerin 
beslenme konusunda bilgilerinin yetersiz oluşu 
hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamış 
olabilir. Hipertansif bireylerin hastalığa yönelik 
bilgilerinin değerlendirildiği başka bir çalışmada 
da katılımcıların %52.9’unun bilgi puanının ye-
tersiz olduğu belirlenmiştir (Busari et al., 2010). 

Katılımcıların kan basıncının yükselmesine etki 
eden beslenme ile ilgili bilgi sorularına daha çok 
oranda doğru cevap verdikleri ancak “sodyum” 
ile ilgili sorulan soruları bilemedikleri gözlen-
miştir. Bu durum bireylerin tuz ve HT arasındaki 

ilişkiyi bildikleri, tuz ve sodyumun ilişkisini 
ise bilmediklerini göstermektedir. Bu nedenle 
bireylere hipertansiyonun nedenlerine yönelik 
daha fazla eğitim verilmelidir.  Hipertansiyon 
olmayan bireylerin bu konuda daha fazla bilgi 
sahibi oldukları görülmüştür. Bu bireylerin beslen-
melerine daha fazla dikkat ettiği ve bu durumun 
hastalığı önlemede etkili olduğu düşünülebilir.

Sonuç

Hipertansiyon multifaktöriyel bir hastalıktır. Bu 
çalışmanın sonunda, HT olan bireylerin bilgi 
düzeylerinin yeterli olmadığı belirlenmiştir. Diğer 
risk faktörlerinin de varlığında hastalığın ortaya 
çıkışı veya ilerleme hızının daha yüksek olacağını 
düşünmek mümkündür. Bu nedenle bireylere 
hastalığı önlemek yada kontrol altında tutmak için 
beslenme açısından hastalığın oluşumuna neden 
olabilecek besinler konusunda eğitim verilmelidir.
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TERAPÖTİK ETKİLİ BAZI GIDALARIN KULLANIM ALANLARI VE 
TİCARETİ YAPILAN SÜS BİTKİLERİNİN EKONOMİK BOYUTUNUN 

İNCELENMESİ 

ANALYSIS OF USAGE AREAS OF SOME FOODS HAVING 
THERAPEUTICAL EFFECT AND ECONOMICAL DIMENSION OF 

TRADED ORNAMENTAL PLANTS

Murat KORKMAZ1, Yener ATASEVEN2, Arzu GENÇ3

1 Güven Grup A.Ş. Finans Müdürü İstanbul 
2 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi A.D. 

3 ÇEOK Gıda A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü 

Özet: Bitkilerle tedavi yöntemleri oldukça geçmiş bir tarihe 
dayanmaktadır. Bu tarihin kökleri Çin, Hint ve Yakındoğu 
medeniyetlerine kadar uzanır. Geçmişte olduğu kadar 
günümüzde de artık bitkilerde tedavi yöntemleri halen 
güncelliğini korumaktadır. Alternatif bir tedavi yöntemi 
olarak kullanılan bu sistemin finansal ve ekonomik boyutu 
oldukça dikkat çekmektedir. Sektör olarak incelendiğinde 
ciddi anlamda bir rant oluştuğunu görebiliriz. Geçmişte 
aktar olarak isimlendirilen bu esnaf erbabı günümüzde 
alternatif tıpçı ya da sağlıkçı olarak isim almıştır. Birçok 
bitki türünün sektör içerisinde ticari bir piyasa oluşturdu-
ğunu ve bu anlamda piyasaya giriş ve çıkışların yoğun 
olduğu görülmektedir. Genellikle tedavi amaçlı kullanılan 
bu bitkilerin yerli ve yabancı birçok türü bulunmaktadır. 
Bu çalışmada ülkemizde yetiştiriciliği yapılan oldukça da 
yaygın olarak kullanılan bazı bitki türleri değerlendirilmiş-
tir. Bunlar; “Hardal, Isırgan Otu, Ceviz, Kereviz, Kekik, 
Melisa, Zerdeçal, Sarımsak, Rezene ve Okaliptus ve Süs” 
bitki türleridir. Bu bitki türlerinin başta terapötik etkileri 
incelenmiş daha sonra ise bunların ekonomik boyutu ele 
alınmıştır. Ayrıca Türkiye’nin çay konusundaki ticari yapısı 
ele allanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: AlternatifTıp, Bitki, Ekonomi, Aktar, 
Terapöti, Sağlık, İşletme 

Abstract: Treatment method with plants has a long history. 
The roots of this history go back to China, India and Near 
east civilizations. Treatment method with plants is still used 
as much as in the past. Financial and economical dimen-
sion of this system used as an alternative treatment method 
draws attention. When examined as a sector, we can see 
that a significant rent occurs. These trades people called 
as herbalist in the past are called the person of alternative 
medicine or health officer today. It is seen that many plant 
species have created a commercial market within the sector 
and market entry and exit is dense in this meaning. These 
plants generally used for treatment purposes have many 
national and foreign species. In this study, some plant species 
grown in our country and used commonly were evaluated. 
These species are “Mustard, Stinging nettle, Walnut, Celery, 
Thyme, Melissa, Curcuma, Garlic, Fennel, Eucalyptus and 
Ornamental”. Theurepatical effects of these plant species 
were analyzed at first, then the economic dimension of them 
were discussed. Besides, commercial structure of Turkey 
about tea was also discussed. 

Key Words: Alternative Medicine, Plant, Economy, Herbal-
ist, Theurepatical, Health, Business 
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GİRİŞ 

Günümüz insanı ve tüketicisi artık alternatif 
ürünler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu ürünlere 
yönelik tutum ve davranışları etkileyen çok faktör 
olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişten günümüze 
kadar birçok alanda olduğu gibi bitkisel ürünlere 
duyulan ihtiyaç da giderek artmıştır. Modern tıb-
bın gelişmesine rağmen halen günümüzde birçok 
alanda bitkisel tedavi yöntemleri yoğun olarak 
uygulanmaktadır. Genellikle bitkisel droglardan 
elde edilen yağlar farklı alanlarda ve en önemlisi 
tıbbı tedavi yöntemlerinde kullanılmaktadır. 

Tıbbın gelişmesi ve farklılaşmasına alternatif ola-
rak da kullanılan bitkilerle tedavi sistemleri başta 
ruhsal ve fiziksel olmak üzere birçok farklı alanda 
kullanılmaktadır. Bitkiler; özellikle zayıflama, cilt 
bakımı ve güzellik, iç hastalıkları, bağırsaklar, 
kanser ve diğer birçok hastalığın tedavisinde 
alternatif olarak tercih nedeni oluşturmaktadır. 

Yine bazı bitkisel ürünlerin uçucu yağlar oluş-
turması ve zengin bir bitki örtüsüne sahip olan 
ülkeler bunu ayin ve dinsel törenlerde sıkça kul-
lanmıştır. Halen günümüzde bu uygulamalar geri 
kalmış veya tabu şeklinde kullanılmaya devam 
etmektedir (Çalış, 1986). 

Yine dinsel açıdan büyü ve sihir amaçlıda bu 
bitkiler yoğunlukla kullanılmış ve kullanılmaya 
da devam etmektedir. Bitkilerin koku ve aromaları 
insanları ruhsal yönde etkilemekte ve bunun sihirli 
bir güç oluşturduğuna inanılmaktadır. Özellikle 
Hindistan, Pakistan, Türkiye ve bazı Arap ülke-
lerinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Toranoğlu (2006) yaptığı bir çalışmasında bitkilerle 
hastalık tedavisinin bugünün beş bin yıl öncesine 
dayandığımı yazılı bir takım kaynaklarla ispat 

etmiştir. Bu çalışmaların başlangıcını başta Çin 
ve Hindistan olduğu belirtilmektedir. Bitkilerle 
tedavi “Fitoterapi” bugünün tıp dünyasına birçok 
alanda ve konuda yardımcı olmuştur. Tıbbın 
gelişmesinde ve özellikle ilaç üretiminde bitkisel 
ürünlerin yoğun olarak kullandığı ve hatta bunun 
bir sanayi oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Toranoğlu (2006) bitkilerle tedavi yöntemleriyle 
ilgili yaptığı çalışmasında bazı bitkilerin “Teropa-
tik” etki yarattığı ve bunların gıda sektöründe de 
kullanıldığını tespit etmiştir. Ayrıca bazı bitkilerin 
iyileştirici özelliği ve madde bağımlılığı yaptığı 
gerçeğini de saptamıştır. Halen günümüzde uyuş-
turucu olarak kullanılan esrar, “halusinojenik” 
madde içeren mantarlar eski Aztek ve Maya 
uygarlıklarında psiko-aktif bir madde olarak 
kullanılmış ve yoğun sinirlilik halinde olan has-
taların sakinleştirilmesinde fayda sağlanmıştır. 
Fakat günümüzde bu durum tam tersi bir seyir 
izlemektedir. Özellikle uyuşturucu ticareti rahat-
sızlıkların iyileştirilmesi değil insan ve toplumların 
zehirlenerek yok edilmesine, ekonomik anlam-
da ciddi bir pazar payının yaratılmasına katkı 
sağlamaktadır. Yine Güney Amerika ülkesinde 
yoğun olarak kullanılan kokain Afrika yerlileri 
tarafından hastalıkların tedavi edilmesi açısından 
kullanılmış, esrar ise halin günümüzde güncelli-
ğini korumaya devam eden kutsal bir gücünün 
olduğuna inanılan bir yere oturtulmuştur. Afyon 
bitkisi eski Roma ve Yunan uygarlıklarında tedavi 
amaçlı kullanılmıştır. Günümüzde yine bu durum 
tam tersi insanlığın yok olması ve ekonomik 
anlamda bir pay sağlanmasına yönelik olarak 
kullanılmaktadır. Bu yönde birçok dünya ülkesi 
hukuki ve emniyet açısından savaş vermekte 
ortak hareket etmektedir. 
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Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de 
de çeşitli bitkilerin başta çiçekleri olmak üzere 
yaprakları ve kabuklarından faydalanılmaktadır. 
Özellikle kozmetik sektörünün bu alanda yaptığı 
çalışmalar dikkat çekmektedir. Yine tekstil alanı, 
tıp ve farmakoloji bilimlerinde yoğun olarak 
bitkilerden yararlandığını söyleyebiliriz. Bitki 
dünyası günümüzün artık endüstriyel bir sanayi 
haline dönüşmesine katkı sağlamıştır. 

Teropatik etkili bazı gıdalar genellikle dünya ül-
kelerinde yoğunlukla kullanılmaktadır. Özellikle 
kıyıda köşede kalan ve halen otantik haliyle devam 
eden aktarlar, birçok bitkiden losyonlar, aromalar, 
kokular, boyalar vb. birçok ürün meydana getirip 
bunların ticari işletmeciliğini sürdürmektedir. 
Yine günümüz insanı her ne kadar geride kalan 
çağ tekniği olarak görse de bitkilerle tedavinin 
etkinliğine inanmaya devam etmektedir. Bu du-
rumun hiçbir bilimsel yanı olmamasına rağmen 
geçmişten günümüze kadar gelen bu inanç bir 
türlü yok edilememiştir (Çenet, 2006). 

Birçok ilaç sektörü olmak üzere farklı sanayilerde 
de yoğun olarak kullanılan bitkilerden inorganik 
maddeler sentetik olarak elde edilmektedir. Bu 
maddeler başta mantar, bitki ve hayvanlardan 
üretilmektedir. Özellikle kanser tedavisinde 
kullanılan “Antineoplastik” ilaç türleri genel-
likle bitkiler üzerinden sağlanarak üretilmek-
tedir. Türkiye bitki örtüsü açısından bir cennet 
olarak gösterilmektedir. Birçok bitki türüne ev 
sahipliği yapan Türkiye bitki üretimi ve ihracatı 
konusunda da ciddi çalışmalar gerçekleştirmiştir. 
Türkiye üzerinde faaliyet gösteren ve bitki örtüsü 
kullanılarak endüstriyel sanayi haline gelmiş 
olan bu çalışmalara baktığımızda birçok ilde bu 

çalışmaların yoğun olarak gerçekleştirildiğini 
görmekteyiz. Bunlar; 

Afyon-Bolvadin; Alkaloid fabrikasında kurutularak 
elde edilen haşhaşlardan kapsül halinde optivatlar 
“Morfin, Kodein ve Yarı Sentetik” ilaçlar elde 
edilmektedir. Bunlar birçok dünya ülkesine ihraç 
edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır 
(Melli, 2009). 

Bitkilerden elde edilen fayda ve materyaller 
teknoloji ile bütünleştirilerek bitkilerin etken 
maddeleri üzerinden sentetik türevleri yapılarak, 
bitkisel ilaçlar ile tedavi şekilleri uygulanmaktadır. 
Dünya sağlık örgütünün yaptığı baz araştırma 
sonucunda; bitkilerin yer altı ve yer üstündeki 
hallerinden bugünün ilaç endüstrisinde kulla-
nılan ve bazı hastalıkların tedavisinde oldukça 
etkili fayda sağlayan çalışmalar gerçekleştirildiği 
belirtilmektedir (İçlim ve ark. 1998). 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla 
kullanılan bitki türleri bulunmaktadır. Bunların 
başında çay, zencefil, nane, ısırgan otu, kekik, 
kurutulmuş biber ve diğer bitki türleri kendi 
içinde bir ticari piyasa oluşturmuştur. Özellikle 
Türkiye’de 9000’e yakın bitki türünün bulunması 
Türkiye açsısından bu ticari oluşumun desteklen-
mesini zorunlu kılmıştır. (Tan, 1992). 

Yine dünya sağlık örgütünün yaptığı bir çalışmada 
hastalıkların tedavisinde kullanılan 20.000 civarında 
bitki türünün olduğu ve bu bitki popülasyonunun 
devamlılığı için çalışmalara hız verilmesi başta 
olmak üzere korunarak gelecek nesillere taşınması 
yönünde çalışmalar desteklenmiştir  (Vonderbank, 
1949; Dığrak ve ark., 1999). 

Ceylan (1997) yaptığı çalışmasında özellikle 
2000’den fazla kimyasal bağlantının bitkilerden 
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sağlandığını belirtmektedir. Bu kimyasalların en 
önemlileri “Terpenler ve Fenilprogpanlar” olarak 
gösterilmektedir. Bu iki etken kimyasal madde 
fizyolojik etkileri nedeniyle bireysel ve toplumsal 
alanda terapi maksatlı kullanılmaktadır. 

Kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan 
uçucu yağlar “İzokinolin” alkaloidi içerikli 
kimyasal maddelerden parfümler ve benzeri 
ürünler üretilmektedir. Bugün dünyada kozmetik 
sektörünün geldiği noktaya baktığımızda oluşan 
ekonomik boyut bu bitki piyasasının ne kadar 
önemli olduğunu bizlere kanıtlamaktadır (Bağcı 
ve Dığrak, 1997)

Antibiyotiklere direnç gösteren bazı bakteriler, 
ilaç dirençliğini azaltarak hastalık üzerindeki 
etkinliğini yok etmektedir. Bu durumda ilaçlara 
alternatif olarak bitkiler “Antimikrobiyaller” 
olarak kullanılmakta ve zararlı bakterilerin di-
rençleri yok edilmeye çalışılmaktadır (Abaskal 
ve Yarnell 2002). 

Bugünün modern dünyasında “Isırgan Otu, Kekik, 
Sarımsak, Melisa Yaprağı, Kereviz” gibi bitkiler 
yoğun olarak tüketilmektedir. Bu bitkilerin bazı 
hastalıklara iyi geldiğine dönük inanç insanların 
bitkilerden beklentisini yükseltmektedir. Artık 
günümüz aktarları bir eczane veya doktor gibi 
hareket etmekte ve tedavisi mümkün olma-
yan hastalıklarda kullanılmak için tüketicileri 
yönlendirmektedir. Bu durum erken teşhis ve 
tedavi yöntemlerini yok etmekte hastaya zarar 
vermektedir. 

Ayrıca bitkisel ürünlerden üretildiği söylenen 
cinsel gücü artıran haplar veya kapsüller, kanser 
tedavisini iyi ettiğine yönelik drajeler, zayıflama 
hapları, iştah açan kapsüller vb. Bu ürünlerin 

kullanılması kişiye faydadan çok zarar getirmekte 
hatta oluşmayan bazı rahatsızlık ve hastalıkların 
ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Gü-
nümüzde zayıflama ve cinsel gücü arttırdığına 
inanılan bitkisel ilaçlar ile hayatını kaybeden çok 
sayıda insan olduğu gözlenmektedir. 

Törepatik etkili gıda ürünlerinin dışında Türkiye’de 
süs bitkisi alanında yapılan çalışmalar ve buna 
yönelik ticari işlemlerde oldukça dikkat çekmektedir. 
Bugün Türkiye birçok dünya ülkesine süs bitkisi 
ihracatı gerçekleştirmekte ve ülke ekonomisine 
katkı sağlamaktadır. 

TÜRKİYE’DE BİTKİ TİCARETİNİN  
BOYUTLARI 

2007 yılında Tarım Bakanlığı tarafından gerçek-
leştirilen bir çalışmada yılda 100 milyon dolar 
değerinde aromatik bitki ihracatının gerçekleş-
tirildiği sonucuna ulaşılmıştır. 2000-2003 yılları 
arasında “Kekik, Defne Çayı, Adaçayı ve Çay” 
ihracatından elde edilen rakam 30 milyon dolardır 
(Anonim 2007). 

Yukarıdaki ihracat rakamına göre Türkiye bitki 
örtüsü ve ihraç ettiği ürünler dolayısı ile bitki 
üretimi konusunda ilk sıralarda yer almaktadır. 
Birçok dünya ülkesinin yoğun olarak tükettiği kekik 
üretiminin en fazla üretildiği ülke olarak Türkiye 
gösterilmektedir. Türkiye kekik ihracatında yılda 
20 bin tondan fazla üretim gerçekleştirmekte ve 
ihracat yapmaktadır. 2003 yılı itibariyle 14 mil-
yon dolar, 2004 yılında 16,7 milyon dolar, 2005 
yılında 17,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş 
ve ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. Ayrıca 
yine dünyada en büyük iki gül üreticisinden 
birisi olan Türkiye yıllık ortalama 7 bin ton gül 
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üreterek bu üretimin çoğunluğunu gül suyu ve 
gül yağı şeklinde ihraç etmektedir (Başer, 2009)

1997 yılında 3,8 milyon dolar karşılığında 3 
bin 133 kilo gül yağı ihracatı yapılmıştır. Bu 
oranı yakın takip eden Bulgaristan Türkiye’nin 
gerisinde kalmıştır. 2002 yılında 3 milyon dolar 
karşılığında 500 tondan fazla kuru adaçayı yaprak 
ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2007 yılı verilerine 

göre dağ çayına yönelik yapılan ihracat oranı-

nın 50 bin tondan fazla olduğu belirtilmektedir  

(Tanker, 1993).

Türkiye ve dünyada üretilen bazı bitkilerin özel-

likle bazı hastalıklar üzerindeki etkilerine yönelik 

yapılan çalışmalar ilişkin bilgiler aşağıda tablo 

1.1’de gösterilmiştir 

Tablo 1. Bazı Hastalıkların Tedavisinde Kullanılabilecek Basit İlaçlar

BİTKİ BİTKİNİN KULLANILAN YERİ MİKTARI ETKİ YAPTIĞI HASTALIK  
LİMON KABUĞU 1 KISIM BAŞ AĞRISI 
BİBERİYE  YAPRAĞI 1 KISIM BAŞ AĞRISI 
IHLAMUR ÇİÇEĞİ 1 KISIM BAŞ AĞRISI 
KEDİ OTU KÖKÜ 2 KISIM BAŞ AĞRISI 
OĞUL OTU MELİSA YAPRAĞI 1KISIM BAŞ AĞRISI 
İNFÜZYON GÜNDE 2-3 FİNCAN 
ANASON MEYVESİ 1 KISIM GAZ SÖKTÜRÜCÜ
KİMYON MEYVESİ 1 KISIM GAZ SÖKTÜRÜCÜ
KİŞNİŞ MEYVESİ 1 KISIM GAZ SÖKTÜRÜCÜ 
REZENE MEYVESİ 1 KISIM GAZ SÖKTÜRÜCÜ 
İNFÜZYON GÜNDE 2 FİNCAN  
ADAÇAYI YAPRAĞI 2 KISIM HAZIMSIZLIK 
KİŞNİŞ MEYVESİ 2 KISIM HAZIMSIZLIK 
MEYAN KÖKÜ 1 KISIM HAZIMSIZLIK 
PELİNOTU TOHUMU 1 KISIM HAZIMSIZLIK 
İNFÜZYON GÜNDE 1FİNCAN 
IHLAMUR ÇİÇEĞİ 2 UYKUSUZLUK 
LİMON KABUĞU 1 UYKUSUZLUK 
İNFÜZYON YATMADAN ÖNCE 1FİNCAN
ADAÇAYI YAPRAĞI 1 ÖKSÜRÜK 
HATMİ ÇİÇEĞİ 1 ÖKSÜRÜK 
İNFÜZYON GÜNDE 2–3 FİNCAN

Kaynak: Şenocak , 2009 Güneş Tıp Yayınları Kitap Evi

“Marino ve ark. (1999) tarafından yapılan bir 
çalışmada, sarımsak, tarçın körü, hardal, fes-
leğen, zencefil ve diğer bazı bitkilerden elde 
edilen uçucu yağların antimikrobiyal özellikleri 
araştırılmış ve fesleğen, defne, karanfil, kekik ve 
biberiyenin uçucu yağının L. monocytogenes ve 

diğer patojenlere karşı bakterisit etki gösterdiği 
saptanmıştır” (Yıldırım, 2010).  

“Mau ve ark. (2001) farklı bölgelerden toplanan 
bitkilerin etki derecelerinin değiştiğini, ayrıca 
bu etkinin kişiye göre de farklılık gösterdiğini 
belirtmektedir.  Araştırıcılar yaptıkları klinik çalış-
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malar sonucunda özellikle yabani dağ bitkilerinin 
insan sağlığı açısından büyük sorunlar yarattığını, 
haşhaş yağı, afyon, tütün, kekik yağı, zakkum 
gibi bitkilerin de düzensiz ve dengesiz kullanım 
sonucunda geri dönüşümsüz önemli rahatsızlıklar 
oluşturduğunu saptamışlardır” (Yıldırım, 2010).  

“Acevedo ve ark. (2005) yapmış oldukları bir çalış-
mada, sıtma hastalığında kullanılan ve iyileştirme 
sürecinde büyük etkiler yaratan,  hastalığa karşı 
vücutta direnç sağlayan ve iyileşme sürecinde etkili 
olan, Cinchona spp, Artemisia annua, Artemisia 
absinthium, Artemisia vulgaris, Cochlospermun 
planchonii, Cochlospermun tinctorium, Jatropha 
curcas, Gossypium hirsutum, Euphorbia Lateriflora 
Khaya grandifolia gibi bitkilerin kullanılmasını 
önermişlerdir” (Yıldırım, 2010).  

“Helicobacter pylori insanlarda gastroduodenal 
hastalıklarından sorunlu en önemli patojenlerden 
birisidir. Gastorduodenal hastalıkları geliştiren 
H.pylori’nin yok edilmesinde antibiyotiklerin 
kullanılması, bu antibiyotiklere karşı hızlı bir 
şekilde dirençlilik kazanmalarına yol açmıştır. 
Bundan dolayı in vitro ve in vivo denenen bazı 
uçucu yağların etkisi araştırıldığında; in vitro olarak 
yağların %1’lik konsantrasyonda kullanıldığında 
H.pylori’nin çoğalmasını tamamen inhibe ettiği 
bulunmuştur. Cymbopogon citratus (lemongrass) 

ve Lippia citriodora (lemon verbena) uçucu 
yağlarının %0.01’lik konsantrasyonda pH 4.0 ve 
5.0’da H.pylori’ye karşı bakterisidal etki gösterdiği 
bulunmuştur. Fareler üzerinde yapılan in vivo 
çalışmalarda ise, lemongrass’la muamele edilen 
farelerin midesindeki H.pylori’nin yoğunluğunda, 
muamele edilmeyenlere oranla önemli derecede 
düşüş olmuştur. Bu çalışma ile H.pylori’ye karşı 
dirençlilik gelişimini önlemede uçucu yağların 
kullanılabileceği gösterilmiştir” (Yıldırım, 2010). 

“Leal – Cardoso ve Fonteles (1999) bitkilerin 
uçucu yağlarının antimikrobiyal etkileri üzerine 
yaptıkları bir çalışmada uçucu yağların farmakolojik 
ve terapötik etkilerini incelemişler ve özellikle 
kas kontraksiyonunda uçucu yağların etkilerinin 
olduğunu belirlemişlerdir” (Yıldırım, 2010). 

TIBBİ BİTKİ TİCARETİNİN  
TÜRKİYE’DEKİ DURUMU

Türkiye Asya ve Avrupa yarım adasında bir 
köprü halinde önemini korumaktadır. Özellikle 
bitki örtüsü açısından zengin olması, başta ba-
harat ticareti ve bitki ticaretini canlı kılmaktadır. 
Özellikle ilaç endüstrisinde üretilen bazı ilaçların 
etken maddesinin sağlandığı bitki örtüsünün 
Türkiye’de üretiliyor olması önemini daha da 
artırmaktadır. 
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Grafik 1.Türkiye’de Baharat Üretim Oranları

Kaynak: Ünver, 2012

Grafik 2. Kekik Üretim Miktarı

Kaynak: Ünver, 2012

“Baytop (1963) Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu 
yana halen düzen böyle devam etmektedir. Çok 
geniş bir bitki örtüsüne sahip ve bu konuda iyi 
bir ticari gücü elinde bulunduran Türkiye bitki 
ticaretini her geçen gün artırmaktadır. Cumhu-

riyetin ilanı ve gelişen teknoloji ile birlikte bitki 
ticaretinin yanında bitki konsantreleri ve bitki 
droglarının da üretim ve ihracatını yapan Türkiye 
ülke ekonomisi üzerinde bu noktada önemli bir 
getiriyi sağlamaktadır (Yıldırım, 2010). 
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Grafik 3. Yıllara Göre Kekik Üretim Miktarı 

Kaynak: Ünver, 2012

“Türkiye’de kekik üretiminin %83’ü Denizli’de 
yapılmaktadır. Denizli’de kekik üretiminin ilçelere 
göre dağılımını Şekil 2.2-2’den incelediğimizde en 
çok üretimi Merkez ve Güney ilçeleri yapmaktadır. 

2007 yılında 65 ton üretim yapan Buldan, 2010 
yılına baktığımızda üretimini %1200 arttırarak 
840 tona çıkarmıştır” (Ünver, 2012).

Grafik 4. Yıllara Göre Baharat İhracat Göstergeleri 

Kaynak: Ünver, 2012
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Son 10 yıllık verileri incelediğimizde Türkiye 
baharat ihracatı, ithalat miktarından çok daha 
fazladır. Türkiye baharat ithalatını büyük oranda 
işlenmemiş, yani ham olarak gerçekleştirmekte-
dir. Ayrıca kimi fasılları ham olarak ithal edip, 
işlenmiş olarak ihracatını gerçekleştiriyoruz. 
Safran bitkisinin ithalatının bazı yıllar hariç sıfır 
olduğunu ve buna karşın ihracatın yıllık ortalama 

112.000TL gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bunun 
sebebinin; 

 Safran’ın çok pahalı olması,

 Üretim alanın az olması,

 Ülkemizde belli bir miktar üretilmesi,

 Türkiye halkın safran kullanım alışkanlığının 
az olması diye düşünülmektedir (Ünver, 2012). 

Tablo 2. Ülkeler ve Bitki İhracat Miktarları

Ülkeler Miktar (ton) Dolar (1000$) 

Çin 139 750 298 650 

Hindistan 36 750 57 400 

Almanya 15050 72 400 

Amerika 11 950 114450 

Şili 11 850 29100 

Mısır 11 350 13700 

Singapur 11 250 59850 

Meksika 10 600 10050 

Bulgaristan 10 150 14850 

Pakistan 8 100 5300 

Arnavutluk 7 350 14050 

Fas 7 250 13200 

TOPLAM 281 550 643200 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 2012
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Tablo 3. Dünya’da En Çok tıbbı bitki İthalatı Yapan 12 Ülke

Ülkeler Miktar (ton) Dolar (1000$) 

Hong Kong 73 650 314000 

Japonya 56 750 146650 

Amerika 56 000 133350 

Almanya 45 850 113900 

Kore Cum. 31 400 52550 

Fransa 20 800 50400 

Çin 12 400 41750 

İtalya 11 450 42250 

Pakistan 11 350 11850 

İspanya 8 600 27450 

İngiltere 7 600 25550 

Singapur 6 550 55500 

TOPLAM 342 550 1015200 

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı 2012

Tablo 4. Türkiye Tıbbı ve Aromatik Bitkiler İhracat Değerleri Yıllara Göre Dağılımı

Kaynak: Tarım Bakanlığı / DEİK 2003

Özgüven (2005) tıbbi bitkilere olan talebin art-
ması, sektörünün hızlı gelişiminin yanında çok 
geniş olmasından dolayı kayıt altına alınmasının 
zor olması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
kayıtlarının yetersiz olması yurt içinde tıbbi 

bitkiler ve ticareti üzerine araştırma yapmayı 
oldukça zorlaştırmıştır. Bu olumsuzluklara rağmen 
Özhatay ve arkadaşlarının 1997 yılında yaptıkları 
araştırmada aktarlarda 350 bitki türünün ticaretinin 
yapıldığı belirlenmiştir (Yıldırım, 2010). 
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Tablo 5. Dünya Çay İhracatı Göstergeleri Yıllara Göre

Kaynak: FAO, 2012

Özhatay (2007) yılında yaptığı bir çalışmasında, 
özellikle Karadeniz bölgesindeki bitki “Çay” üre-
ticisi ve satıcısının yıllık ortalama 1243 kg bitki 
sattığı, aylık bu bitki satışından ortalama 4800 
TL kazanç sağladığı saptanmıştır. Bu miktar aynı 
yıl için dolar bazında hesaplandığında 1 doların 
1.6 TL olarak baz alındığında aylık 3000 dolar 
civarında kazanç ve yıllık ise ortalama 800.000 
dolar civarında bir gelir elde edildiği sonucuna 
ulaşılmıştır (Bayramoğlu 2007). 

Dünya toplam çay üretim miktarının en fazla 
yapıldığı ülke Çin ve 943.000 hektar alanda bu 

üretimi gerçekleştirmektedir. Türkiye 77 bin 
hektar alanla Hindistan, Sri Lanka, Kenya ve 
Endonezya’dan sonra 6 sıradaki yerini koru-
maktadır. Dünyada toplam çay üretilen alan ise 
2.461.000 hektar alandır (Çaykur, 2012). 

Türkiye 1996 yaş çay yaprağı üretimi ile 700 bin 
tona ulaşmış, 2005 yılında bu rakam 1 milyon 
182 bin tona yükselmiştir. 2007 ise üretim mik-
tarı 1 milyon 145 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 
Üretilen bu miktarın %45 i özel sektöre satılarak 
işlem gerçekleştirilmiştir  (Çaykur, 2012). 

Tablo 6. Dünya Çay İthalatı Yıllara Göre

Kaynak: FAO, 2012
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“Bayramoğlu (2007) 5 yıllık (2002 – 2007) dö-
nemde işletme sayısının %41,6, müşteri sayısının 
%75, talep edilen ürün çeşidinin %83,3, satılan 
malların kalite ve standardizasyonunun %70,8 
arttığı buna rağmen satılan malların üretim ve 
denetiminin beklenenden daha az olduğu belir-
lenmiştir”  (Yıldırım, 2010).

“Özgüven (2005) Yurtiçi ilgili kurumlardan 
derlenen istatistiksel rakamlar Türkiye’nin 1999 
– 2003 yıllarını kapsayan beş yıllık tıbbi ve aro-
matik bitkiler ihracat miktarlarının yıllara göre 
33.000 ile 52.000 ton arasında gerçekleştiğini 
göstermektedir” (Yıldırım, 2010).

Türkiye’de iç ve dış pazarda satılan 20 bitki 
ana türü oluşturmaktadır. Fakat aromatik etkili 
bitkiler için bu durum 347 olarak belirtilmiştir. 
347 aromatik türün 139 alt türü de bulunmaktadır. 
Yine özellikle “Kimyon, Kekik, Anason, Rezene, 
Çemen, Kişniş, Nane, Çörek Otu, Isırgan Otu, 
Ada Çayı, Kurulmuş Yeşil Çay” gibi türlerinde 
yoğun ihracatı yapılmaktadır (Özgüven, 2005).

“Türkiye’nin tıbbi bitki ihracatında ABD değerce 
%49, miktarca %63 pay ile en ön sırayı almakta-
dır. ABD’nin toplam bitki ithalatında ise, miktar 
yönünden Türkiye Çin’den sonra ikinci sırada 
bulunmaktadır” (Yıldırım, 2010).   

“Özgüven (2005) 1999–2003 yılları arasında 
Türkiye’den ihracatı yapılan soğanlı ve yumrulu 
bitkilere ait değerlere bakıldığında toplam 448 
ton soğan ve yumru ihracat edilirken, 2.265.000$ 
gelir elde edilmiştir. Ülkemizden en fazla soğanlı 
ve yumrulu bitkiler ithalatı yapan ülkelerin ba-
şında Hollanda, İsrail ve Romanya gelmektedir. 
Doğadan en fazla sökülen ve ticareti yapılan 
bitkiler ise, salep, kardelen ve siklamen türleridir” 
(Yıldırım, 2010).

TÜRKİYE SÜS BİTKİSİ TİCARETİ 

Türkiye süs bitki ihracatında da dünya pazarında 
oldukça ciddi bir yer edinmiştir kendine. İhracat 
kapasitesine bağlı olarak yapılan üretim 2000 yı-
lında 13 milyon dolar olarak gerçekleştirilirken bu 
oran 2009 yılında 50 milyon dolara yükselmiştir. 

Tablo 7. Türkiye Süs Bitkileri İhracatı 

Kaynak: DTM 2012
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Grafik: 5. Türkiye Süs Bitkileri İhracatı Grafiği

Kaynak: DTM 2012

Türkiye 2009 yılı ihracat oranları ile bir önceki 
yıla göre %8 artış sağlamış ve 49.150.000 milyon 
dolar gelir elde etmiştir. 2007 ve 2009 yılları 
arasında yaşanan küresel krize rağmen yapılan 
bu ihracat Türkiye ekonomisi açısından oldukça 
dikkat çekmektedir. Fakat 2009 yılı verilerine 
göre diğer yıllar karşılaştırdığında ise %30 ora-

nında bir azalış da olduğu saptanmaktadır. Fakat 

2010 yılı itibariyle kriz etkilerinin azalması ve 

talep edilen ürün miktarının artmasıyla birlikte 

bu oran %20 ye yükselmiş ve ihracat oranı 2010 

yılı için 60 milyon dolar seviyesine yükselmiştir 

(DTM, 2012). 

Tablo 8. İllere Göre Süs Bitkisi Üretimi
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Kaynak: DTM, 2012

Dünyada süs bitkisi üreticisi ve ihracatçısı konu-
munda ülkeler arasında Türkiye coğrafi konumu 
ve üretim miktarına göre 52 dünya ülkesine ihracat 

gerçekleştirmektedir. Bu ihracatın yapıldığı dünya 
ülkelerine baktığımızda ise aşağıdaki tablo 1.9 
de durumu net görebiliriz. 

Tablo 9. Süs Bitkisi İhracatı Yapılan Dünya Ülkeleri 

Kaynak: DTM, 2012
Süs bitki ticaretinin artmasına paralel olarak bir 
endüstri haline gelen piyasa artık farklı bitki 
türlerini kullanarak da bazı çalışmalar gerçek-
leştirmektedir. Yapay çiçek formatında yosunlar 
kurutularak çelenk, ev süsü, iş yeri ve hediyelik 

olmak üzere hazırlanmaktadır. Yine bu alanda 
yapılan bazı ihracat ve satış miktarlarına ilişkin 
bilgilere yönelik grafik ve tablolar aşağıda su-
nulmuştur.
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Grafik 6. Türkiye Süs Bitkileri İhracatı 

Kaynak: DTM, 2012

Tablo  10. Yıllara Göre İhracatı Yapılan Ürünler

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 2012
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Grafik 7. Süs Bitkisi İhracat Göstergeleri 

Kaynak: DTM, 2012

SONUÇ

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alternatif 
tıp adı altında özellikle bitkilere dayalı olarak 
tedavi yöntemleri gelişmektedir. Bu gelişme 
beraberinde terapötik gıdalara ve bitkilere olan 
talebi artırmaktadır. Türkiye doğal bitki örtüsünün 
sağlamış olduğu zengin bitki çeşitliği nedeniyle 
bu konuda büyük potansiyele sahip ülkelerden 
biridir. 

2000-2003 yılları arasında 30 milyon$ olan bu tür 
bitkilerin ihracat geliri 2007 yılında 100 milyon$ 
seviyesine yükselmiştir. 

Bu gelişmede en büyük etkenlerin başında tıp 
dünyasınca otorite olarak kabul edilen kişilerin 
alternatif tıp olarak bakılan bu tedavi yöntemle-
rine sıcak bakmaları, gelişen teknoloji sayesinde 
bilginin ülkeler arasında hızla yayılması buna 
etken olmuştur. Terapötik gıda ve bitkilere olan 
aşırı talep beraberinde ülke ekonomisine de 
yadsınamaz katkılar sunmaktadır. Bu bitkilerin 
yetiştirilmesi ve pazarlanabilir hale gelmesi 
beraberinde yeni bir sektörün ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Ayrıca bu durum beraberinde 
doğal çevrenin korunmasına, insanların beslenme 
alışkanlıklarında doğal ürünlere yönelme şeklinde 
değişikliklere sebebiyet vermiştir.

İnsanların sağlıklarını korumak için yapamayacak-
ları hiçbir şey yoktur. Bunun en güzel örnekleri 
Avrupa ülkelerinden Hindistan ve Çin’e yapılan 
sağlık turlarıdır. İnsanların sağlıklarını koruma 
isteği beraberinde alternatif tıp çalışmalarını 
ortaya çıkarmıştır.

Alternatif tıp çalışmalarında Hindistan ve Çin 
büyük yatırımlar yapmaktadır. Ayrıca bu konuda 
çalışan kişi ve kurumları teşvik etmektedirler.

Jeopolitik konum olarak dünyanın merkezinde 
yer alan Türkiye yapılacak çalışmalar ve verile-
cek teşviklerle alternatif tıp konusunda önemli 
gelişmeler sağlayabilir. Ayrıca kimyasallar ile 
henüz bozulmamış olan toprak yapısı ve zengin 
bitki çeşitliliği bu konudaki en büyük avantajlar 
olarak dikkat çekmektedir.

Türkiye’nin zengin kaynaklarına rağmen henüz 
daha bu konuyla ilgili yasal bir altyapının olma-
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ması ve her önüne gelenin bu konuda ürünler 
pazarlaması ölümle sonuçlanan olaylara sebebiyet 
vermektedir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluştu-
rulacak olan bir birim vasıtasıyla bu tür ürünlerin 
kontrolü yapılmalı ve ona göre ruhsatlandırma 
yapılarak ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması 
yapılmalıdır. Terapötik gıda ve bitkilerin yapılacak 
iyi bir organizasyonla tüm dünya piyasaların su-
nulması Türkiye’nin cari açığının kapanmasında 
büyük katkıları olabilir. Hindistan ve Çin bu tür 
ürünlerin ihracatından büyük miktarlarda gelir 
elde etmektedir.  
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