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DBHAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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

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

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

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 
Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/03940 / 2015-GE-17289) Marka patent ile güvence 
altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalış-
manın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4- All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 Doc. 
No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent ((2015/03940 / 2015-GE-
17289). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights and international 
assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. 

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

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

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

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

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

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

Dergimizin ağustos sayısını yayınlamış bulunmaktayız. Bu sayımızda farklı üniversitelerden değerli 
araştırmacıların, bilim insanlarının katkılarıyla toplam 5 araştırma makalesine yer verdik. Öncelikle bize 
çalışmalarını değerlendirme fırsatı sunan yazarlarımıza sonra da , bu çalışmaların değerlendirilmesinde katkı 
sağlayan tüm hakemlerimize değerleri zamanlarını bize ayırdıkları için teşekkür ederiz. Dergimizin düzenli 
olarak yayınlanması çok önem verdiğimiz bir konu olup, hakem süreçlerinin mümkün olduğunca kısa sürede 
sonlandırılmasına çalışmaktayız. Dergimizin çok değerli hakemleri de bu süreçte oldukça önemli bir yer almakta 
ve bu çalışmada ellerinden geleni yapmaktadırlar. Dergi yayınlama işi büyük bir ekip çalışmasının ürünü olup, 
bizde geçen 2 sene içerisinde bu işi elimizden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışmaktayız. Dergimizde yayınlanan 
çalışmaların hem yazarlarımıza hem de beslenme alanına katkı sağlamasını umuyoruz. 

Bizlere destek verip katkıda bulunan herkese buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Siz değerli bilim 
insanlarının istek ve önerilerinizi de bekler, aralık ayında yayınlanması planlanan sayımızda görüşene kadar 
sevgiyle kalmanızı dilerim..

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

Aslı UÇAR 
Baş Editör 
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Dear Readers,

We have published the August volume of our journal. In this volume, there are a total of 5 research articles 
prepared with the contribution of valuable researchers and scientists from different universities. First of all, we 
would like to thank the authors who gave us the opportunity to evaluate their papers and then to thank all our 
referees who contributed to the evaluation of these papers for allocating their valuable time. Publication of our 
journal on regular basis is very important for us and we try to complete the referee process as soon as possible. 
Distinguished referees of our journal have a significant place in this process and they do their best. Publication 
of a journal is part of a big team work. In this matter, we have been trying our best for the last 2 years. We 
hope that the papers published in our journal will contribute both to our authors and to the field of nutrition. 

We would like to thank everyone who contributed and supported us. We are also waiting for the wishes 
and suggestions of you-distinguished scientists. I wish you welfare until meeting in the next volume planned 
to be published in December...

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. Our 
journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake any 
responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged to give 
this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)).

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of m-13-14 
unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and publisher don’t 
accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which contribute to literature 
are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, legal and commercial 
content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of a possible negative situation, 
author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage 
beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t accept any responsibility regarding 
the second, third and other persons and institutions under any condition. in this sense, a legal sanction on our 
journal and its boards is out of question. The content and the current status of the papers belong to author(s) 
and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution to literature. Respectfully 
announced to all readers, public and followers by publication.
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13-15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ 
VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(1)

THE EVALUATION OF ANTROPOMETRIC MEASUREMENTS AND 
NUTRITION HABITS OF 13-15 AGE GROUP STUDENTS

Didem ÖNAY DERİN1, Gülriz AKAROĞLU2, Sümeyra ŞAHİN3, Aynur AKBAŞ3

1 Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya / Türkiye
2 Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Konya / Türkiye

3 Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beslenme Eğitimi Bilim Dalı, Konya / Türkiye

Öz: Bir durum saptaması olan bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin 
antropometrik ölçümleri ve beslenme alışkanlıklarını belirlemek 
amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırma evrenini, Konya ili 
Karatay ilçesindeki İsacan Bezirci Ortaokulu 7. ve 8. sınıflara 
devam eden 594 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada gelişigüzel 
örnekleme yöntemi kullanılmış olup, çalışmaya gönüllü 300 öğrenci 
katılmıştır Öğrencilerin yaşları 13 ile 15 arasında değişmekte olup, 
ortalama 13.68±0.60 yıl’dır. Vücut ağırlığı, boy uzunluğu, BKİ, bel 
çevresi ve kalça çevresi ortalamaları erkek öğrencilerde sırasıyla 
51.73±11.32 kg, 162.00±9.66 cm, 19.60±3.08 kg/m2, 64.98±9.30 
cm, 82.13±9.39 cm, kız öğrencilerde ise sırasıyla 51.53±9.27 kg, 
1.59±5.74 cm, 20.34±3.21 kg/m2, 63.21±7.70 cm, 86.32±8.13 cm 
olarak bulunmuştur. Erkek ve kız öğrencilerin daha çok (sırasıyla 
%43.8, %55.0) 15.-85. persentiller arasında olduğu görülmüştür. 
Öğrencilerin %77.0’sinin düzenli olarak, %41.6’sının ise ara sıra 
fiziksel aktivite yaptıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin yarıdan 
fazlasının (%61.7) öğün atladığı ve en çok da sabah kahvaltısını 
atladığı (%73.0) saptanmıştır. Öğrencilerin %95.3 gibi büyük bir 
çoğunluğunun öğün aralarında atıştırma yaptıkları belirlenmiştir. 
Öğrencilerin çoğunluğunun ekmeği (%93.3), peyniri (%66.3) ve taze 
meyveyi (%62.0) her gün tükettikleri, sakatatı (%71.7) ve pekmezi 
(%38.3) hiç tüketmedikleri bulunmuştur. Çay-kahve (%58.3) tüm 
öğrenciler tarafından her gün en yüksek oranda tüketilen içecektir. 
Okul çağı çocuklarına yeterli ve dengeli beslenme ile sağlıklı 
beslenme koşulları sunulmalı ve gençlerin spor yapmaları için 
uygun alanlar oluşturulmalıdır. Bu da ebeveynlerin, okulların, 
toplumun sorumluluğundadır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlıkları, Antropometrik 
Ölçümler, Besin Tüketim Sıklığı, Adölesan

Abstract: This study was planned to determine antropometric 
measurements and nutrition habits of the secondary school students. 
The universe consisted of 594 students who currently attending the 
7th and 8th class of the İsacan Bezirci secondary school in Karatay; 
Konya. It used randomly sampling method in the study and 300 
volunteer students who accepted have been participated to study  
Students’ ages ranged from 13 to 15, average 13.68±0.60 year. 
Weight, height, BMI, waist circumference and hip circumference 
of the male students have been averaged respectively, 51.73±11.32 
kg, 162.00±9.66 cm, 19.60±3.08 kg/m2, 64.98±9.30 cm, 82.13±9.39 
cm, weight, height, BMI, waist circumference and hip circumference 
of the female students have been averaged respectively, 51.53±9.27 
kg, 1.59±5.74 cm, 20.34±3.21 kg/m2, 63.21±7.70 cm, 86.32±8.13 
cm. 77.0% of students made sports and it were determined that 
almost half of the students (41.6%) made occasional physical 
activity. It’s stated that more than half of the student (61.7%) 
have skipped their meals, especially their breakfast (73.0%). It’s 
stated that 95.3% of the students have gobbled between meals. It 
was found the majority of the students consumed bread (93.3%), 
cheese (66.3%) and fresh fruit (62.0%), offal (71.7%) and pek-
mez (38.3%) none consumed. Tea-coffee (71.7%) were the drink 
that was mostly consumed among all the students everday. The 
adequate and balanced with healthy nutritional conditions should 
be presented to school age children and should be provided proper 
areas should be arranged for making sports of youth. Parents, the 
schools and the society are responsible for these.

Key Words: Nutrition Habits, Anthropometric Measurements, 
Frequency of Food Consumption, Adolescent
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Giriş

Yaşamın her evresinde bedensel ve zihinsel yön-
den sağlıklı olmak ve sağlığı devam ettirmek 
yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür. 
Beslenme; büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli 
olarak uzun süre ya şamak için gerekli olan ener-
ji ve besin ögelerinden her birini yeterli miktarda 
sağlayacak olan besinleri besin değerini yitirme-
den, sağlık bozucu hale getirmeden en ekonomik 
şekilde almak ve kullanmaktır (Baysal,1997).

Günümüzde gençler biyolojik ve psiko-sosyal 
pek çok sağlık sorunu ile karşı karşıya kalmak-
tadır. Ancak bunların arasında sağlıksız ve den-
gesiz beslenme alışkanlığı ve buna bağlı olarak 
gelişen hastalıklar ilk sırada yer almaktadır. Bi-
reylerin ve toplumların sağlıklı olarak yaşama-
sında; ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde; 
refah düzeyinin artmasında; yeterli ve dengeli 
beslenme temel koşullardan birisi, belki de en 
önemlisidir (Turan vd., 2009). Yeterli ve denge-
li beslenme ömür boyu fizyolojik, psikolojik ve 
sosyolojik gereksinimlerinin karşılanmasında 
önemli bir yeri vardır. Vücut gereksinimlerini 
karşılayacak enerji ve besin ögelerinin önerilen 
miktarlarda alınması, özellikle gençlik dönemin-
de çok önemlidir. Bu dönemde gençlerin yetersiz 
ve dengesiz beslenmesi, malnutrisyon, obezite, 
kalp damar hastalıkları, anemi, vitamin ve mine-
ral yetersizlikleri, büyüme ve gelişme gerilikle-
rine neden olabilir (Casey et al., 1992; Kapi ve 
Bhavna, 2002). İnsan gücünün fiziksel ve mental 
fonksiyonlar bakımından en üst düzeyde tutula-
bilmesi, insanın beslenme durumu ile yakından 

ilgilidir. Bunu sağlamak için bireylerin önce, aile 
içinden başlayarak yeterli ve dengeli beslenme-
leri, bunun yanında da olumlu beslenme alışkan-
lıklarını kazanmaları gerekir (Sabbağ, 2003). 
Özellikle beslenme alışkanlığının hazır yiyecek 
türüne kaymasının, ayaküstü yenilen hamburger, 
patates kızartması gibi yiyeceklerin fazla tüketil-
mesinin obezite gelişiminde etkisi fazladır (Lar-
son et al., 2011). Yeterli ve dengeli beslenmek 
için, değişik besin ögelerinin bir arada, bireyin 
besin gereksinimini karşılayacak miktarlarda, 
sağlık kurallarına uygun olarak alınması ve her 
öğünde mutlaka et, süt, tahıl, sebze ve meyve 
gibi her besin grubundan bulundurulması öneril-
mektedir (Uçar ve Hasipek, 2006).

Çocuklarda 7-14 yaşı içine alan ilköğretim dö-
nemi; büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam 
boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde 
oluştuğu bir dönemdir. Bu hızlı büyümeyi sağ-
layabilmek için gerekli enerji, protein, vitamin, 
mineral ve diğer besin ögelerinin, yeterli ve 
dengeli bir beslenme planı oluşturularak sağlan-
ması gerekmektedir (Neyzi ve Ertuğrul, 2002). 
Günümüzde endüstriyel gelişime paralel olarak 
çalışan ebeveyn sayısındaki artış; yaşam tarzının 
değişmesine, besinlerde kullanılan ve obeziteye 
zemin hazırlayan endüstriyel maddelerin ve tü-
ketime hazır ürünlerin öğünlerde daha fazla yer 
almasına yol açmıştır. Bu konudaki reklamların 
etkisi, hazır yiyecek ürünlerinin daha kolay ula-
şılabilirliği ve daha ucuz olmasının da katkısı da 
büyüktür (Savaşhan vd., 2015). Bir geçiş dönemi 
olan adölesanlık, pubertenin başlangıcından genç 
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yetişkinlik dönemine dek sürmektedir. Bu dönem 
gençlerin pek çok yeni nitelik kazandığı, bir 
yandan da pek çok sorunla yüzleştiği, sağlığı 
riske sokacak davranışların en sık sergilendiği 
süreçlerden biridir. Adölesan sağlığını tehdit eden 
pek çok etmenle yüz yüzedir. Bu etmenlerden 
biri de kötü beslenme alışkanlığıdır. En sık kar-
şılaşılan riskli davranışlardan biri olan sağlıksız 
beslenme zihinsel ve bilişsel gelişim bozukluğu, 
davranışsal ve ruhsal problemler, obezite gibi 
sorunlara yol açmaktadır (Türk vd., 2007). Sağ-
lıklı beslenme davranışlarının çocukluk ve adö-
lesan dönemlerinde kazanılması, kişilerin yaşam-
larının sonraki dönemlerinde de bu davranışla-
rını sürdürme olasılıklarını artırmaktadır. Adöle-
san dönem zihinsel, cinsel ve fiziksel olarak 
büyük bir değişimin yaşandığı dönemdir. Bu 
dönemdeki bireyler, diğer yaş gruplarına göre 
hastalık ve ölüm nedenleri açısından toplumun 
en sağlıklı kesimini oluşturmaktadır. Ancak, 
yaşam tarzını ve sağlıklı olmayı belirleyen bir 
çok değişkene ilişkin temeller bu dönemde atıl-
maktadır (Aslan vd., 2003). Antropometrik öl-
çümler, beslenme durumunun saptanmasında 
protein ve yağ deposunun göstergesi olması 
nedeniyle önem taşımaktadır. Büyüme ve vücut 
bileşimi, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, beden 
kütle indeksi (BKİ), çap ve çevre ölçümleri (bel 
çevresi, kalça çevresi, bel/kalça oranı, kulaç 
uzunluğu, baldır çevresi, vb.) deri kıvrım kalın-
lıkları, biyoelektriksel empedans (BİA) ölçümü 
ile vücut yağ yüzdesi ve yağsız vücut kitlesi 
tespitleri sıklıkla kullanılan antropometrik yön-
temlerdir (Pekcan, 1996; Pekcan, 2000; Küçük-

kömürler, 2001). Bireylerin beslenme durumla-
rının değerlendirilebilmesi için onların zayıf, 
normal ya da şişman olma durumlarının ölçül-
mesi gerekmektedir. Bu değerlendirmelere yö-
nelik olarak pek çok yöntem geliştirilmiştir. 
Beden kütle indeksi (BKİ), toplumda obezite 
düzeyinin saptanması için kullanılan en pratik 
yöntemlerden birisi olarak kabul edilmektedir. 
Tanım olarak, BKİ, vücut ağırlığının vücut yü-
zeyine bölünmesiyle elde edilir (kg/m2) ve kişi-
lerin beslenme alışkanlıklarının değerlendirilme-
si için kullanılan bir antropometrik bir değerlen-
dirmedir (Pekcan, 2008a). Antropometrik ölçüm-
ler sürekli ve düzenli olarak kullanıldığında bi-
reyin beslenme durumu sağlıklı olarak değerlen-
dirilebilir (Pekcan, 2008b).  Kullanılan araçların 
düzenli olarak doğruluklarının kontrol edilmesi, 
kullanılan kişilerin sürekli eğitilmesi, kıyaslama 
yapılacak referans değerlerin veya standartların 
olması ve kesişim noktalarının (cut-off points) 
belirlenmesi gerekir (Pekcan, 2000). Antropo-
metrik çevre ve uzunluk ölçümleri, pediatride, 
norm çalışmalarında ve vücut gelişiminin değer-
lendirilmesinde kullanılmaktadır (Özer, 1993). 
Antropometri, çocuklarda sağlık ve beslenme 
riskinin değerlendirilmesinde geniş ve başarılı 
bir şekilde uygulanabilmektedir (WHO, 1995; 
Kır vd.,2000). Bu çalışma, ilköğretim okulu 
öğrencilerinin antropometrik ölçümleri (boy 
uzunluğu, vücut ağırlığı, bel ve kalça çevre öl-
çümleri), beslenme alışkanlıkları ve besin tüketim 
sıklıklarını belirlemek amacıyla planlanıp yürü-
tülmüştür.
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Materyal ve Yöntem

İlköğretim okullarında öğrenim gören öğrenci-
lerin antropometrik ölçümleri, beslenme alışkan-
lıkları ve besin tüketim sıklıklarını belirlemek 
amacıyla planlanıp yürütülen bu araştırmanın 
örneklemini Konya ili Karatay ilçesindeki İsacan 
Bezirci ortaokulu 7. ve 8. sınıflarda öğrenim 
gören, gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilen 
gönüllü 131 kız, 169 erkek toplam 300 öğrenci 
oluşturmuştur. Araştırma verileri anket formu 
kullanılarak, Mart-Nisan 2015 tarihleri arasında 
toplanmıştır. Anket tekniği toplumu ilgilendiren 
çeşitli sorunlar hakkında bilgi edinmek için en 
çok başvurulan araştırma tekniklerinden biridir. 
Anket formu oluşturulmadan önce konu ile ilgi-
li literatür (tez, makale, bildiri, kitap, bilimsel 
araştırma ve benzerleri) incelenmiş ve daha 
sonra bu konuyla ilgili yapılmış çeşitli araştır-
malardan (Türk vd., 2007; Kutlu vd., 2008; 
Kutlu ve Çivi, 2009; Yabancı vd., 2009; Günlü, 
2010; Önay Derin vd., 2011) yararlanılarak anket 
formu hazırlanmıştır. Anket formu öğrenciler 
hakkında “genel bilgiler” başlığı altında öğren-
cilerin ve ailelerinin tanıtıcı bilgileri ile öğrenci-
lerin beslenme alışkanlıkları ve besin tüketim 
sıklıklarından oluşmaktadır. Anket formu, öğren-
cilere sınıf ortamında dağıtılarak gerekli açıkla-
malar yapıldıktan sonra toplanmıştır. Her öğren-
cinin vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel ve kalça 
çevreleri ölçülmüş ve BKİ (kg/m2) değerleri 
hesaplanmıştır. Okul idaresinin belirlediği bir 
odada tüm öğrencilerin antropometrik ölçümle-
ri alınmış ve hata oranını azaltmak için ölçümler 

aynı araştırmacı tarafından yapılmıştır. Öğrenci-
lerin ölçümleri yapılmadan önce, üzerlerindeki 
hırka, kazak gibi kalın giysiler ile ayakkabıları 
çıkartılmış ve öğrenciler önlükleri ile bırakılmış-
tır. Çocukların vücut ağırlığı ölçümü, elektronik 
baskül ile boy uzunluğu ölçümü ise esnemeyen 
plastik bir mezure kullanılarak bizzat araştırma-
cı tarafından alınmıştır. Öğrencilerin boy uzun-
luklarına göre olmaları gereken vücut ağırlıkla-
rının değerlendirilmesinde; Beden Kütle İndeksi 
(BKİ), BKİ= Ağırlık (kg) / Boy (m2) formülü 
kullanılmıştır (Arslan, 1993; Yolsal vd.,1998; 
Pekcan, 1999; Alikaşifoğlu ve Yordam, 2000; 
Pekcan, 2001; Ergün ve Erten, 2004). BKİ esas 
alınarak hazırlanan persentillere ilişkin bulgula-
rın değerlendirilmesinde bu yaş grubu öğrenciler 
için National Center for Health Statistics (NCHS) 
persentil değerlerinden yararlanılarak (Pekcan, 
1999), <5. persentil çok zayıf, ≥5-<15.persentil 
arası zayıf, ≥15-<85.persentil arası normal, ≥85-
<95 persentil arası hafif şişman ve ≥95. persen-
til şişman olarak kabul edilmiştir (Pekcan, 2000). 
Bel-kalça çevresi ölçümleri, öğrencilerin kolları 
iki yanda, ayakları birbirine yakın olarak ve her 
bacak üzerindeki denge eşit iken esnemeyen bir 
mezure yardımı ile yapılmıştır. Bel çevresi, 
ayakta ekspiryum sonunda, iliak krest ile 12. 
kosta arasında, orta noktadan yere paralel bir 
düzlemde bel çevresine sarılan elastik olmayan 
bir mezur yardımıyla ölçülmüştür (Mazıcıoğlu, 
2011), kalça çevresi ise, çocuğun sağ yanında 
durularak kalçada en yüksek nokta (yandan) 
belirlenmiş ve mezura ile çevre ölçümü yapıl-
mıştır. Mezuranın yere paralel olması sağlanmış-
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tır. Bunun için ölçüm yapan kişiye ikinci kişinin 
yardımcı olması sağlanmıştır. Bireyin ölçümü 
mümkün olduğu kadar ince giysi ile yapılmıştır. 
Kalça ölçümünün yapılmasını engelleyecek, 
yanlış ölçüm alınmasına neden olacak şekilde 
kalın giysisinin olması, çocuklarda yiyecek, 
çerez vb. bulunması engellenmiştir (Lear et al, 
2010, WHO, 2011). Besin tüketim sıklığının 
değerlendirilmesinde, T=5T1+4T2+3T3+2T4+1T5 
formülünden yararlanılarak, puanlama sistemi 
kullanılmıştır. Puanlamada her gün tüketilen 
yiyeceğin frekansı 5, günaşırı tüketilenlerin 4, 
haftada bir tüketilenlerin 3, 15 günde bir tüketi-
lenlerin 2, ayda bir tüketilenlerin 1 ile çarpılarak, 
toplanmış ve her bir yiyecek için toplam puanlar 
bulunmuştur. Tüketim sıklıkları bakımından 
yiyecekleri birbiriyle kıyaslayabilmek amacıyla, 
her bir besin için saptanan toplam puan ile bu 
besinin her gün tüketilmesi durumunda alacağı 
en yüksek toplam puan arasında yüzde orantı 
kurularak hesaplanmıştır (Aktaş, 1979).

Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi; Windows 
ortamında Statistical Package for The Social 
Sciences (SPSS) paket programı kullanılarak 
yapılmış ve araştırma sonucunda elde edilen 
verilerin istatistiksel değerlendirmesinde, ortala-
ma ( ), standart sapma (S), sayı ve yüzde (%) 
değerleri gösteren çizelgeler hazırlanmış ve ki-
kare (χ2) önemlilik testi kullanılmıştır. P değeri 
0.05’ten küçük ise istatistiksel olarak anlamlı 
kabul edilmiştir. 

Bulgular

Çalışmaya katılan 300 öğrencinin %56.3’ü erkek, 
%43.7’si kızdır. Öğrencilerin yaşları 13 ile 15 
arasında değişmekte olup, ortalama 13.68±0.60 
yaştır. Öğrencilerin %35.7’si 7. sınıf ve %64.3’ü 
de 8. sınıftadır. Öğrencilerin %84.3 gibi bir ço-
ğunluğu çekirdek aile yapısına sahiptir. Anne ve 
babaların eğitim durumlarına bakıldığında, an-
nelerin %69.3’ü, babaların ise %56.7’si ilköğre-
tim mezunudur. Öğrencilerin annelerinin çoğun-
luğu (%88.0) ev hanımı olup, babaların %40.7’si 
serbest meslekle uğraşmaktadır. Araştırma kap-
samındaki öğrencilerin %77.0 gibi bir çoğunlu-
ğunun herhangi bir fiziksel aktivite yaptığı gö-
rülmektedir. Fiziksel aktivite öğrencilerin aktivi-
te yapma sıklıklarına bakıldığında, öğrencilerin 
%41.6’sının ara sıra, %22.9’unun her gün, 
%19.9’unun haftada 2-3 kez, %10.0’ının haftada 
1 kez, %5.6’sının da günaşırı aktivite yaptıkları 
belirlenmiştir. 

Tablo 1’den de görüleceği üzere, ortalama vücut 
ağırlığı, boy uzunluğu, BKİ, bel çevresi ve kalça 
çevresi erkek öğrencilerde sırasıyla 51.73±11.32 
kg, 162.00±9.66 cm, 19.60±3.08 kg/m2, 64.98±9.30 
cm, 82.13±9.39 cm, kız öğrencilerde ise sırasıy-
la 51.53±9.27 kg, 159.00±5.74 cm, 20.34±3.21 
kg/m2, 63.21±7.70 cm, 86.32±8.13 cm olarak 
bulunmuştur. 
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Tablo 1. Öğrencilerin Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Ortalama Değerleri

Antropometrik ölçümler Erkek (n=169) Kız (n=131) Toplam (n=300)

Vücut ağırlığı (kg) 51.73±11.32 51.53±9.27 51.64±10.46

Boy uzunluğu (m) 162.00±9.66 159.00±5.74 161.00±8.29

BKİ (kg/m2) 19.60±3.08 20.34±3.21 19.92±3.16

Bel çevresi (cm) 64.98±9.30 63.21±7.70 64.21±8.67

Kalça çevresi (cm) 82.13±9.39 86.32±8.13 83.96±9.09

Tablo 2’de, öğrencilerin yarıya yakınının (%48.7) 
BKİ’nin ≥15.-<85. persentiller arasında olduğu 
görülmüştür. Bunu sırasıyla %18.7 ile ≥95. per-
sentil olanlar,  %12.3 ile ≥5.-<15. persentiller 
arasında ve %12.0 ile de <5. persentil olanlar 
izlemektedir. Erkek ve kız öğrencilerin BKİ’ne 

göre persentil aralıkları arasındaki ilişki istatis-
tiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Ni-
tekim, erkek öğrencilerin %17.2’sinin <5. per-
sentil olduğu görülmekte olup, kızlarda bu ara-
lıkta olanların oranı %5.3’tür. 

Tablo 2. Öğrencilerin BKİ’lerinin Değerlendirilmesi 

Çok zayıf
(<5. p.)

Zayıf
(≥5.-<15. p.)

Normal
(≥15.-<85.p.)

Toplu
(≥85.-<95.p.)

Şişman
(≥95.p.)

S % S % S % S % S %

Erkek(n=169) 29 17.2 19 11.2 74 43.8 14 8.3 33 19.5

Kız (n=131) 7 5.3 18 13.7 72 55.0 11 8.4 23 17.6

Toplam (n=300) 36 12.0 37 12.3 146 48.7 25 8.3 56 18.7

χ2= 11.008    SD= 4    p=0.026

Öğrencilerin yarıdan fazlasının (%61.7) öğün 
atladığı tespit edilmiştir. Öğün atlayan öğrencilerin 
en fazla (%73.0) sabah kahvaltısını, %23.2’sinin 
öğle ve %3.8’inin de akşam öğününü atladığı 
belirlenmiştir. Öğün atlayan öğrencilerin yarıya 
yakını (%43.2) canı istemediği ya da iştahı 
olmadığı için öğün atlarken; bunu %30.8 ile za-
man bulamadığı ya da okula geç kaldığı, % 15.7 

ile alışkanlığı olmadığı, %6.5 ile zayıflamak ve 
%1.1 ile de kahvaltı hazır olmadığı için atlayan-
lar izlemektedir. Öğrencilerin %95.3 gibi büyük 
bir çoğunluğunun  öğün aralarında yiyecek 
tükettiği; en çok tüketilen yiyecek olan meyveyi 
(%52.4) kuruyemiş (%45.1), kek-pasta-börek–
simit (%42.7), şeker-çikolata (%35.0), cips ve 
benzerlerinin (%29.7) izlediği saptanmıştır.
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Tablo 3. Öğrencilerin Besin Tüketim Sıklıklarına Göre Dağılımları

Besinler Her gün Günaşırı Haftada bir 15 günde 
bir

Ayda bir Hiç Toplam 
Puan

Toplam 
Puan  
(%)S % S % S % S % S % S %

Süt 50 16.7 52 17.3 99 33.0 17 5.7 23 7.7 59 19.7 812 54.13

Yoğurt 121 40.3 83 27.7 62 20.7 19 6.3 8 2.7 7 2.3 1169 77.93

Peynir 199 66.3 46 15.3 30 10.0 7 2.3 5 1.7 13 4.3 1288 85.87

Tavuk eti 5 1.7 36 12.0 156 52.0 68 22.7 26 8.7 9 3.0 799 53.27

Balık eti 4 1.3 16 5.3 94 31.3 81 27.0 74 24.7 31 10.3 602 40.13

Kırmızı et 10 3.3 26 8.7 120 40.0 60 20.0 53 17.7 31 10.3 687 45.80

Sakatat 1 0.3 4 1.3 12 4.0 17 5.7 51 17.0 215 71.7 142 9.47

Sucuk, sosis 35 11.7 50 16.7 108 36.0 41 13.7 40 13.3 26 8.7 821 54.73

Yumurta 84 28.0 102 34.0 69 23.0 15 5.0 6 2.0 24 8.0 1071 71.40

Kuru baklagil 27 9.0 51 17.0 106 35.3 48 16.0 23 7.7 45 15.0 776 51.73

Ekmek 280 93.3 12 4.0 3 1.0 2 0.7 - - 3 1.0 1461 97.40

Reçel, bal 114 38.0 64 21.3 65 21.7 13 4.3 13 4.3 31 10.3 1060 70.67

Pekmez 47 15.7 33 11.0 60 20.0 16 5.3 29 9.7 115 38.3 608 40.53

Tereyağı,margar. 124 41.3 59 19.7 54 18.0 14 4.7 12 4.0 27 12.3 1058 70.53

Zeytinyağı 103 34.3 54 18.0 58 19.3 17 5.7 22 7.3 46 15.3 961 64.07

Hamburger, tost 18 4.0 39 13.0 87 29.0 48 16.0 54 18.0 54 18.0 657 43.80

Bisküvi, kek 111 37.0 90 30.0 70 23.3 16 5.3 12 4.0 1 0.3 1169 77.93

Fındık, fıstık 79 26.3 98 32.7 73 24.3 23 7.7 16 5.3 11 3.7 1068 71.20

Cips, patates 42 14.0 89 29.7 96 32.0 33 11.0 21 7.0 19 6.3 941 62.73

Taze meyve 186 62.0 74 24.7 25 8.3 9 3.0 5 1.7 1 0.3 1324 88.27

Taze sebze 121 40.3 83 27.7 63 21.0 18 6.0 7 2.3 8 2.7 1169 77.93

Kola 56 18.7 66 22.0 73 24.3 31 10.3 27 9.0 47 15.7 852 56.80

Çay, kahve 175 58.3 57 19.0 40 13.3 5 1.7 5 1.7 18 6.0 1238 82.53

Ayran 96 32.0 77 25.7 78 26.0 22 7.3 18 6.0 9 3.0 1084 72.27

Meyve suyu 82 27.3 89 29.7 71 23.7 27 9.0 13 4.3 18 6.0 1046 69.73

T. sık.mey. suyu 57 19.0 68 22.7 82 27.3 33 11.0 27 9.0 33 11.0 896 59.73

Pirinç, makarna 31 10.3 70 23.3 132 44.3 53 17.7 8 2.7 6 2.0 945 63.00

Şeker, çikolata 125 41.7 91 30.3 56 18.7 17 5.7 8 2.7 3 1.0 1199 79.93
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Öğrencilerin çeşitli besinleri her gün tüketme 
durumuna göre aldıkları yüzde tüketim puanları; 
ekmekte 97.40, taze meyvede 88.27, peynirde 
85.87, çay-kahvede 82.53, şeker, çikolata ve 
benzerlerinde 79.93 olarak bulunmuştur. Her gün 
tüketilme durumu en yüksek olan besin ekmek-
tir (%93.3). Bunu sırasıyla, peynir (%66.3), taze 
meyve (%62.0), çay-kahve (%58.3), şeker, çiko-
lata vb (%41.7), tereyağı, margarin (%41.3) ve 
taze sebze (%40.3) tüketenler izlemektedir. 
Öğrencilerin çoğunluğunun günaşırı tükettikleri 
besinler, yumurta (%34.0), fındık, fıstık (%32.7), 
şeker, çikolata vb (%30.3), bisküvi, kektir (%30.0). 
Öğrencilerin çoğunluğu tavuk etini, pirinç ve 
makarnayı, kırmızı eti, sucuk, sosis ve benzerl-
erini, kuru baklagili ve sütü en fazla oranda 
haftada bir (sırasıyla %52.0, %44.3, %40.0, 
%36.0, %35.3 ve %33.0) tüketmektedir. Öğrencilerin 
hiç tüketmedikleri arasında birinci sırada yer alan 
sakatatları (%71.7), pekmez (%38.3), süt (%19.7) 
ve hamburger, tost (%18.0) izlemektedir (Tablo 
3). 

Tartışma

Günümüzde toplumlar modernleştikçe fiziksel 
aktivite azalmaktadır. Çocukların büyüme süre-
cinde normal büyüme ve gelişmeyi devam ettir-
mek için, fiziksel aktivite dikkate alınması gere-
ken önemli bir faktördür (Saygın ve Mengütay, 
2004). Erken yaşlarda fiziksel aktivite alışkanlı-
ğını kazanmak, yetişkinlikte etkin yaşam biçimi-
ni desteklemek için önemlidir ve erken yaslarda 
fiziksel aktiviteye başlayan çocuklar, daha sonra 
da aktivite yapmaya devam etmektedirler. Bu-

nunla birlikte, çocuklardaki fiziksel aktivite 
oranı düşüş göstermekte ve çocuklardaki obezi-
te de artmaktadır (Vaizoğlu vd., 2004). Yapılan 
çalışmalarda sedanter aktivitelerin artışıyla ilgili 
olarak, çocukların okula servisle ya da ebeveyn-
leri tarafından bırakılmaları, okulda “gameboylar”la 
oynama gibi sebepler sayılmaktadır (Kuntzleman 
1993; Pate et al., 1995; Pate et al., 1996; Twisk, 
2001). Bunun yanı sıra modern toplumlarda fi-
ziksel aktiviteyi azaltan nedenlerden bir diğeri 
de, bilgisayar ve TV karşısında fazla zaman 
geçirilmesidir (Kudaş vd., 2005). Obezlerde 
uygun fiziksel egzersiz ve beslenme alışkanlık-
larının geliştirilmesi ile hastalık riskinin azaltıl-
dığı bilinmektedir (Kalyon, 1997). Çalışmada, 
öğrencilerin %77.0 gibi büyük bir çoğunluğunun 
fiziksel aktivite yaptığı görülmektedir. Fiziksel 
aktivite yapan öğrencilerin fiziksel aktivite yap-
ma sıklıklarına bakıldığında, %41.6’sının ara sıra, 
%22.9’unun her gün, %19.9’unun haftada 2-3 
kez, %10.0’ının haftada 1 kez, %5.6’sının da 
günaşırı aktivite yaptıkları görülmüştür. Şimşek 
ve arkadaşları (2005) yaptıkları çalışmada, öğ-
rencilerin %89.2 gibi büyük bir çoğunluğunun 
spor yapmadıkları, %10.8’inin ise spor yaptık-
ları saptanmış olup, bu çalışmada spor yapmayan 
öğrencilerin az olması (%23.0) sevindiricidir. 
Yapılan bir çalışmada, erkek çocukların %76.1’i, 
kızların ise %34.0’ı boş zamanlarında fiziksel 
aktivitelerde bulunduklarını söylemişlerdir. Boş 
zamanlarda ve okul saatlerinde yapılan fiziksel 
aktivite, sağlıklı yaşam açısından önem taşımak-
tadır. Aynı çalışmada, teneffüslerde erkek öğren-
cilerin %94.6’sı, kızların ise %17.0’ı okul bah-
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çesine giderek arkadaşlarıyla oyun oynadıklarını 
belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin %5.4’ü, kız 
öğrencilerin %83.0’ı teneffüslerde sınıfta oturup 
zaman geçirdiklerini söylemişlerdir (Kudaş vd., 
2005).  

Tablo 1’den de görüleceği üzere, ortalama vücut 
ağırlığı, ortalama boy uzunluğu, BKİ, bel çevre-
si ve kalça çevresi erkek öğrencilerde sırasıyla 
51.73±11.32 kg, 1.62±9.66 m, 19.60±3.08 kg/
m2, 64.98±9.30 cm, 82.13±9.39 cm, kız öğren-
cilerde ise 51.53±9.27 kg, 1.59±5.74 cm, 20.34±3.21 
kg/m2, 63.21±7.70 cm, 86.32±8.13 cm olarak 
bulunmuştur. Akdoğan ve arkadaşlarının (2005), 
yaptıkları çalışmada, antropometrik ölçüm yapı-
lan çocuklardan, kızların ortalama boy uzunluğu 
122.9±4.80 cm, ortalama vücut ağırlığı 23.1± 
3.1 kg. erkeklerin ortalama boy uzunluğu 123.7±5.06 
cm, ortalama vücut ağırlığı 24.3±3.65 kg bulun-
muştur. Sur ve arkadaşları (2005), 12-13 yaş 
grubu çocuklarda yaptıkları çalışmada, ortalama 
BKİ değerini erkekler için 18.2±3.1 kg/m2, kız-
lar için 18.6±3.1 kg/m2 olarak bulmuşlardır. 
Kutlu ve arkadaşları (2008), 11-14 yaş grubu 
çocuklarında ortalama BKİ değeri kızlarda 
18.4±2.7 kg/m2, erkeklerde 17.9±2.3 kg/m2 ola-
rak belirlemişlerdir. Bu çalışma 13-15 yaş grubu 
çocuklarda yapılmış olup, ortalama BKİ değer-
leri kız ve erkek öğrencilerde (sırasıyla 20.34±3.21 
ve 19.60±3.08) anılan literatür bilgileriyle uyum-
ludur. Ülkemizde son yıllarda hızlı bir şekilde 
artmaya devam eden obeziteye karşın, çalışma 
kapsamımızdaki öğrencilerin BKİ değerlerinin 
ortalamasının kız ve erkek öğrencilerde normal 

sınırlarda bulunmuş olması sevindirici bir du-
rumdur. Yapılan benzer bir çalışmada, vücut 
ağırlığı, boy uzunluğu, BKİ, bel çevresi ve kalça 
çevresi ortalamaları erkek öğrencilerde sırasıyla 
36.68±12.78 kg, 1.41±0.13 m, 17.88±3.63 kg/
m2, 68.46±10.84 cm, 75.33±10.03 cm, kız öğ-
rencilerde ise sırasıyla 36.20±11.90 kg, 1.40±0.13 
m, 17.74±3.38 kg/m2, 67.61±10.09 cm, 75.71±10.27 
cm olarak bulunmuştur (Önay Derin vd., 2011). 
Tablo 2’de, öğrencilerin yarıya yakının (%48.7) 
≥15.-<85. persentiller arasında olduğu görülmüş-
tür. Bunu sırasıyla %18.7 ile 95. persentilden 
fazla olanlar,  %12.3 ile ≥5.- <15. persentiller 
arasında ve %12.0 ile de <5. persentil olanlar 
izlemektedir. Erkek ve kız öğrencilerin BKİ’ne 
göre persentil aralıkları arasındaki ilişki istatis-
tiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Ni-
tekim, erkek öğrencilerin %17.2’sinin BKİ de-
ğerinin <5. persentil olduğu görülmekte olup,  
kızların %5.3’ü bu aralıktadır. Kızların beden 
imajı konusuna verdikleri önem düşünüldüğün-
de, bu oran şaşırtıcıdır. Yapılan bir başka çalış-
mada da kızlarda hafif şişman prevalansı %9.1, 
erkeklerde %8.4, obezite prevalansının kızlarda 
%1.5, erkeklerde %1.8 olarak saptanmış ve 
kızlarda kilo fazlalığının yaş grupları büyüdükçe 
anlamlı olarak arttığı, erkeklerde ise anlamlı 
olarak azaldığı ifade edilmiştir (Akış vd., 2003). 
Aslan ve arkadaşlarının (2003), kız öğrenciler 
üzerinde yaptıkları çalışmada, öğrencilerin %1.5’inin 
yaşa göre BKİ (persentil) değeri 5. persentilin 
altında (PEM), % 14.5’inin ise BKİ (persentil) 
değeri 16’nın altında (zayıf), %60.0’ının normal, 
%4.0’ünün hafif şişman ve şişman oldukları 
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belirlenmiştir. Bu çalışmada ise, kız öğrencilerin 
%55.0’ının normal vücut ağırlığına sahip olduğu 
görülmüş olup, anılan çalışma ile yakın değer-
dedir. Tuncer (2004)’in yaptığı çalışmada ise 
karın çevresi ve kalça çevresi kızlarda; vücut 
ağırlığı ve boy uzunluğu erkeklerde anlamlı 
olarak yüksek bulunmuştur. Bir ilköğretim oku-
lunda yapılan çalışmada, öğrencilerin Beden 
Kütle İndeksi dağılımları incelendiğinde, %6.4’ünün 
obez, %6.9’unun hafif obez, %78.1’inin normal 
kilolu, %8.5’inin düşük kilolu olduğu görülmüş-
tür (Ceylan ve Turan, 2008). Yapılan başka bir 
çalışmada, öğrencilerin %7.5’inin zayıf, %68.4’ünün 
normal, %17.0’ının fazla kilolu ve %7.1’inin de 
obez olduğu belirlenmiştir (Süzek vd., 2010). Bu 
çalışmada da öğrencilerin yarıya yakının (%48.7) 
normal vücut ağırlığına sahip olduğu görülmüş-
tür. Bunu sırasıyla %18.7 ile şişman, %12.3 ile 
zayıf, %12.0 ile çok zayıf ve %8.3 ile de toplu 
olanlar izlemektedir. Son yıllarda ülkemizde 
önemli bir sağlık sorunu haline gelen obeziteye 
karşı çocukların normal vücut ağırlığına sahip 
olmaları sevindirici bir durumdur. Önay Derin 
ve arkadaşlarının (2011), ilköğretim öğrencileri 
üzerinde yaptıkları çalışmada, öğrencilerin yarı-
dan fazlasının (%57.6) ≥15.-<85. persentiller 
arasında olduğu görülmüş olup, bunu sırasıyla 
%17.3 ile ≥85.-<95. persentiller arasında olanlar, 
%13.6 ile <5. persentil olanlar, %7.3 ile ≥5.- <15. 
persentiller ve %4.2 ile de ≥95 persentil olanlar 
izlemektedir. Polonya’da 6-13 yaş arası çocuk-
larda yapılan çalışmada, obezitenin en fazla ol-
duğu yaş grubu; kentsel bölgede yaşayan erkek 
çocuklarda 9 ve 10, kız çocuklarda ise 9 yaş, 

kırsal kesimde ise erkeklerde 12, kızlarda 7 ya-
şında en fazla olduğu saptanmıştır (Bac et al., 
2012). Savaşhan ve arkadaşlarının (2015), yap-
tıkları araştırmada, çocukların %11.1’i (n=438) 
kilolu ve %7.5’i (n=299) obez olarak saptanmış-
tır. Hem anne hem de babası obez olan çocuk-
larda obezite görülme sıklığının %15.7 (n=18) 
olduğu, anne ve babaların beden kütle indeksle-
ri arttıkça çocuklardaki obezite sıklığının da 
arttığı belirlenmiştir (p<0.001). 

Öğün atlamak bazal metabolizmayı yavaşlataca-
ğından öğün atlamak yerine günde en az üç ve 
hatta altı öğünde önerilen miktardaki besinleri 
tüketmek organizmanın sindirim ve metabolizma 
faaliyetlerinin belirli bir düzeyde tutulmasına 
yardımcı olur (Arslan vd., 2001). Çalışmada, 
öğrencilerin yarıdan fazlasının (%61.7) öğün 
atladığı görülmüştür. Öğün atlayan öğrencilerin 
en fazla oranda (%73.0) sabah kahvaltısını, 
%23.2’sinin öğle ve %3.8’inin de akşam öğünü-
nü atladığı belirlenmiştir. Yapılan bir çalışmada, 
çocukların %69.7’sinin düzenli olarak kahvaltı 
yaptıkları görülürken, %23.7’sinin bazen yaptık-
ları, %6.5’inin ise hiç yapmadıkları görülmüştür 
(Kudaş vd., 2005). Bu çalışmada ise, öğrencile-
rin çoğunluğu (%73.0) kahvaltı yapmamaktadır. 
Günün en önemli öğünü olan kahvaltının öğren-
cilerin çoğu tarafından yapılmaması, okulun 
erken saatlerde başlamasından, öğrencilerin geç 
kalkmalarından, zaman ayıramamalarından kay-
naklanıyor olabilir. Türk ve arkadaşları (2007), 
yaptıkları çalışmalarında, öğrencilerin %81.0’ının 
öğün atladığını ve en sık olarak da %45.6 ora-
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nıyla sabah kahvaltısını atladığını belirtmişlerdir. 
Aynı çalışmada, öğün atlama nedenlerine bakıl-
dığında, ilk iki sırada iştahsızlık (%66.6) ve 
zaman darlığı (%27.6) olduğu görülmekte olup, 
bulgu çalışma sonucuyla benzerlik göstermekte-
dir. Lise öğrencileri üzerinde yapılan bir çalış-
mada, öğrencilerin %34.0’ünün sabah kahvaltı-
sını, %38.3’ünün öğle yemeğini ve %6.5’inin 
akşam yemeğini düzenli olarak tüketmedikleri 
görülmüştür (Özmen vd., 2007). Kaşıkçı (2010), 
yaptığı çalışmasında,  öğrencilerin %67.0’sinin 
günde üç öğün tükettiğini saptamıştır ve en çok 
atlanılan öğünün sabah kahvaltısı olduğu görül-
müştür. Bu çalışma da en çok atlanan öğün sabah 
kahvaltısı olup, sonuç anılan çalışma bulgusuy-
la yakın değerdedir. Yapılan benzer çalışmalarda,öğrencilerin 
öğün atlama nedenlerine bakıldığında ilk sırada 
“iştahı olmadığı ya da canı istemediği için” ce-
vaplarının yer almakta olduğu görülmektedir 
(Kaşıkçı, 2010; Aydoğan 2011; Önay Derin vd., 
2011). Bu çalışmada da, “canı istemediği ya da 
iştahı olmadığı için” (%43.2) öğün atladığını 
söyleyenler ilk sırada yer almakta olup, sonuç 
anılan literatür bilgilerini destekler niteliktedir. 
Yapılan başka bir çalışmada, öğrencilerin %15.7’si-
nin öğün atladığı ve %92.9’unun kahvaltı yap-
tığı görülmüştür (Özilbey ve Ergör, 2015).  
Öğünler arasında ilk ve en önemlisi olarak ta-
nımlanan kahvaltının, bu çalışmada (%73.0) 
büyük oranla atlanmakta olduğu görülürken, 
anılan çalışmada atlanma oranı oldukça düşüktür 
(%7.1). Düzenli ve dengeli beslenme sağlıklı 
olmanın temelidir. Özellikle gelişme çağındaki 
çocuklarda öğün atlamak; atlanan öğünün oluş-

turduğu açlığın bastırılması için okul kantinle-
rinde satılan fast food yiyeceklerin tüketilmesine 
neden olur (Ceylan ve Turan, 2008). Öğrencile-
re “öğün arasında atıştırma alışkanlığınız var 
mı?” diye sorulduğunda öğrencilerin %95.3’ünün 
“evet” diye cevap verdikleri belirlenmiştir. Ancak, 
bu tür besinlerin yağ içeriğinin yüksek olması, 
vitamin ve mineral içeriklerinin düşük olması 
dengesiz beslenmeye ve buna bağlı olarak da 
şişmanlık ve kronik hastalıkların gelişmesine 
neden olabilir. Yapılan bir çalışmada, çocukların 
öğün aralarında %84.0 gibi büyük çoğunluğunun 
bir şeyler atıştırdığı, %16.0’ının ise atıştırmadığı 
bulunmuştur (Kudaş vd., 2005). Özmen ve ar-
kadaşlarının (2007), yaptıkları çalışmada, öğren-
cilerin %59.1’inin her zaman yemek aralarında 
abur cubur yeme alışkanlığı olduğu belirlenmiş-
tir. Kaşıkçı (2010) çalışmasında, öğün aralarında 
yiyecek tüketenlerin oranını %88.7 olarak bul-
muştur. Günlü ve Önay (2011), yaptıkları çalış-
mada öğrencilere “ana öğün dışında ara öğün 
yer misiniz?” sorusuna, öğrencilerin %48.5 
oranıyla evet, %49.7 oranıyla bazen, %1.8 ora-
nıyla da hayır cevabını verdiklerini belirlemiş-
lerdir. Benzer başka bir çalışmada, öğün arala-
rında besin tüketme oranı %96.3 olup (Önay 
Derin vd., 2011), bu çalışma sonucuyla yakın 
değerdedir. Çalışmamızda, öğrencilerin çoğun-
luğunun ara öğünlerde atıştırma yaptıkları görül-
mektedir. Bunun nedeni, son zamanlarda çocuk-
ların vakitlerini daha çok televizyon ve bilgisayar 
başında geçiriyor olmalarından ve bu sırada bir 
şeyler yeme isteklerinden kaynaklanıyor olabilir. 
Savaşhan ve arkadaşlarının (2015), yaptıkları 
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çalışmada, tüm çocukların %69.6’sının öğün 
aralarında abur-cubur atıştırma alışkanlığının 
olduğu belirlenmiş olup, bu bulgu çalışmamız 
bulgusundan daha düşük orandadır. Yapılan 
benzer bir çalışmada, yemek arasında atıştırma 
yapan öğrenci oranı %70.5 olup (Özilbey ve 
Ergöre, 2015), çalışma bulgusundan biraz daha 
düşük değerdedir. Ara öğünlerde, besleyici de-
ğeri düşük olan yüksek kalorili ve çok yağlı 
besinler yerine besleyici değeri yüksek olan 
besinlerin tüketilmesi gerekirken, çoğunlukla yağ 
oranı yüksek olan besinler daha fazla tüketilmek-
tedir. Günlük enerjinin büyük bir kısmını şeker, 
tatlı, pasta gibi yiyeceklerden almak doğru de-
ğildir. Çünkü bu besinlerde çok az protein, vita-
min ve mineral olduğu için boş enerji kaynağı-
dırlar ve vücuda enerji kazandırmaya yardımcı 
olan B grubu vitaminlerin gereksinimlerini art-
tırarak, bir süre sonra vücuttaki enerjiyi de alıp 
yorgunluk ve uyku verirler. Çok tüketildikleri 
zaman diş çürüklüklerine de neden olurlar (Uçar 
ve Hasipek, 2006). Boş enerji kaynağı diyebile-
ceğimiz kolalı içecekler, şeker-çikolata patates 
cipsi gibi besinleri tüketim oranları sırasıyla 
%33.2, %35.0 ve %29.7 olarak bulunmuştur. Ara 
öğünlerde süt, meyve gibi besin öğelerinin tüke-
tilmesinin teşvik edilmesi, çocukların hem obe-
ziteden korunmalarında hem de sağlıklı büyüme 
ve gelişmelerinde yardımcı olmaktadır (Aktaş, 
2001). Bu çalışmada da, öğrencilerin öğün ara-
larında en yüksek oranda tükettikleri besinin 
meyve (%52.4) olması sevindirici bir durumdur.  
Bunu kuruyemiş (%45.1), kek, pasta, börek, 
simit (%42.7), şeker, çikolata (%35.0) ve cips ve 

benzerlerinin (%29.7) izlediği görülmüştür. Ya-
pılan bir  çalışmada, abur cubur yeme sıklığına 
bakıldığında %27.9’unun her gün 1 adet, %27.9’unun 
haftada 3-4 kez, %24.2’sinin haftada 3’ten az, 
%20.0’ının her gün 1’den fazla olduğu görül-
müştür (Kudaş vd., 2005).  Yapılan benzer bir 
çalışmada, öğrencilerin öğün aralarında en yük-
sek oranda tükettikleri besinlerin meyve (%49.5), 
kek-pasta-börek-simit vb. (%45.1), meyve suyu 
(%39.1), süt-ayran (%36.4) ve kolalı içecekler 
(%26.6) olduğu belirlenmiştir (Önay Derin vd., 
2011). Türk ve arkadaşlarının (2007) yaptıkları 
çalışmalarında, öğrencilerin sık tükettikleri gıda-
lar sırasıyla ekmek (% 97.0), mevsim meyvele-
ri (% 91.7), süt/yoğurt (% 91.2), domates (% 
90.7), salata malzemeleri (% 88.9), çay (% 74.4), 
çikolata (% 70.0), hazır kek/bisküvi (% 68.5), 
ayran (% 66.6), patates (% 64.8), yumurta (% 
64.1), bal/reçel (% 60.6)’dır. Sebze ve meyveler 
içerdikleri A, C, E, K vitaminleri, folik asit, ni-
asin, selenyum, bakır, potasyum gibi vitamin ve 
mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlen-
direrek hastalıklara karşı direnç sağlar, deri ve 
göz sağlığı için temel öğeler içerir, diş ve dişeti 
sağlığını korur (Uzundikme ve Çakıroğlu, 2007). 
Günlük enerji ve protein gereksinimine çok az 
katkıda bulunurken, mineraller ve vitaminler 
bakımından zengin besin gruplarındandır (Bay-
sal, 1997). Yeterli ve dengeli beslenebilmek için 
günde 4-5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi 
önerilmektedir (Duyff, 2003). Bu çalışmada, 
öğrencilerin %62.0’ının taze meyveyi ve %40.3’ünün 
de taze sebzeyi her gün tükettikleri görülmüştür. 
Yapılan benzer bir çalışmada da, öğrencilerin 
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%76.4’ünün taze meyveyi ve %50.3’ünün de 
taze sebzeyi her gün tükettikleri belirlenmiş olup, 
çalışma bulgusundan daha yüksektir (Önay De-
rin vd., 2011). Yeterli ve dengeli beslenmek için 
her besin grubundan belli miktarlarda almak 
gerekir. Süt, yoğurt ve peynir grubundan günde 
1-3 porsiyon önerilmektedir (Jacobson 1995). 
Bu çalışmada her gün peynir, yoğurt ve süt tü-
ketenlerin oranı sırasıyla %66.3, %40.3 ve 
%16.7’dir. Büyüme ve gelişme dönemlerinden 
olan preadölesan-adölesan dönemindeki ve diğer 
yaş gruplarındaki bireyler için süt ve ürünleri 
(yoğurt, peynir vb.) içerdikleri protein miktarla-
rı ve kalitesi, vitaminler, mineraller, karbonhidrat, 
özellikle kalsiyumun ana kaynağı olmaları açı-
sından tüketilmesi gereken besin gruplarından 
olup (Önay, 2002), çalışmada süt tüketiminin bu 
kadar düşük oranda olması üzücüdür. Aslan ve 
arkadaşlarının (2003), yaptıkları çalışmada, kız 
öğrencilerin % 47.0’sinin süt ve yoğurdu her gün 
tükettikleri belirlenmiştir. Yapılan başka bir ça-
lışmada, çocukların %45.2’si her gün bir su 
bardağı süt içtiğini, yalnızca %20.1’i her gün iki 
su bardağı ve üstü süt tükettiğini belirtmiştir 
(Nahcivan, 2006). Benzer başka bir çalışmada 
da, her gün süt tüketenlerin oranı %39.8 olup 
(Önay Derin vd., 2011), bu çalışmada her gün 
süt tüketenlerin oranı, anılan çalışmaların bulgu-
larından düşük değerdedir (%16.7). Bulgunun 
düşük olması, yapılacak bilinçlendirme eğitim-
leri ve süt desteği ile daha iyi süt tüketim oran-
larına ulaşabilecek bir grupla karşı karşıya oldu-
ğumuzu düşündürmektedir. Kutlu ve Çivi (2009), 
yaptığı çalışmasında, öğrencilerin yarıdan fazla-

sının süt-yoğurdu (%62.5) ve peyniri (%56.9) 
her gün tükettiklerini saptamıştır. Bu çalışmada, 
öğrencilerin en fazla oranda (%31.3) haftada 1 
balık tükettikleri görülmektedir. Yapılan benzer 
bir çalışmada, öğrencilerin yarından fazlasının 
(%52.4) haftada 1 balık tüketmekte olduğu be-
lirlenmiş  olup (Önay Derin vd., 2011), çalışma 
bulgumuzdan biraz yüksektir. Bu, araştırma 
kapsamındaki öğrencilerin bu grupta yer alan 
tavuk ve kırmızı eti balıketine göre daha çok 
sevdiklerini düşündürmektedir.  Yapılan bir ça-
lışmada; öğrencilerin %47.9’u kuru baklagili, 
%47.2’si beyaz eti, %41.6’sı kırmızı eti ve %40.0’ı 
da yumurtayı haftada 1-2 kez tükettiklerini be-
lirtmişlerdir. Ekmek %77.9 oranında her gün 
tüketilmektedir. Pirinç, makarna, bulgur grubu 
besinler %43.8 oranında haftada 1-2 kez, taze 
sebze-meyve ise %69.1 oranında her gün tüke-
tilmektedir. Öğrencilerin %46.8’i zeytinyağı ve 
ayçiçek yağını her gün tükettiklerini belirtmiş-
lerdir. Şekeri her gün tüketme oranı %55.8 olarak 
bulunmuştur (Aslan ve ark., 2003). Türk ve ar-
kadaşlarının (2007) yaptıkları çalışmada, her gün 
kuru baklagil tüketenlerin oranı %35.0, balık 
tüketenlerin oranı %18.4, kırmızı et tüketenlerin 
oranı %91.0, mevsim meyvesi tüketenlerin ora-
nı %91.7, sebze tüketenlerin oranı %8.0 olarak 
bulunmuştur. Yapılan başka bir çalışmada, öğ-
rencilerin %13.1’inin sebzeleri, %57.3’ünün 
meyveleri, %67.2’sinin süt ve süt ürünleri, 
%17.3’ünün et, tavuk, balık ve yumurta gibi 
hayvansal gıdaları, %12.8’inin kuru baklagilleri, 
%14.2’sinin makarna, pilav, bulgur ve erişteyi 
günde en az bir porsiyon tükettikleri saptanmış-
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tır (Ceylan ve Turan, 2008). Kutlu ve Çivi (2009) 
yaptıkları çalışmada, öğrencilerin %60.7’sinin 
beyaz eti, %47.3’ünün kırmızı eti, %35.6’sının 
yumurtayı, %49.0’ının kuru baklagili en fazla 
olarak haftada 1-2 kez tükettiklerini belirlemiş-
lerdir. Başka bir çalışmada da, tavuk etinin, balık 
etinin, kuru baklagillerin ve kırmızı etin en fazla 
oranda haftada bir kez tüketildiği görülmekte olup 
(sırasıyla %58.6, %52.4, %41.4,%29.8),  yumur-
tanın tüketimi %52.4 oranı ile en fazla her gündür 
(Önay Derin vd., 2011). Bu çalışmada da, tavuk 
etinin, balık etinin, kuru baklagillerin ve kırmızı 
etin en fazla oranda haftada bir kez tüketildiği 
görülmekte olup (sırasıyla %52.0, %31.3, %35.3, 
%40.0),  yumurtanın tüketimi %34.0 oranı ile en 
fazla günaşırı olup, anılan çalışma sonuçlarıyla 
paraleldir. İçerdiği yüksek meyve şekerinden 
dolayı iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan 
pekmez (Vardin ve Vardin, 2004), beslenme açı-
sından önemli bir üründür (Üstün ve Tosun, 1997). 
Bu çalışmada, her gün pekmez tüketim oranı 
düşük olup (%15.7), öğrencilerin %38.3’ü hiç 
pekmez tüketmemektedir. Beslenme açısından 
önemi büyük olan pekmezin tüketiminin arttırıl-
ması desteklenebilir. Benzer bir çalışmada,  öğ-
rencilerin her gün pekmez tüketiminin %23.6 
olduğu ve %25.1’inin ise hiç tüketmediği görül-
mektedir (Önay Derin vd., 2011). Günlü (2010), 
yaptığı çalışmasında öğrencilerin %46.1’inin 
pekmezi her gün tükettiği görülmüş olup, bu 
bulgu çalışma sonucundan oldukça yüksektir. 
Yapılan başka bir çalışmada, öğrenciler arasında 
her gün tatlı (şeker ve şekerli) yiyecekleri tüketme 
alışkanlığı %42.2 olarak bulunmuştur (Özmen ve 

diğ., 2007). Bu çalışmada ise, öğrencilerin her 
gün şeker ve çikolata tüketme oranları %41.7 
olup, literatür bulgularıyla benzer değerdedir. 
Şeker, çikolata, reçel ve benzeri yiyeceklerin 
fazla tüketimi obeziteyi tetikleyebileceğinden 
bunlar yerine meyve, sebze, süt gibi daha az 
kalori yiyeceklerin tüketilmesi önerilebilir. Önay 
Derin ve arkadaşlarının (2011), yaptıkları çalış-
mada, öğrencilerin şeker, çikolata ve benzerlerini 
en fazla tüketim oranları %29.8 ile günaşırı, % 
27.2 ile her gün ve %26.2 ile de haftada 1 olarak 
bulunmuştur. Yine yapılan bir çalışmada, öğren-
cilerin hiç tüketmediği besinler arasında sakatat-
ların ilk sırada yer aldığı belirlenmiştir (Günlü ve 
Önay, 2011). Benzer başka bir çalışmada da, 
öğrencilerin hiç tüketmiyorum cevabını verdik-
leri besinler arasında sakatatlar (%62.8) ilk sırada 
yer almakta olup,  bu çalışma sonucuyla (%71.7) 
anılan çalışma bulguları yakın değerdedir. Özilbey 
ve Ergör (2015), yaptıkları çalışmalarında, araş-
tırmaya katılan öğrencilerden %64.7 haftada beş 
su bardağı ya da daha fazla süt tüketirken, %6.4’ü 
hiç süt tüketmediklerini, öğrencilerin %49.4’ü 
haftada 1’den fazla et tüketirken %6.7’si hiç et 
tüketmediğini belirtmişlerdir. Aynı çalışmada, 
öğrencilerin %29.7’si şekerlemeyi, %3.1’i cipsi, 
%4.6’sı gazlı içeceği ve %5.5’i sosis-salam-su-
cuğu neredeyse her gün tüketmektedir. Çocuk-
luktan adölesan dönemine geçiş sürecinde olan 
yaşlarda günlük süt tüketiminde giderek azalma 
olduğu ve bu azalmada gazlı içecek tercihinin 
önemli rolü olduğu vurgulanmaktadır.
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Sonuç ve Öneriler

Elde edilen bu bulguların değerlendirilmesi so-
nucunda; ülkemizin düzenli yapılan antropomet-
rik araştırmalara olan ihtiyacı ortadadır. Özellikle 
toplumun sağlık, beslenme, hijyen ve büyüme-
gelişme durumları hakkında bilgiler veren antro-
pometrik araştırmaların sayısının artması, bunla-
rın pratikte daha fazla kullanılmasını olanaklı hale 
getirecek, bu da insan hayatını kolaylaştıracaktır 
(Bektaş ve Akın, 2005). Ayrıca, öğrencilerin 
özellikle kahvaltının daha yeterli alınması konu-
sunda eğitici faaliyetlerle yönlendirilmesinin 
uygun olacağı düşünülmektedir. Beslenme alış-
kanlıkları içerisinde günlük öğün sayısı büyük 
önem taşımaktadır. Günlük öğün sayısının üç ana, 
iki ara öğün şeklinde olması önerilmektedir. Okul 
eğitimlerinde sütün yararları ve süt içmenin teşvik 
edilmesi, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerinin 
anlatılması çocukların daha sağlıklı olmasına 
katkı sağlayacaktır. Okul çağı çocuklarına yeter-
li ve dengeli beslenme ile sağlıklı beslenme ko-
şulları sunulmalı ve gençlerin spor yapmaları için 
uygun alanlar oluşturulmalıdır. Düzenli, yeterli 
ve dengeli beslenme kadar fiziksel aktivitenin 
önemi anlatılarak gençlerin sportif faaliyetlere 
yönlendirilmesi büyük yarar sağlayacaktır. Ço-
cukların televizyon seyretmeleri, bilgisayar ve 
video oyunları için harcadıkları zaman sınırlan-
dırılmalı ve daha fazla fiziksel aktivite için yön-
lendirilmelidir. Çocukluk ve adölesan dönemin-
dekilerin özellikle televizyon ve bilgisayar başın-
da harcadıkları zamanın uzunluğu göz önüne 
alındığında, bu tür yayın organlarında sağlıklı 

beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili programla-
rın cazip hale getirilerek yaygınlaştırılmasının, 
yoğun enerji içeren besin reklamlarının denetlen-
mesinin sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyecek 
önlemler arasında olduğu düşünülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT
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and a period in which most life long behavior is developed. To sustain such fast growth; energy, 
protein, vitamins, minerals and other kind of nutritions need to be provided with a nutrition program 
that is sufficently and balanced. For the purpuse of determining nourisment habits and frequency, 
elementary school students antropometric measurements are planned and samples of this experiment 
will be conducted on 300 volunteers; 7th and 8th  grade students choosen in random sampling method 
consisting 131 girls and 169 boys taking education at İsacan Bezirci middle school in Karatay pro-
vince of Konya (Participation rate is 50.51%). Research data gathered between March and April 
2015 were conducted in two stages. In first stage children’s weight, height, waist and hip circumfe-
rences are measured, Body Mass Index (BMI) values calculated. In second stage required informa-
tion was gathered with a survey developed by researchers. The survey includes various questions to 
gather general information of students and their nourisment habits. Every student’s weight, height, 
waist and hip circumference was measured. Students height (cm), weight (kg), waist and hip cir-
cumferences (cm) was taken from antropometric measurement and body mass indexes (BMI) (kg/
m2) were calculated. Students’antropometric measurements was taken in a room chosen by school 
administration and it was done by the same researcher in order to reduce failure ratio. Before taking 
measurements thick clothes like sweater, jackets and shoes were removed from students and they 
remained with only their uniforms. Students’ weight measurement were done with electronic weig-
her and their height measurement done with non-elastic tape measure directly from the researcher. 
In the process of deciding necessary weight of students proportional to their height, body mass index 
(BMI), BMI= weight (kg) / height (m2) was formula used. In the evaluation of BMI based percen-
tile related evidences taking reference of National Center for Health Statistics (NCHS) percentil 
values, below <5 percentile is too slim, between ≥5-<15 is slim, between ≥15-<85 is normal, bet-
ween ≥85-<95 is a bit fat and ≥95 is accepted fat for students in this age group. Waist circumference’s 
measuring is made while standing at the end of exhaling, between iliac crest and T12 wrapping 
around waist from middle, horizontally with non-elastic tape measure; hip circumference’s measu-
rement is made while standing at sides of student and wrapping around widest horizontal line of hip. 
At the evaluation of food consumption frequency  T=5T1+4T2+3T3+2T4+1T5 formula used with 
scoring system. At scoring; frequency of daily consumed food is 5, every other day consumed food 
4, weekly consumpted food 3, once in a 15 day consumed food 2, monthly consumed food multip-
lied with 1, collected and found total score for every food. In terms of comparing consumption 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

frequency of foods, calculated in persentage ratio with total score detecded for every food and highest 
total score if they consumed everyday. At evaluation of datas, SPSS package program used and re-
quired statistical analysis is done. Students ages vary between 13, 15 and is average 13.68±0.60. For 
boys avarege values of weight, height, BMI, waist circumference, hip circumference are respectively 
51.73±11.32 kg, 162.00±9.66 cm, 19.60±3.08 kg/m2, 64.98±9.30 cm, 82.13±9.39 cm; for girls are 
respectively 51.53±9.27 kg, 159.00±5.74 cm, 20.34±3.21 kg/m2, 63.21±7.70 cm, 86.32±8.13 cm. 
Boy and girl students’ highest ratios are found in between 15-85 percentiles (respectively %43.8, 
%55.0). It found that 77.0% of students did sports and near half of them (41.6%) were doing sports 
from time to time. More than half of the students (61.7%) found skipping meals and most skipped 
meal was determined as (73.0%) lunch. The majority of students (95.3%) were found eating snacks 
between meals. Most of the students found consuming bread (93,3%), cheese (66.3%) and fresh 
fruit daily but never consumed offal (71.7%) and molasses (38.3%). Tea and coffee are most consu-
med beverages (58.3%) among students. Results of these gathered findings evaluation, educational 
activities found relevant specially towards making sufficent breakfast. Among nutrition habits, daily 
meal quantity has great importance. It suggested that daily meal quantity as 3 main and 2 break 
meals. Encouraging to drink milk and teaching its benefits in school education, teaching principles 
of sufficent and balanced nutrition would contribute to children’s health. School-age children should 
be provided with adequate and balanced diet and suitable areas for children to do sports should be 
created. This is  the  common responsiblity of parents, schools and society. Basis of nutrition habits 
are given by family. This could reinforced by pre-school teachers and giving priority to them.
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PREVALENCE of ORTHOREXIA NERVOSA IN HEALTH and NON-
HEALTH PROFESSION COLLEGE(1)

SAĞLIK EĞITIMI ALAN ve ALMAYAN ÜNIVERSITE 
ÖĞRENCILERINDE ORTOREKSIYA NERVOZA PREVALANSI

Aydan ERCAN 1, Mehtap Akçil OK 2, Gül KIZILTAN 3, Mendane SAKA 4

1-2-3-4 Baskent University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics Ankara/TURKEY

Öz: Bu çalışma, sağlık eğitimi alan ve almayan yükseköğ-
renim öğrencilerinde Ortereksiya Nervoza (ON) sıklığını 
ve etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. 
İstanbul’da bulunan iki özel üniversiteden sağlık eğitimi 
alan 309 ve almayan 149 olmak üzere toplam 458 öğrenci 
gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. ON sıklığının belirlen-
mesinde ORTHO-15 testi kullanılmış ve 40 puanın altında 
olan öğrenciler ortorektik olarak kabul edilmiştir. Erkek ve 
kız öğrencilerin ORTO-15 puan ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (sırasıyla  41.3 ± 7.17 
;  37.4 ± 6.22; p <0.05).Sağlık eğitimi almayan öğrencilerin 
ORTHO-15 puan ortalaması (40.9 ± 7.02), sağlık eğitimi alan 
öğrencilerin ORTHO-15 puan ortalamasından (37.8 ± 6.53) 
daha yüksek olup istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p 
<0.05).ON’u etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tek 
değişkenli lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. Beslenme 
bilgi düzeyinin dışında cinsiyet, okul, diyet yapma durumu 
ve obsesif kompulsif düzeyi değişkenlerinin ON üzerinde 
istatistiksel olarak önemli olduğu sonucuna varılmıştır (p 
<0.05).Beslenme bilgisi yetersizliği yanında sağlıklı yeme 
takıntısı eğilimi dikkat çekici bulunmuştur. Üniversite 
öğrencilerinin diyetisyenler tarafından verilecek beslenme 
eğitiminin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandıracağı 
sonucuna varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Yeme Bozuk-
lukları, Beslenme Bilgisi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, 
Ortoreksiya Nervoza 

Abstract: The present study aimed to determine the prevalence 
of Orthorexia Nervosa (ON) and evaluate factors that effect 
ON in health and non-health profession college students. 
458 students from two colleges in Istanbul: (health college, 
n=309), (non-health college, n=149) were attended volun-
tarily to the study. The prevalence of ON was determined 
with the ORTHO-15 test; participants with scores below 
40 were classified as having ON. There were statistically 
significant differences in mean ON scores between male 
and female students 41.3 ± 7.17 vs 37.4 ± 6.22,  p<0.05). 
Students from the non-health college were more likely 
to have high ORTHO-15 scores than students from the 
health college (40.9 ± 7.02 vs 37.8 ± 6.53, p<0.05). Binary 
logistic regression analysis found that the study variables 
(e.g., gender, college), with the exception of Nutritional 
Knowledge level, had a statistically significant effect on 
ON (p<0.05). This suggests university students need more 
nutrition information delivered by dietitians. 

Key Words: College Students; Eating Disorders; Nutritional 
Knowledge; Obsessive Compulsive Disorder; Orthorexia 
Nervosa 
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Introduction

In recent years, the increase of obesity and re-
lated health problems has generated discus-
sion among health professionals on health 
promotion and personal responsibility. Since 
the beginning of 21st century, the benefits and 
risks of food choices have been at the center 
of media attention, and the focus on healthy 
eating has increased. However, when eating 
the perfect diet begins to take control of a per-
son’s life, the stress of maintaining such a diet 
can influence physical, emotional and mental 
status. Therefore, many people exhibit differ-
ent forms of a highly sensitive eating behav-
ior called Orthorexia Nervosa (ON) (Bratman 
& Knight, 1997; Bosi, Çamur & Güler, 2007; 
Brytek, 2012; Bustamante, 2012; Rangel, 
Dukeshire & MacDonald, 2012). ON is not a 
weight loss regimen, but an immense phobia 
about eating only “pure” food (Bosi, Çamur 
& Güler, 2007; Brytek, 2012). It comprises a 
pathologic obsession for biologically pure 
foods with a common focus on food additives 
and organic foods. This can lead to affective 
dissatisfaction and intense social isolation 
arising from obsessive thoughts about foods 
caused by strict dietetic limitations  (Bratman 
& Knight, 1997; Arusoğlu et al., 2008; Bry-
tek, 2012; Bustamante, 2012 ). There is rela-
tively little information available about ON, 
as it is a new concept of eating behavior and 
has not yet been defined as a disease. Cur-
rently, ON does not have a universally accept-

ed definition, and there is no valid diagnostic 
criteria in either the DSM-IV-TR or the ICD-
10 (Arusoğlu et al., 2008; Alvarenga et al., 
2012; Brytek, 2012). However, the relation-
ship between changes in the eating behaviors 
that characterize ON and obsessive-compul-
sive disorders is presently being studied (Bosi, 
Çamur & Güler, 2007). Bratman and Knight, 
1997 first described ON as an unhealthy ad-
diction with what the individual considers to 
be healthy. While ON is not an independent 
diagnostic category, it does have some simi-
larities with other eating disorders. Having 
ON not only means that people are obsessed 
with eating “healthily”, but they also have a 
specific attitude to food, such as preparing 
their food in a certain way, or avoiding con-
sumption of some foods or all of a specific 
food group that they consider to be harmful 
for their health (Catalina et al., 2005; Arusoğlu 
et al., 2008; Brytek, 2012).

As messages about risk around food choices 
increase in frequency and intensity, so do 
messages about the benefits of a healthy diet 
(Rangel, Dukeshire & MacDonald, 2012). 
Knowledge about food is considered to be 
beneficial for good food choices and healthy 
weight reduction with long-term implications 
for general health (MacNicol, Murray & Aus-
tin, 2003; Şanlier, Konaklioğlu & Güçer, 
2009; Bargiota et al., 2013). A healthy diet 
has a positive impact on health and should not 
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affect relationships with other people, quality 
of life or emotional states. 

While social awareness of diet, nutrition and 
healthy eating has increased, in some people, 
this awareness has increased to the point 
where it shows signs of an obsession (Brytek, 
2012; Rangel, Dukeshire & MacDonald, 
2012). Research by Arusoĝlu et al., 2008 
showed that orthorexic tendencies could be 
related to a pathological eating attitude, which 
was noted to be a good predictor of orthorex-
ic tendencies. In addition, obsessive-compul-
sive symptoms had a significant effect on or-
thorexic tendencies (Arusoğlu et al., 2008); 
individuals with higher obsessive-compul-
sive symptoms had greater orthorexic tenden-
cies. The authors’ clinical observations sug-
gested that the number of people with or-
thorexic tendencies is increasing. In addition, 
there is longstanding interest in possible as-
sociations between obsessive-compulsive 
disorder (OCD) and eating disorders (ED) 
(Wu, 2008; Brytek, 2012; Pollack & Forbush, 
2013). OCD is characterized by the presence 
of obsessions or compulsions or (as is often 
the case) both. The obsessions or compul-
sions cause marked distress, are time-con-
suming and interfere with the person’s nor-
mal functioning (Parmet, Lynm & Golub, 
2011). Research indicates that individuals 
with co-morbid ED and OCD develop the ED 
at a younger age and experience a more 
chronic, unremitting course of illness than in-

dividuals without a co-occurring OCD diag-
nosis (Heyman, Mataix-Cols & Fineberg, 
2006; Pollack & Forbush, 2013). In terms of 
personality traits, high levels of obsession 
have been found in both OCD and ED, and 
are also a risk factor for the development of 
ED later in life (Jıménez-Murcia et al., 2007; 
Wu, 2008; Bernert et al., 2013). 

The psychological test most commonly used 
for assessing the obsessive and compulsive 
symptoms is the Maudsley Obsessive-Com-
pulsive Inventory (MOCI), developed by 
Hodgson and Rachman (Hodgson & Rach-
man, 1977). The MOCI is a self-report ques-
tionnaire with a true-false format developed 
to evaluate the type of obsessive-compulsive 
symptoms and discriminate obsessive pa-
tients from other neurotic patients and from 
nonclinical people (Sánchez-Meca et al., 
2011; Bernert et al., 2013). It has also been 
used as a screening tool to assess obsessive 
and compulsive symptoms in patients with 
OCD.

The MOCI can be applied to adults as well as 
children and adolescents, and has been adapt-
ed to many different languages and cultures. 
Tosun and Irak , 2008 adapted the MOCI to 
Turkish. 

The prevalence of disturbed eating attitudes 
has been found to be high among Turkish late 
adolescents, and these disturbed eating atti-
tudes are related to several psychological 
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characteristics (Baş et al. 2004). Dieting, 
which may include unhealthy eating practices 
such as an extreme restriction of overall ca-
loric intake and/or eating only certain types 
of food (e.g., those deemed “good” foods by 
the dieter), may disrupt intuitive eating pro-
cesses and has been associated with long-
term weight gain (Bosi , Çamur & Güler,2007; 
Moy et al., 2013). 

The present study aimed to determine the 
prevalence of ON and evaluate the factors 
which effect ON in health and non-health 
profession college students in Istanbul.

Material and Method

The present study was conducted between 
April 2012 and May 2012, with a sample of 
458 students from two different colleges in 
Istanbul; the Shipping and Maritime School 
(non-health college, n=149) and the School 
of Nursing (health college, n=309). The study 
used a cross-sectional design and the sample 
size was calculated using a proportion of the 
college population size. The researchers vis-
ited students in their classrooms and provided 
information about the study. Participation 
was voluntary and returning a completed 
questionnaire was regarded as giving consent 
to participate.

A four-part questionnaire was used to collect 
data. Participants completed all parts of the 
questionnaire in their own time and complet-
ed questionnaires were collected by the re-

searchers. The first part identified partici-
pants’ demographic and anthropometric char-
acteristics, including age, gender, body 
weight and height. The other parts of the 
questionnaire assessed participants’ sensitiv-
ity to healthy eating, nutritional knowledge 
(NK) and obsessive-compulsive behaviors. 

The body weight and height of the partici-
pants were determined, and the body mass 
index (BMI) calculated as the weight in kilo-
grams divided by the square of height in me-
ters. BMI scores were evaluated according to 
the World Health Organization (WHO, 2006) 
classification (BMI <18.5 underweight; BMI 
=18.5–24.99, normal weight; BMI =25.0–
29.99, overweight; BMI ≥30 obese). 

The NK of the participants was evaluated by 
20 self-report questions about nutrition. All 
correct responses were evaluated as 1 point. 
The NK scores were classified as: bad ≤10 
points; moderate 11–15 points; or good 16–
20 points. 

Participants’ sensitivity to healthy eating was 
determined using the ORTHO-15 question-
naire. The ORTHO-15 was developed by Do-
nini et al., 2005 for the diagnosis of orthorex-
ia, and is based on a 10-item orthorexia ques-
tionnaire. The ORTHO-15 has been translat-
ed into several languages including Turkish 
and validated by Arusoğlu et al., 2008. It is a 
15-item self-report questionnaire that deter-
mines the prevalence of highly sensitive be-
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havior related to health and proper nutrition. 
The items assess an individual’s behaviors 
(obsessive attitudes) related to the selection, 
purchase, preparation and consumption of 
food that they consider to be healthy. Re-
sponses that indicated orthorexia were given 
a score of 1, while the “healthier” responses 
were scored as 4. The final test score was the 
sum of the scores for the 15 items (Donini et 
al., 2005). The ORTO-15 defines scores be-
low 40 as orthorexic (having highly sensitive 
behavior), with eating behavior regarded as 
reaching more normal levels as the score in-
creases (Brytek, 2012; Donini et al., 2005; 
Valera et al., 2014). Participants’ obsessive-
compulsive behaviors were determined with 
the Maudsley Obsessive-Compulsive Inven-
tory (MOCI). The MOCI is a self-report in-
ventory that was developed by Hodgson and 
Rachman, 1977 to assess obsessive-compul-
sive behavior. The MOCI is composed of 30 
dichotomous items in a true-false format. The 
total MOCI score ranges from 0 (absence of 
symptoms) to 30 (maximum presence of 
symptoms). According to this test, scores of 8 
or below represented low obsessive-compul-
sive symptoms, scores between 9 and 15 rep-
resented moderate-level symptoms, and 
scores of 16 or above represented high levels 
of obsessive-compulsive symptoms. Tosun 
and Irak adapted the MOCI into Turkish and 
conducted reliability and validity analyses 
(Tosun & Irak, 2008). 

 Chi-square tests were applied to categorical 
data, and student’s t tests were used to find 
the quantitative differences between the two 
groups. Univariate logistic regression analy-
sis was conducted to determine potential pre-
dictors of sensitivity to healthy eating. When 
ORTHO-15 scores were evaluated as the de-
pendent variable, the effects of independent 
variables such as gender, type of college, 
BMI, NK and MOCI were examined. Partici-
pants with ORTHO-15 scores below 40 were 
categorized as 1 and those with scores of 40 
or above were categorized as 0. According to 
the logistic regression analysis and reference 
categories for the study variables (shown in 
Table 3), the ORTHO-15 scores of the two 
groups were analyzed to evaluate if they were 
at risk of having orthorexia nervosa. Odds 
Ratio (OR) values and the confidence inter-
vals (CI) that did not include the value 1 were 
regarded as being statistically significant. All 
statistical analyses were carried out using 
SPSS 17.0 (SPSS Statistics for Windows, 
Version 17.0. SPSS Inc., Chicago, IL). Statis-
tical significance was set at p≤0.05.

Results

A majority (63.8%) of participants were fe-
male. The average age was 21.4 ± 1.6 years, 
and 67.5 % of participants were college health 
students. When participants were asked to 
identify their body weight, 43.4% identified 
themselves as normal and 37.1% as over-
weight or obese. The proportion of students 
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who had dieted in the previous 12-month pe-
riod was 26.0%. According to the MOCI 
scores, 48.7% of the participants had a high 

obsessive score and 60.0% were found to 
have orthorexic tendencies (Table 1).

Table 1. Characteristics of the Participants (n=458, Istanbul, 2012) 

Characteristics f %

Gender

Female 292 63.8

Male 166 36.2

Age (  ± SD*)                21.4 ± 1.6

College

Health 309 67.5

Non-health 149 32.5
Body weight perception

Underweight 89 19.4

Normal 199 43.4

Overweight 170 37.1
Dieting in previous 12 months

No dieting 339 74.0

At least one diet 119 26.0
Disease Diagnosis

Yes 92 20.1

No 366 79.9
Nutritional Knowledge

Low (<10) 253 55.2

High (≥10) 205 44.8
MOCI

Low OCD (<8) 63 13.8

Moderate OCD (9–5) 172 37.6

High OCD (≥16) 223 48.7
Orthorexia Nervosa (ON)

ON score <40 275 60.0

ON score ≥40 183 40.0
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*SD: Standard Deviation

The mean ORTHO-15 score was higher for 
male than female (41.3 ± 7.17 vs 37.4 ± 6.22, 
p<0.05), while the mean NK score was higher 
for female than male (10.7 ± 2.45 vs 8.5 ± 
2.59, p<0.05). Students from the non-health 
college were more likely to have a high OR-
THO-15 score than students from the health 
college (40.9 ± 7.02 vs 37.8 ± 6.53, p<0.05). 
The mean NK score was higher for students 
from the health college than for those from 
the non-health college (10.7 ± 2.64 vs 8.4 ± 

2.64, p<0.05). The mean MOCI score was 
higher for female than male (16.5 ± 5.88 vs 
13.7 ± 6.05, p<0.05), and higher for students 
at the health college than for those at the non-
health college (16.5 ± 5.91 vs 13.3 ± 65.84, 
p<0.05). 

Participants who had dieted in the previous 
12-month period were found to have lower 
ortorexia scores (36.11 ± 6.91), be more ob-
sessive (16.39 ± 5.81) and have higher NK 
scores (10.45 ± 2.68) than participants who 
had not dieted (Table 2).

Table 2. Participants’ Mean Orthorexia Nervosa, Uutritional Knowledge and MOCI 
Scores 

Orthorexia 
nervosa

Nutritional 
knowledge

MOCI

 ± SD  ± SD  ± SD
Total Students (n=458) 38.8 ± 6.84 9.7 ± 2.76 15.5 ± 6.08
Gender
Male 41.3 ± 7.17 8.5 ± 2.59 13.7 ± 6.05
Female 37.4 ± 6.22 10.7 ± 2.45 16.5 ± 5.88
t statistics 6.059 -8.831 -4.652
p value 0.000 0.000 0.000
Colleges
Health 37.8 ± 6.53 10.7 ± 2.64 16.5 ± 5.91
Non-health 40.9 ± 7.02 8.4 ± 2.64 13.3 ± 5.84
t istatistics 4.610 -9.206 -5.525
p value 0.000 0.000 0.000
Dieting in the previous 12 months
No dieting 39.76 ± 6.57 9.43 ± 2.75 15.16 ± 6.15
At least one diet 36.11 ± 6.91 10.45 ± 2.68 16.39 ± 5.81
t istatistics 5.146 -3.528 -2.11
p value 0.000 0.000 0.048
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SD: Standard Deviation

The OR (CI 95%) values found in the uni-
variate binary logistic regression analysis for 
gender, college type, dieting in the previous 
12-month period, MOCI scores and NK were 
included in the model (Table 3). Female were 
2.86 times more likely to have orthorexic ten-
dencies than male. Similarly, health college 
students were 2.32 times more likely to have 
orthorexic tendencies than students at the 

non-health college. Students who had been 
dieting were 2.44 times more likely to have 
orthorexic tendencies than non-dieting stu-
dents. In addition, students who had high ob-
sessive scores were found to be 8.07 times 
more likely to have orthorexic tendencies 
than those with low obsessive scores. Table 3 
shows that with the exception of the NK lev-
el, all variables were found to have a statisti-
cally significant effect on.

Table 3. Univariate Binary Logistic Regression Analysis of the Effect of Potential Vari-
ables on Orthorexia Nervosa

Independent Variable OR 95 % CI p value

Gender

Male 1a

Female 2.86 1.93–4.24 0.000

College

Non-health 1a

Health 2.32 1.56–3.46 0.000

Dieting in previous 12 months

No dieting 1a

At least one diet 2.44 1.53–3.89 0.000

MOCI

Low obsessive/complusive symptoms (<8) 1a

Moderate obsessive/compulsive smptoms 
(9–15)

3.04 1.62–5.72 0.001

High obsessive/compulsive symptoms (≥16) 8.07 4.28–15.20 0.000

Nutritional Knowledge (NK)

High (≥10) 1a

Low (<10) 1.16 0.79–1.68 0.453

a: Reference Group
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Discussion

In the present study, the prevalence of or-
thorexia among all students was high (60.0%) 
when a score of 40 in the ORTHO-15 was 
considered the cut-off point for orthorexia. In 
a study by Fidan et al, 43.6% of medical stu-
dent participants scored less than 27 in the 
ORTHO-11 (adapted by Arusoĝlu et al., 2008. 
Similarly, Bosi et al., 2007 also found a high 
prevalence of orthorexia (45.5%) in resident 
physicians using the ORTHO-15. 

The higher risk groups for orthorexia nervosa 
are female, adolescents, people who practice 
sports (e.g., bodybuilding, athletics), medical 
doctors and medical students, dieticians and 
performance artists (Brytek, 2012; Alvarenga 
et al., 2012; Aksoydan & Camci, 2009). In 
the present study, the mean ORTHO-15 score 
was found to be lower in female than in male, 
and this difference was statistically signifi-
cant. Our findings highlighted that highly 
sensitive behavior towards healthy eating and 
proper nutrition is prevalent in female stu-
dents. Although Donini et al., 2005and Fidan 
et al., 2010 found the prevalence of orthorex-
ia to be higher in male than female, Bosi et al, 
2007 and Ramacciotti et al., 2011 obtained 
results similar to those in our study. Health 
profession students are one of the identified 
risk groups for orthorexia nervosa; our study 
found that the ORTHO-15 scores were lower 
in students at the health college than in stu-
dents at the non-health college, and this dif-

ference was statistically significant. The 
mean NK score was higher for health college 
students than for non-health college students. 

A possible reason for our finding of lower 
ORTHO-15 scores for females than for males 
is that most of the female participants were 
from the health college, and health college 
students may be more aware of healthy and 
proper nutrition. This may be due to lectures 
about health and nutrition throughout the pro-
fessional education years and the interaction 
between students at the health college. Previ-
ous studies highlighted that the most impor-
tant determinants of female’s NK were edu-
cational level, age and occupation. Female 
who had better knowledge of nutrition also 
exhibited better dietary behavior, highlight-
ing the importance of nutrition education for 
improving dietary behavior (MacNicol, Mur-
ray & Austin, 2003; De Vriendt, 2009; Şanlier, 
Konaklioğlu & Güçer, 2009). Our study also 
found that as NK increased, the risk of or-
thorexia nervosa among students decreased. 
The risk of orthorexia nervosa was 1.16 times 
higher when the NK level was low than when 
the NK level was high. Similarly, the results 
of studies by MacNicol et al., 2003 and De 
Vriendt et al., 2009 indicated that a rise in NK 
was correlated with a significant rise in con-
sumption of healthy foods and healthy eating 
habits. 

OCD is characterized by the presence of ob-
sessions and/or compulsions. OCD is a hetero-
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geneous disorder, and it may be that specific 
symptoms and symptom dimensions are more 
strongly associated with ED and perfectionism 
(Bernert et al., 2013; Boisseau et al., 2013). In 
our study, the mean MOCI score was higher 
for females than for males and higher for 
health college students than for non-health col-
lege students. This suggests that the type and 
quality of college education is an important 
influence on nutritional knowledge and atti-
tudes. Therefore the content of lectures in the 
nursing school may have contributed to a 
change in lifestyle and attitudes in daily life, 
especially with regard to nutrition. Knowledge 
about food is considered to be beneficial for 
good food choices and healthy body weight, as 
well as having long-term implications for gen-
eral health (Bargiota et al., 2013). The results 
of a study conducted by Azizi et al., 2011 
showed that NK scores were highest in nursing 
students and lowest in business management 
students. Moreover there was a positive and 
significant correlation between the NK and at-
titude of the female and male students; and a 
positive and significant correlation between 
the nutrition attitude and practices of male and 
female students.

Our findings showed that students who had 
been on a diet in the previous 12-month peri-
od had lower orthorexia scores, were more 
obsessive and had higher NK scores than stu-
dents who had not dieted. Previous studies 
have reported that females are particularly 

sensitive to body image which affects eating 
habits negatively by dieting at least once 
throughout the life span (Şanlier, Konaklioğlu 
& Güçer, 2009; Brytek, 2012; Rangel, Duke-
shire & MacDonald, 2012).

Our results demonstrated that the risk of ON 
for individuals with high MOCI scores is ap-
proximately eight times higher than for those 
with low MOCI scores. Previous research 
concluded that the prevalence of disturbed 
eating attitudes was high among Turkish late 
adolescents, and that disturbed eating atti-
tudes were related to several psychological 
characteristics (Baş et al. 2004; Fidan et al., 
2010). In addition, many studies point at the 
link between eating disorders such as ON and 
OCD (Donini et al., 2005; Jıménez-Murcia et 
al., 2007; Wu, 2008; Brytek, 2012; Bernert et 
al., 2013; Boisseau et al., 2013; Pollack & 
Forbush, 2013). ON has not been labeled as a 
new eating disorder because it does not in-
clude the most characteristic symptoms of 
anorexia and bulimia nervosa; namely, im-
mense fear of becoming fat, extreme weight-
control behavior and overvaluation of shape 
and body weight (Bosi , Çamur & Güler,2007; 
Brytek, 2012). 

Although ON is not firmly established as an 
eating disorder alongside anorexia nervosa, 
bulimia nervosa or binge-eating disorder, it 
may cause nutritional disorders through inad-
equate nutritional behavior, particularly as 
NK is an important indicator of healthy food 
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preferences and habits. For this reason, uni-
versity students need to have more informa-
tion about nutrition delivered by dietitians. 
Nutrition is a cornerstone of life, and must be 
part of a college education to ensure students 
have healthy nutritional habits and lifestyles. 

In future studies, the inclusion of informative 
variables such as family, socioeconomic sta-
tus, cultural properties will contribute to 
clearly defining ON. Despite the absence of 
these factors, our study is significant in that it 
draws attention to ON in specific subgroups 
of the community. 

References

AKSOYDAN, E., CAMCI, N., (2009). Preva-
lence of orthorexia nervosa among Turk-
ish performance artists. Eating Weight 
Disord., 14;33–37.  http://link.springer.
com/article/10.1007%2FBF03327792

ALVARENGA, M. S., et al., (2012). Or-
thorexia nervosa behavior in a sample of 
Brazilian dietitians assessed by the Por-
tuguese version of ORTO-15. Eat Weight 
Disord, 17: e29–e35. http://link.springer.
com/article/10.1007%2FBF03325325 
(Date of Access 06.12.2015)

ARUSOĞLU, G., et al., (2008). Orthorexia 
Nervosa and Adaptation of ORTO-11 
into Turkish. Turkish Journal of Psychia-
try, 19(3):1–9. http://www.turkpsikiyatri. 
com/default.aspx?modul=ingilizceOzet

&gFPrkMakale=638 (Date of Access 
13.12.2015)

AZIZI, M., AGHAEE, N., EBRAHIMI, M., 
RANJBAR, K., (2011). Nutrition knowl-
edge, the attitude and practices of college 
students. Physical Education and Sport, 
9(3): 349– 357. http://facta.junis.ni.ac.rs/
pe/pe201103/pe201103-12.pdf

BARGIOTA, A., DELIZONA, M., TSITOU-
RAS, A., KOUKOULIS, GN., (2013). 
Eating habits and factors affecting food 
choice of adolescents living in rural ar-
eas. Hormones, 12(2): 246–253.  http://
w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v /
pubmed/23933693 (Date of Access 
16.01.2016)

BAŞ, M., HÜLYA, F. H., KARABUDAK, E., 
KIZILTAN, G., (2004). Eating attitudes 
and their psychological correlates among 
Turkish adolescents. Adolescence, 39: 
593–599. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/15673232 (Date of Access 
14.01.2016)

BERNERT, R. A., et al., (2013). Eating dis-
order and obsessive-compulsive symp-
toms in a sample of bulimic women: Per-
fectionism as a mediating factor. Person-
ality and Individual Differences, 54: 
231–235. http://dx.doi.org/10.1016/j.
paid. 2012.08.042



34

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2016 Sayı: 07 Bahar Yaz
May-Jun - July- August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID: 93 K: 24
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

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

Issn Print: 2148-4791 Online: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

BOISSEAU, C. L., et al., (2013). The rela-
tionship between decision-making and 
perfectionism in obsessive-compulsive 
disorder and eating disorders. J Behav 
Ther & Exp Psychia., t 44: 316–321.  
h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j .
jbtep.2013.01.006

BOSI, A. T. B., et al., (2007). Prevalence of 
orthorexia nervosa in resident medical 
doctors in the faculty of medicine (An-
kara, Turkey). Appetite, 49: 661–666. 
doi:10.1016/j.appet.2007.04.007

 BRATMAN, S., KNIGHT, D., (1997). Origi-
nal Orthorexia Essay. Available at: www.
orthorexia.com Accessed: April 2014

BRYTEK, AB., (2012). Orthorexia nervosa—
an eating disorder, obsessive-compulsive 
disorder or disturbed eating habit? Ar-
chives of Psychiatry and Psychotherapy, 
1: 55–60.  http://www.archivespp.
pl/2012-14-1.html  (Date of Access 
07.12.2015)

BUSTAMANTE, M. I., (2012). The other end 
of the continuum of healthy eating: Or-
thorexia. Brunei Darussalam Journal of 
Health, 5: 20–24. http://www.ubd.edu.bn/
BDJH/BJH/Home/BJH%20index.html 
(Date of Access 07.12.2015)

CATALINA ZAMORA, M. L., et al., (2005). 
Orthorexia nervosa. A new eating behav-
ior disorder? Actas Esp Psiquiatr, 33(1): 

66–68.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/15704033 (Date of Access 
07.12.2015)

DE VRIENDT, T., et al., (2009). Determi-
nants of nutrition knowledge in young 
and middle-aged Belgian women and the 
association with their dietary behavior. 
Appetite, 52: 788–792.  doi:10.1016/j.ap-
pet.2009.02.014

DONINI, L. M., et al., (2005). Orthorexia 
nervosa: Validation of a diagnosis ques-
tionnaire. Eating Weight Disord , 10: 28–
32. http://link.springer.com/
article/10.1007%2FBF03327537 (Date 
of Access 16.01.2016)

FIDAN, T., et al., (2010). Prevalence of or-
thorexia among medical students in Er-
zurum Turkey. Comprehensive Psychia-
try, 51: 49–54.  Doi: 10.1016/j.comp-
psych.2009.03.001

HEYMAN, I., et al., (2006) .Obsessive-com-
pulsive disorder. BMJ , 333: 424–429. 
doi:10.1136/bmj.333.7565.424 (Date of 
Access 16.01.2016)

HODGSON, R. J., (1977). Obsessional-com-
pulsive complaints. Behavior Research 
and Therapy, 15(5): 389–395. 
doi:10.1016/0005-7967(77)90042-0

JIMÉNEZ-MURCIA, S., et al., (2007). Ob-
sessive-compulsive and eating disorders: 
Comparison of clinical and personality 



35

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2016 Sayı: 07 Bahar Yaz
May-Jun - July- August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID: 93 K: 24
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

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

Issn Print: 2148-4791 Online: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

features. Psychiatry and Clinical Neuro-
sciences, 61: 385–391. http://onlineli-
b r a r y . w i l e y . c o m /
doi/10.1111/j.1440-1819.2007.01673.x/
abstract (Date of Access 07.12.2015)

MACNICOL, S.A.M., et al., (2003). Rela-
tionships between personality, attitudes 
and dietary behaviour in a group of Scot-
tish adolescents. Personality and Indi-
vidual Differences, 35: 1753–1764. 
doi:10.1016/S0191-8869(02)00404-X

MOY, J., et al., (2013). Dieting, exercise, and 
intuitive eating among early adolescents. 
Eating Behaviors, 14: 529–532. http://
dx.doi.org/10.1016/j.eatbeh.2013.06.014

PARMET, S., (2011). Obsessive-Compulsive 
Disorder. JAMA, 305(18):1926. 
doi:10.1001/jama.305.18.1926

POLLACK, L.O., et al., (2013). Why do eat-
ing disorders and obsessive-compulsive 
disorder co-occur? Eating Behaviors, 14: 
211–215. http://dx.doi.org/10.1016/j.eat-
beh.2013.01.004

RAMACCIOTTI, C.E., et al., (2011). Or-
thorexia nervosa in the general popula-
tion: A preliminary screening using a 
self-administered questionnaire (ORTO-
15). Eating Weight Disord, 16: e127–
e130.  http://link.springer.com/
article/10.1007%2FBF03325318

RANGEL, C., et al., (2012). Diet and anxi-
ety. An exploration into the Orthorexic 
Society. Appetite 58: 124–132. 
doi:10.1016/j.appet.2011.08.024

SÁNCHEZ-MECA, J., et al., (2011). The 
Maudsley Obsessive-Compulsive Inven-
tory: A reliability generalization meta-
analysis. Int J Clin Health Psychol 11(3): 
473–493. http://www.aepc.es/ijchp/artic-
ulos_pdf/ijchp-389.pdf. (Date of Access 
07.12.2015)

ŞANLIER, N., KONAKLIOĞLU, E., 
GÜÇER, E., (2009). Gençlerin Beslenme 
Bilgi, Alıskanlık ve Davranıslarışları ile 
Beden Kütle İndeksleri Arasındaki İ 
İliski. GÜ, Gazi Egitim Fakültesi Dergi-
si, 29(2): 333–352. doi:10.1016/j.ap-
pet.2008.05.058

TOSUN, A., IRAK, M., (2008). Üstbiliş 
Ölçeği-30’un Türkçe Uyarlaması, 
Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-
Kompülsif Belirtilerle İlişkisi. Türk Psi-
kiyatri Dergisi, 19(1):67-80. http://www.
t u r k p s i k i y a t r i . c o m / e n / d e f a u l t .
aspx?modul=summary&id=616 (Date of 
Access 07.12.2015)

VALERA, J.H., et al., (2014). Prevalence of 
orthorexia nervosa among ashtanga yoga 
practitioners: a pilot study. Eat Weight 
Disord., 19: 469–472. http://link.spring-
e r . c o m / a r t i c l e / 1 0 . 1 0 0 7 % 2
Fs40519-014-0131-6



36

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2016 Sayı: 07 Bahar Yaz
May-Jun - July- August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID: 93 K: 24
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

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

Issn Print: 2148-4791 Online: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

WORLD HEALTH ORGANIZATION., 
(2006). BMI classification, http://apps.
w h o . i n t / b m i / i n d e x .
jsp?introPage=intro_3.html. Accessed: 
April 2015

WU, K.D., (2008). Eating disorders and obses-
sive-compulsive disorder: A dimensional 
approach to purported relations. Journal 
of Anxiety Disorders, 22: 1412–1420. 
doi:10.1016/j.janxdis.2008.02.003



3737

(1)  Sorumlu Yazar: Fatmanur Hümeyra ZENGİN, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi,   Sinop / Türkiye, humeyraz-
engin@hotmail.com  Geliş Tarihi / Received: 14.02.2016 Kabul Tarihi/ Accepted: 21.07.2016 Makalenin Türü: 
Type of article (Uygulama Araştırma / Application Research), Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None, 
Etik Kurul İzni /Permission Ethics Committee: “Yok” / “None”

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DİYET KALİTESİNİN SAĞLIKLI YEME 
İNDEKSİ-2005 İLE DEĞERLENDİRİLMESİ(1)

ASSESSMENT of DIET QUALITY of MEDICAL STAFF with HEALTH 
EATING INDEX-2005

Fatmanur Hümeyra ZENGİN¹,  Nazan AKTAŞ²
¹ Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Sinop/Türkiye

² Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya/Türkiye

Öz: Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının besin çeşitliliğinin 
ve diyet kalitesinin sağlıklı yeme indeksi (SYİ-2005) ile 
saptanması amaçlanmıştır. Araştırma, Kastamonu il merke-
zinde görev yapan sağlık personelinden rastgele örneklem 
yöntemi ile seçilen 282’i kadın, 68’i erkek toplam 350 
sağlık çalışanı üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri 
anket formu ile elde edilmiştir. Anket formunda, sağlık 
çalışanlarının bazı sosyo-demografik özellikleri, 24 saat 
hatırlatma yöntemine göre besin tüketim durumları, vücut 
ağırlığı ve boy uzunluğuna ilişkin sorular yer almıştır. SYİ-
2005 değerleri hesaplanmış ve besin çeşitliliği belirlenmiştir. 
Araştırma bulgularına göre, sağlık çalışanlarında ortalama 
yaş kadınlarda, 33.61±7.52 yıl, erkeklerde ise 34.69±8.76 
yıldır. Kadın (%64.2) ve erkek (%50.0) sağlık çalışanları 
normal beden kütle indeksi değerlerine sahiptir. Besin 
çeşitliliği ortalaması erkeklerde 7.66±1.80, kadınlarda ise 
8.51±2.16 olarak bulunmuştur (p<0.05). Katılımcılardan 
hiç biri günde ≥ 16 çeşit besin tüketmemektedir. Sağlık 
çalışanlarından hekimlerin (%79.5), sağlık lisansiyerlerinin 
(%69.2), hemşire-sağlık memurlarının (%77.8) ve sağlık 
teknikerlerinin (%93.3) günde 6–15 çeşit besin tükettikleri 
saptanmıştır. Erkek sağlık çalışanlarının SYİ–2005 puanı 
61.6±8.1, kadınların ise 65.9±8.9 olarak belirlenmiştir 
(p<0.05). SYİ-2005’den elde edilen puanlara göre, sağlık 
çalışanlarının diyetinin “geliştirilmeli” (%90.0), “kaliteli”, 
(%5.5) ve “yetersiz” (%4.5) olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Diyet Kalitesi, Sağlıklı Yeme İndek-
si-2005, Sağlık Çalışanları

Abstract: The aim of  study was  to determine the variety and 
diet quality of medical staff’ using the HEI-2005.The study 
group consisted of 350 participants, including 282 women 
and 68 men, who were randomly selected from medical 
staff working in the city center of Kastamonu Province, 
Turkey. Study data were collected using a questionnaire 
form, socio-demograpic features, 24-hour recalls method 
was determined body and weight height measurements of 
the participants were recorded. Healthy Eating Index-2005 
(HEI-2005) scores of individuals were calculated and variety 
of foods were determined. The findings from the research, 
the mean age of the medical staff is 33.61±7.52 in woman 
and 34.69±8.76 in man. The majority of female (64.2%) 
and male (50.0%) medical staff were found to have normal 
body mass index. Mean dietary variety score was found to 
be 7.66±1.80 in men and 8.51±2.16 in women (p<0.05). 
Mean dietary variety score was found to be 7.66±1.80 in 
men and 8.51±2.16 in women (p<0.05).  The none of the 
participants consumed 16 or more foods per day. Doctors 
(79.5%), health professionals (69.2%), nurses or medical 
officers (77.8%), and health technicians (93.3%) were 
found to consume an average of 6–15 foods per day. The 
HEI-2005 dietary variety score of male was found to be 
61.6±8.1, and the HEI-2005 score of female was found to 
be 65.9±8.9(P<0.05). The HEI-2005 showed that 90.0% 
of the diets of participnants were rated as “needs improve-
ment,” and that 5.5% were “good” and 4.5% were “poor.” 

Key Words: Diet Quality, Healthy Eating Index-2005, 
Medical Staff
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Giriş

Günümüzde birçok gelişmekte ve gelişmiş ülke-
de hastalık ve ölüm nedenleri yön değiştirmekte, 
bulaşıcı olmayan hastalıkların yükü hızla artmak-
tadır. Bulaşıcı olmayan hastalıklar için risk fak-
törlerinden biri de yetersiz ve dengesiz beslen-
medir. Kalp-damar hastalıkları, kanserler, kronik 
solunum yolu hastalıkları ve diyabetin bulaşıcı 
olmayan hastalıklar arasında öne çıktığı ve bu 
dört tip bulaşıcı olmayan hastalığın, ölüm neden-
lerinde önemli bir paya sebep oldukları bildiril-
mektedir. Bu hastalıkların, tütün kullanımı, 
sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik ve alkol 
kullanımından oluşan yaşam biçimiyle ilişkili 
ortak ve önlenebilir risk faktörleri ile bağlantılı 
olduğu kabul edilmektedir (WHO, 2004). Bes-
lenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesine 
yönelik yaşam biçiminin ve çevre koşullarının 
iyileştirilmesi, toplumun besin seçimi, besin 
güvenliği, besin, beslenme ve sağlık konularında 
bilinçlendirilmesinin sağlanmasında gıda ve 
beslenme okuryazarlığı büyük önem taşımaktadır 
(Anonim, 2014; Aktaş ve Özdoğan, 2016). Gü-
nümüzde diyet-hastalık ilişkilerinin ortaya çıka-
rılmasında, sağlıklı beslenme durumunun belir-
lenmesinde geleneksel yöntemlere alternatif 
olarak Birleşik Devletler Tarım Departmanı (U.S. 
Department of Agriculture, USDA) tarafından 
toplumun besin tüketim alışkanlıklarının saptan-
ması amacıyla toplam diyet kalitesinin ölçülme-
si önerilmektedir.  Enerji ve besin öğesi yeterli-
liğini ifade eden diyet kalitesi  (Erçim ve Pekcan, 
2014) sağlığın korunması ve hastalıkların önlen-

mesi üzerinde önemli etkisi olduğu düşünülen 
besin bileşenlerinin ölçülmesine odaklanmaktadır. 
Amerika’da USDA tarafından diyet kalitesinin 
ve beslenme örüntüsünün belirlenmesi amacıyla 
geliştirilen Sağlıklı Yeme İndeksi ’nin (SYİ) 
amacı, Amerikan toplumunun besin ve beslenme 
rehberlerindeki ve besin piramidindeki besin 
tüketim önerilerine uyumlarını ve diyet kalitesi-
ni belirlemektir. Ölçek, 1995 yılında geliştirilmiş, 
1998 yılında yenilenmiştir. Amerika’da Beslenme 
rehberlerindeki her beş yılda bir gerçekleştirilen 
güncellemeler doğrultusunda, SYİ’de 2005 ve 
2010 yıllarında yeniden oluşturulmuştur (Guent-
her, et al. 2007; Freedman, 2008; Guenther et al. 
2008;  Guenther et al. 2013). Bu çalışmada, 
sağlık çalışanlarının besin çeşitliliğinin ve diyet 
kalitesinin sağlıklı yeme indeksi (SYİ-2005) ile 
saptanması amaçlanmıştır.  

Materyal ve Yöntem

Katılımcılar 

Bu araştırma, Kastamonu il merkezinde görev 
yapmakta olan 867 sağlık çalışanı arasından 
rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 282’si 
kadın, 68’i erkek toplam 350 sağlık çalışanı 
üzerinde yürütülmüştür.

Anket Formu

Araştırmada, sağlık çalışanlarına ait veriler anket 
formu ile toplanmıştır. Anket formu ile sosyo-
demografik bilgiler, 24 saati hatırlatma yöntemi 
ile bir günlük besin tüketimleri ve vücut ağırlığı 
ve boy uzunluğu ölçümleri alınmıştır. Bireylerin 
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vücut ağırlığı elle taşınabilir 0.5 kg’ a duyarlı 
baskül ile hafif giysili ve ayakkabısız olarak 
ölçülmüştür. Boy uzunluğu ölçümünde, ayaklar 
yan yana ve baş frankfort düzlemde (göz üçgeni 
ve kulak kepçesi üstü aynı hizada) iken ölçüm 
yapılmıştır. Boy uzunluğu ölçümü için esneme-
yen metre kullanılmıştır. Vücut ağırlığı ve boy 
uzunluğuna dayalı olarak Beden Kütle İndeks-
leri (BKİ) hesaplanmıştır. BKİ: Ağırlık (kg) /boy² 
(m²) formülü ile hesaplanır. BKİ’lerine göre 
bireyler <18.5 zayıf, 18.5–24.9 normal, 25.0–
29.9  hafif şişman, 30.0–34.9 şişman, ≥35.0 
aşırı şişman olarak değerlendirilmektedir (WHO, 
2000). Bireylerin besin tüketim durumları “24 
saatlik besin tüketim yöntemi” kullanılarak be-
lirlenmiştir. Bu yöntem, bireylerin gün boyunca 
aldığı besinlerin tür ve miktarlarının saptanıp 
enerji ve besin öğelerinin miktarlarının belirlen-
mesi temeline dayanmaktadır (Baysal vd., 2011). 
Bireylerin evde tükettikleri yemeklerin birer 
porsiyonlarına giren besin miktarları öz bildirim-
lerine göre belirlenmiştir. Ev dışında tükettikleri 
yemeklerin birer porsiyonlarına giren besinlerin 
miktarları ise “Standart Yemek Tarifleri”nden 
yararlanılarak hesaplanmıştır (Merdol, 2003). 
Tüketilen besinlerin ortalama enerji ve besin 
öğesi değerleri “Bilgisayar Destekli Beslenme 
Programı, Beslenme Bilgi Sistemi (BeBİS)” 
kullanılarak hesaplanmıştır. SYİ-2005’de besin 
çeşitliliğinin hesaplanmasında 19 farklı besin 
grubu dikkate alınmaktadır. Besin çeşitliliği 0, 5 
ve 10 puan olarak gruplandırılmakta ve ≤ 6 çeşit 
besin tüketenler “0”, 7-16 çeşit besin tüketenler 
“5”, ≥ 16 çeşit besin tüketenler “10” puan al-

maktadır. SYİ-2005 toplam meyve, tam meyve, 
toplam sebze, koyu yeşil ve turuncu sebze, 
toplam tahıl, tam tahıl, süt, et ve kurubaklagiller, 
yağlar, sodyum, doymuş yağ-rafine şeker-alkol-
den olmak üzere 12 diyet bileşenden oluşmak-
tadır SYİ-2005’den  alınabilen en yüksek puan 
100, en düşük puan ise 0 olarak belirlenmiştir. 
SYİ-2005 puanı 80’nin üzerinde ise diyet “kali-
teli”, 51-80 arasında ise diyet “geliştirilmeli” ve 
51’in altında ise diyet “yetersiz” olarak tanım-
lanmaktadır (Freedman, 2008; Guenther, et al., 
2007; Guenther et al., 2008;  Guenther et al., 
2013).  

İstatistiksel Analiz

Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel 
analizi SPSS (The Statistical Packet for The 
Social Sciences) paket programı kullanılarak, 
yüzde (%), frekans dağılımı (f), aritmetik orta-
lama (c ),  (min), (max) değerler, standart sapma 
(Ss), ki-kare analizi (c ²), Kruskall-Wallis Testi, 
Mann-Whitney testi kullanılmıştır. Farklılıkların 
test edilmesi için 0.05 anlamlılık düzeyi alınmış-
tır.

Bulgular

Araştırmada sağlık çalışanlarının cinsiyetlere 
göre dağılımı incelendiğinde kadınların%80.6’ı, 
erkeklerin %19.4’ü oluşturduğu görülmektedir. 
20-29 yaş grubundaki sağlık çalışanlarının ora-
nının %32.9, 30-39 yaş grubunda olanların 
oranının %46.0, ≥40 yaş grubunda olanların 
oranının %21.1olduğu tespit edilmiştir. Sağlık 
çalışanları mesleklerine göre incelendiğinde, 
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%14’ünün hekim, %7.4’ünün sağlık lisansiyeri, 
%58.0’inin hemşire-sağlık memuru, %12.9’nun 
sağlık teknikeri, %7.7’sinin diğer meslek grup-
larından oluştukları belirlenmiştir. Araştırmaya 

katılan sağlık çalışanlarının BKİ’leri incelendi-
ğinde, %2.3’ünün zayıf, %61.4’ünün normal, 
%25.4’ünün hafif şişman, %8.3’ünün şişman, 
%2.6’sının aşırı şişmandır (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcıların Bazı Demografik Özellikleri ve BKİ Sınıflaması

Cinsiyet f %

Kadın 282 80.6

Erkek 68 19.4

Yaş grubu (yıl)

20-29 115 32.9

30-39 161 46.0

≥40 74 21.1

Meslek  grubu

Hekim 49 14.0

Sağlık lisansiyeri 26 7.4

Hemşire-sağlık memuru 203 58.0

Sağlık teknikeri 45 12.9

Diğer sağlık personeli 27 7.7

BKİ sınıflaması

Zayıf 8 2.3

Normal 215 61.4

Hafif şişman 89 25.4

Şişman 29 8.3

Aşırı şişman 9 2.6

Toplam 350 100.0

Kadın sağlık çalışanlarının SYİ-2005 ortalaması 
65.95±8.92, erkek sağlık çalışanlarının ise 61.67±8.12 
olarak bulunmuştur (p<0.05). Sağlık çalışanları-
nın SYİ-2005 puan ortalamalarının mesleklerine 
göre incelendiğinde, en yüksek puan alan meslek 
grubun sağlık lisansiyerlerinin (68.07±8.00) en 

düşük puan alan gurubun ise sağlık teknikerle-
rinin (62.73±7.85) olduğu gözlenmiştir (p<0.05). 
Besin çeşitliliği ortalaması kadın sağlık çalışan-
larında 8.51±2.16, erkeklerde ise 7.66±1.80’dir 
(p<0.05). Besin çeşitliliği, meslek gruplarına göre 
incelendiğinde ise ortalamaların oldukça yakın 
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olduğu (en düşük:7.84± 2.79, en yüksek: 8.64±1.49) ve farkın anlamsız olduğu  (p>0.05) Tablo 2’den 
görülmektedir.

Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Cinsiyete ve Meslek Gruplarına Göre SYİ-2005 ve  
Besin Çeşitliliği Puan Ortalamalarının Dağılımı 

SYİ-2005 Besin Çeşitliliği

Cinsiyet f
   c

      Ss
c                         Ss

Kadın 282 65.95   8.92 8.51                     2.16

Erkek 68 61.67 88.12 7.66                     1.80

U= 6952.00        p<0.05 U= 7073.50          p<0.05

Meslek grubu

Hekim 49 64.46 8.66 7.87                      1.93

Sağlık lisansiyeri 26 68.07 8.00 7.84                      2.79

Hemşire-sağlık memuru 203 65.21 8.99 8.44                      2.21

Sağlık teknikeri 45 62.73 7.85 8.64                      1.49

Diğer sağlık personeli 27 66.81 10.61 8.40                      1.78

Toplam 350 65.12 8.92 8.34                       2.12

x2:12.44          p<0.05 x2:5.196             p>0.05

Sağlık çalışanlarının SYİ-2005 puan ortalama-
ları incelendiğinde, toplam meyve tüketiminden 
alınabilecek en fazla puan 5.0 iken, katılımcıla-
rın almış oldukları puanların ortalaması 3.41±2.23’dir. 
Tam meyve (3.40±2.30), toplam sebze (3.94±1.55), 
koyu yeşil ve turuncu sebzeler (3.48±2.23), 

toplam tahıl (4.92±0.40), tam tahıl (0.47±1.40), 
süt (4.05±3.68), et ve kurubaklagil grubu (7.16±3.53) 
yağlar (9.86±1.09), doymuş yağ (3.69±1.19), 
sodyum (0.84±1.69), doymuş yağ-rafine şeker-
alkolden gelen enerji ortalaması (19.97±0.23) 
olarak saptanmıştır (Tablo 3).



42

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2016 Sayı: 07 Bahar Yaz
May-Jun - July- August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID: 97 K: 156
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

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

Issn Print: 2148-4791 Online: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 3. Sağlık Çalışanlarının SYİ-2005 Bileşenlerine İlişkin Puan Ortalamaları 

SYİ Bileşenleri ve Puan Aralığı c Ss Min. Max.

Toplam meyve (0-5) 3.41 2.23 .00 5.00

Tam meyve (0-5) 3.40 2.30 .00 5.00

Toplam sebze (0-5) 3.94 1.55 .00 5.00

Koyu Yeşil ve
Turuncu Sebzeler (0-5)

3.48 2.23 .00 5.00

Toplam tahıl (0-5) 4.92 .40 2.00 5.00

Tam tahıl (0-5) 0.47 1.40 .00 5.00

Süt (0-10) 4.05 3.68 .00 10.00

Et ve Kuru baklagiller (0-10) 7.16 3.53 .00 10.00

Yağlar (0-10) 9.86 1.09 .00 10.00

Doymuş yağ (0-10) 3.69 1.19 .00 10.00

Sodyum (0-10) 0.84 1.69 .00 9.00

Doymuş yağ-rafine şeker-alkolden 
gelen enerji (0-20) 

19.97 0.23 18.00 20.00

Tablo 4’den de görülebileceği gibi, sağlık çalı-
şanlarının diyetinin “geliştirilmeli” (%90.0), 
“kaliteli”, (%5.5) ve “yetersiz” (%4.5) olduğu 
belirlenmiştir. Meslek gruplarına göre incelendi-

ğinde ise hekimlerin %2’sinin,  sağlık lisansiyer-
lerinin  %3.8’inin, hemşire ve sağlık memurla-
rının %4.9’unun, sağlık teknikerlerinin ise  %4.4’ü 
diyetinin yetersiz olduğu saptanmıştır (Tablo 4).
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Tablo 4. Sağlık Çalışanlarının Meslek Gruplarına Göre SYİ-2005 Puanlarının Dağılımı

Meslek grubu Kaliteli 
  >80
f       %

Geliştirilmeli
    51-80
f                 %

Yetersiz
    <51 
f               %

Toplam

 f               %

Hekim 4 8.2 44 89.8 1 2.0 49 14.0

Sağlık lisansiyeri - - 25 96.2 1 3.8 26 7.4

Hemşire-sağlık 
memuru

13 6.4 180 88.7 10 4.9 203 58.0

Sağlık teknikeri - - 43 95.6 2 4.4 45 12.9

Diğer sağlık perso-
neli

2 7.4 23 85.2 2 7.4 27 7.7

Toplam 19 5.5 315 90.0 16 4.5 350 100.0

x2:6.702        p>0.05

Tartışma

Günümüzde sağlıklı diyet örüntülerinin; sağlığın 
korunması ve hastalık riskinin azaltılmasında 
önemli bir faktör olduğu öne çıkmaktadır. SYİ, 
diyet kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan 
indekslerden biridir. Bu araştırmada sağlık çalı-
şanlarının besin çeşitliliği puanları incelendiğin-
de,  hiçbir sağlık çalışanının 10 puan alamadığı, 
%80’nin 5 puan ve %20’sinin 0 puan aldığı 
görülmüştür. Besin çeşidi tüketim ortalamaları 
8.34±2.12 olduğu tespit edilmiştir. Uyar’ın 2007 
yılında yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre, 
katılımcıların  %0.5’nin besin çeşitliliği puanın 
10 puan, %97.7’sin 5 puan ve %1.8’inin 0 puan 
aldığı tespit edilmiştir (Uyar, 2007). Bu araştır-
mada kadın sağlık çalışanlarının SYİ-2005 orta-
laması 65.95±8.9, erkek sağlık çalışanlarının ise 
61.67±8.12 olarak bulunmuştur (p>0.05).  Yapı-
lan bir çalışmada bu araştırmanın bulgularına 
benzer olarak kadınların SYİ-2005 puanlarının 

(63.8) erkeklerden (58.3) daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir (Şahin, 2014). Sağlık çalışanlarının 
SYİ-2005 puan ortalamalarının mesleklerine göre 
incelendiğinde, anlamlı (p<0.05) düzeyinde fark 
bulunmuş en yüksek puan alan meslek grubun 
sağlık lisansiyerlerinin (68.07±8.00) en düşük 
puan alan gurubun ise sağlık teknikerlerinin 
(62.73±7.85) olduğu belirlenmiştir. Benzer ko-
nuda yapılan önceki bir araştırmada, 3454 yetiş-
kin bireyin SYİ ortalama puanının 60.4 olduğu 
ve en düşük puanın13.9, en yüksek puanın ise 
92.2 olduğu  bildirilmiştir (Fisberg et al., 2006). 
Rafferty et al.,  (2002) yapmış oldukları araştır-
maya katılan 2532 katılımcının ortalama SYİ 
puanı 55.7 olarak hesaplanmıştır. SYİ puanı ile 
ölçülen diyet kalitesinin kadın bireylerde, erkek 
bireylerden daha yüksek olduğu; yaş, eğitim ve 
sağlık profesyonelleriyle kurulan iletişime bağlı 
olarak iyileştiği de rapor edilmiştir. Akiş’in, 2005 
yılında yaptığı araştırmasında da farklı akademik 



44

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2016 Sayı: 07 Bahar Yaz
May-Jun - July- August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID: 97 K: 156
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

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

Issn Print: 2148-4791 Online: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

derecelerdeki erkek bireylerin SYİ puanlarının 
istatistiksel olarak önemli (p<0.05) olduğu, kadın 
bireylerde ise böyle bir ilişki olmadığı belirtil-
miştir (Akiş, 2005). Uyar’ın yaptığı Önceki bir 
araştırmada, SYİ ortalamalarının erkek sağlık 
çalışanlarında 61.59±10.94, kadın sağlık çalışan-
larında ise 60.89±9.69 olarak bulunmuştur. Erkek 
ve kadınların SYİ’lerinin eğitim düzeylerine göre 
anlamlı farklılık göstermediği belirlemiştir (p>0.05) 
(Uyar, 2007).   Diğer bir araştırmada ise, öğrenim 
düzeyine göre hastaların Diyet Kalite İndeksi 
(DKİ) ve SYİ’leri incelendiğinde; lise ve yükse-
kokul mezunu olan hastaların DKİ ve SYİ’leri 
diğer öğrenim düzeylerine göre anlamlı derece-
de yüksek bulunmuştur (Öztürk, 2008). 2014 
yılında üniversite öğrencilerinin beslenme duru-
munun değerlendirildiği bir çalışmada, kadınla-
rın SYİ-2005 puanının (57.1±6.7) erkeklerden 
(54.0±6.3) fazla olduğu görülmüştür. SYİ-2005 
puanına göre öğrencilerin (erkek= %72.6, ka-
dın=%85.8) beslenme durumunun geliştirilmesi 
gereken düzeyde olduğu ancak ortalamalarına 
göre diyet kalitesinin yetersiz olduğu bulunmuş-
tur (Erçim ve Pekcan, 2014). Acar vd., (2011) 
1104 birey üzerinde  yaptıkları araştırmada ka-
tılımcıların SYİ-2005 ortalamalarının 51.5 puan 
olduğu ve cinsiyete göre anlamlı bir ilişki olma-
dığı bildirilmiştir. Önceki bir çalışmada katılım-
cıların SYİ-2005 ortalama puanı 40.6 olarak 
bulunmuştur (Özmen, 2016). Besin çeşitliliği 
ortalaması kadın sağlık çalışanlarında 8.51±2.16, 
erkeklerde ise 7.66±1.80’dir (p<0.05) olarak 
bulunmuştur. Ağören’in çalışmasında ise, birey-
lerin besin çeşitliliği değerleri çoğunlukla 8 çeşit 

ve üzerinde çıkmıştır. Fisberg et al., araştırmala-
rında bireylerin diyetinin  %4.8’inin “kaliteli”, 
%73.4’ünün  “geliştirilmeli” %21.6’sının ise 
“yetersiz” olduğu  belirlenmiştir (Fisberg et al., 
2006). Üniversite öğrencilerinin SYI-2005’lerinin 
incelendiği araştırmada katılımcıların hiçbirinin 
kaliteli diyet tüketmedikleri belirlenmiştir (Erçim 
ve Pekcan, 2014). Diğer bir araştırmada da ben-
zer şekilde katılımcıların hiçbirinin iyi kaliteli 
diyet tüketmedikleri, %57.2’sinin geliştirilebilir 
diyet ve %42.8’inin yetersiz diyet tükettikleri 
tespit edilmiştir (Acar Tek vd., 2011). Araştırma-
da, sağlık çalışanlarının SYİ-2005 bileşenlerinden 
olan tam tahıl puan ortalamaları (0.47±1.40) 
oldukça düşük, doymuş yağ-rafine şeker-alkolden 
gelen enerji puan ortalamaları (19.97±0.23) ise 
yüksek olarak bulunmuştur. Şahin (2014) araş-
tırmasında, doymuş yağ-rafine şeker-alkolden 
alınan puan ortalaması da 18.3’tür. Ağören’in 
araştırmasında erkek bireylerin meyve (1.5±1.6 
porsiyon/gün), sebze (2.0±1.1 porsiyon/gün), süt 
(1.5±0.9 porsiyon/gün),  kadın bireylerin meyve 
(1.7±1.3 porsiyon/gün), sebze (1.9±1.2 porsiyon/
gün), günlük süt tüketimi puan ortalamasının 
(1.6±0.8 porsiyon/gün) (Ağören, H., 2010) bu 
araştırmada ki toplam meyve, sebze ve süt puan 
ortalamalarından daha düşük bulunmuştur. Bu 
durum, katılımcılarının sağlık çalışanlarından 
oluşmasından kaynaklanabilir.

Sonuç ve Öneriler

Araştırma sonuçları sağlık çalışanlarının, besin 
çeşitliliği ve SYİ bileşenlerini oluşturan meyve, 
sebze, tam tahıl ve süt tüketim miktarlarının 
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düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Katılımcılar-
dan hiç birinin günde ≥ 16 çeşit besin tüketme-
dikleri, dolayısıyla besin çeşitliliğinden en yük-
sek puanı alamadıkları belirlenmiştir. Kadınların 
SYİ puanı ortalaması erkek bireylerden daha 
yüksek bulunmuştur. SYİ-2005’e göre kaliteli 
diyet tüketen sağlık çalışanlarının oranı oldukça 
düşüktür.  Katılımcıların doymuş yağ-rafine 
şeker ve alkolden alınabilecek en fazla puanla 
(20.0) hemen hemen aynı puanı (19.97)  aldık-
ları dikkat çekmekte olup, bu sonuç yaşam biçi-
mi ve diyet kalitelerinin geliştirmeleri gerektiği-
ni göstermektedir. Tüm bu sonuçlara dayalı 
olarak, ülkemizdeki beslenme alışkanlıkları, 
sorunları ve Türkiye’ye özgü beslenme rehber-
leri esas alınarak diyet kalitesini ölçme araçları-
nın geliştirilmesi ve kullanılmasının beslenme 
örüntüsünün saptanmasına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Toplumda diyet kalitesinin 
geliştirilmesi ve besin çeşitliliğinin arttırılması 
konusunda bilinç oluşturulmaya yönelik etkili 
müdahale çalışmaları artırılmalı ve sürekliliği 
sağlanmalıdır. Müdahalelerin planlanması ve 
uygulanmasında ilgili tüm paydaşların iş birliği 
içinde olmaları yararlı olacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Healthy eating patterns stand out as important factors for protecting health and decreasing disease 
risk. The Healthy Eating Index (HEI) is one of the most commonly used indexes for assessing diet 
quality. It was developed by the U.S. Department of Agriculture to measure multiple components of 
dietary habits. Using the HEI-2005, this study aimed to determine the variety and quality of health 
professionals’ diets. The study group consisted of 350 participants, including 282 women and 68 
men, who were randomly selected from medical staff working in the city center of Kastamonu Pro-
vince, Turkey. Study data were collected by the researcher using a questionnaire. General informa-
tion about health professionals and their dietary habits were collected using a questionnaire. To de-
termine their dietary intake, the 24-hour recall method was used. Anthropometric measurements of 
the participants were recorded, and their HEI-2005 values were calculated. The relationship betwe-
en sex and occupational group was examined using the HEI-2005. In the HEI-2005, dietary variety 
is scored on a scale of 0, 5 and 10 points. According to this scheme, individuals who consume 6 or 
fewer foods per day score 0 points, those who consume 7–16 foods per day score 5 points, and 
those who consume more than 16 per day score 10 points. The HEI-2005 consists of 12 dietary 
components, including total fruit, whole fruit, total vegetables, dark-green and orange vegetables and 
legumes, total grains, whole grains, milk, meat and beans, oils, saturated fat, sodium, and lastly, 
calories from solid fat, alcohol, and added sugar. The highest possible score obtained from servings 
of total fruit, whole fruit, total vegetables, dark-green and orange vegetables and legumes, total gra-
ins, and whole grains is 5. The highest possible score obtained from servings of milk, meat and 
beans, oils, saturated fat, and sodium is 10. The highest possible score obtained from consuming 
calories from solid fat, alcohol, and added sugar is 20. Thus, the highest possible score obtained from 
the HEI-2005 is 100. An HEI score above 80 indicates that the person’s diet is “good.” If the score 
ranges from 51 to 80, that person’s diet is said to “need improvement.” If the HEI score is below 
51, the diet is rated as “poor.” In our study, the mean age of female health professionals was 33.61±7.52 
years, and the mean age of male health professionals was 34.69±8.76 years. The majority of female 
(64.2%) and male (50.0%) medical staff were found to have normal body mass index. Mean dietary 
variety score was found to be 7.66±1.80 in men and 8.51±2.16 in women (p<0.05). It was found 
that none of the participants consumed 16 or more foods per day, and thus, they could not obtain the 
highest HEI score for dietary variety (10 points). The HEI-2005 dietary variety score of male health 
professionals was found to be 61.6±8.1, and the HEI-2005 score of female was found to be 65.9±8.9. 
The scores obtained from the HEI-2005 showed that 90.0% of the diets of participants were rated 
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as “needs improvement,” and that 5.5% were “good” and 4.5% were “poor.” The mean HEI-2005 
total score of the health professionals was the highest (68.07±8.00), whereas the mean HEI-2005 
total score of the health technicians was the lowest (62.73±7.85). These study results show that 
medical staff’dietary consumption of a variety of fruits, vegetable, grains, and milk, which constitu-
te the main components of the HEI, were low. The fact that the participants obtained nearly the 
highest possible score (19.97 out of 20.00) from consuming saturated fat, refined sugar and alcohol 
shows that they need to significantly improve their lifestyle and diet quality. It is thought that deve-
loping and using assessment tools based on the dietary habits, problems, and dietary guidelines 
peculiar to Turkey to measure diet quality could contribute to determining eating patterns. In respon-
se, the number of effective interventions should be increased, and they should be used and mainta-
ined continually to raise awareness about improving diet quality and increasing food variety among 
the general population. It would benefit all stakeholders to work cooperatively toward the planning 
and implementation of these interventions.
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Öz: Teknolojik gelişmelerin yanı sıra çağımızın yaşam 
koşulları insanları daha az hareket eder duruma getirmek-
tedir. Bireylerin harcadıklarından çok aldıkları enerji ve 
hareketsiz yaşantı beden yağ kütlesinde artışa ve obeziteye 
neden olmaktadır. Bu küresel tehlikenin özellikle üniversite 
öğrencilerinde görülebileceği düşünülerek yapılmış olan bu 
çalışmanın amacı, yurtta kalan üniversite öğrencilerinde 
internet bağımlılığı ve obezite arasında bir ilişkinin olup 
olmadığının araştırılmasıdır. Araştırmaya katılan yaşları 18 
ile 35 arasında değişen 290 öğrencinin %82.1’i cep telefonu 
ile internete bağlanabildiğini, %50.3’ü 7 yıldan daha uzun bir 
süredir internet kullandığını belirtmişlerdir. İnternet başında 
oturmaktan düzenli beslenmeye zaman ayıramayan, öğün 
atlayan, ailesinde obez birey olan, düzenli fiziksel aktivite 
yapmayan ve ailesinden yeterli sosyal destek göremeyen 
öğrencilerin problemli internet kullanım düzeyleri yüksek 
çıkmıştır. Öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri arttıkça, 
beden kütle indekslerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 
İnternetin doğru kullanımı konusunda ailelerin ve öğrencilerin 
bilinçlendirilmesi, yaşam kalitesini artıran doğru diyet ve 
egzersiz uygulamaları ile ilgili sosyal uyarı programlarının 
yaygınlaştırılması, ailelere çocuklarıyla kaliteli zaman geçir-
melerini sağlamaya yönelik aile içi etkili iletişim eğitimlerinin 
yoğunlaştırılması,  üniversitelerde öğrencilerin sosyal ve 
sportif etkinliklere yönlendirilmesi çalışmaları öncelikle 
obezitenin önlenmesine katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Obezite, Beden 
Kütle İndeksi, Üniversite Öğrencileri

Abstract: Along with the technological developments, today’s 
life conditions make people more ponderous. Calories taken 
more than consumption and hypo-active living cause the 
increases in both body-fat and obesity. This global danger 
has become an important threat particularly for university 
students. This study was planned and conducted to reveal 
the possible relations between obesity and internet addiction 
in students living in university dormitories. Results from 
290 students with an age range of 18-35 years showed that 
82,1% of the students stated that they used internet by their 
mobile phones, 50.3% of the students have been using 
internet for more than 7 years. Students’ body-mass-indexes 
become higher as their internet addiction levels increased. 
Problematic internet use levels were found significantly higher 
among the students who did not employ a regular nutrition 
regime, skipped meals, had a family member with obesity, 
did not practice regular physical exercise, and did not have 
sufficient social support of their families. Certain activities 
such as informing students and their families properly about 
potential harms of internet addiction on health, increasing 
social warning programs particularly on obesity and quality 
of life; conducting ducational programs on effective family 
communication for spending more time together with their 
children, and guiding the university students towards social 
activities and sports will contribute to prevention of obesity. 

Key Words: Internet Addiction, Obesity, Body Mass Index, 
University Students
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Giriş

Fiziksel aktivitenin insan sağlığı üzerinde olum-
lu etkiler yarattığı yapılan araştırmaların sonuç-
larına yansımış olsa da, sedanter yaşamın artma-
sındaki en büyük etkenin, çevresel faktörlerden 
kaynaklandığı kabul edilmektedir. Genel olarak 
değerlendirildiğinde; evde, iş yerinde ve tüm 
yaşamda fiziksel aktivite ihtiyacının giderek 
azaldığı görüşü giderek yaygınlaşmaktadır. Bu 
eğilime neden olan faktörler arasında televizyon 
izlemede, bilgisayar oyunları oynamada ve inter-
net kullanımındaki artışlar yer almaktadır (Hasbay, 
2008). Çağımızın en önemli buluşu internet, 
hayatımızın bir parçası haline gelmiş fakat aşırı 
ve kontrolsüz kullanımı, internet bağımlılığı 
adında yeni bir bağımlılık türünün ortaya çıkma-
sına neden olmuştur.

Goldberg internet bağımlılığı kavramını ilk kez 
1996 yılında literatüre kazandırmıştır (Günüç ve 
Kayri, 2010). Daha sonraki yıllarda ise Young 
ve Goldberg, patolojik internet kullanımı kavra-
mını çalışmalarında kullanmışlardır (Young, 1996; 
Ceyhan vd., 2007). Diğer araştırmacılar tarafından 
ise patolojik ve problematik kavramlarının, ba-
ğımlılık kavramı yerine kullanılabildiği görül-
mektedir. Bu kavramların tümü bireylerde aşırı 
internet kullanımı isteği oluşturması, internetin 
olmaması durumlarında bireylerde mutsuzluk, 
aşırı sinirlilik hali yaratması ve bireylerin iş, 
sosyal ve ailevi ilişkilerini olumsuz yönde etki-
lemesi gibi istenmeyen durumları ifade etmekte-
dir (Griffiths, 1995; Young 1996; Griffiths, 2000).

Aşırı internet kullanma davranışının öncüllerini 
ve sonuçlarını doğrudan açıklayan bir kuram ya 
da modelin literatürde yer almamasına karşın 
Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramının ilk beş 
aşamasının özellikle prososyal ve antisosyal in-
ternet kullanmanın nedenlerini ve alınması gere-
ken önlemleri açıkladığı öne sürülmektedir 
(Saisan et al., 2015). Ayrıca, Davis’in (2001) 
bilişsel-davranışsal modeli patolojik internet 
kullanımının temel nedeninin psikopatoloji oldu-
ğunu savunmaktadır. Kişinin kendisiyle ilgili 
kuşkusu, düşük özyetkinlik algısı ve olumsuz 
öz-değerlendirme gibi bilişler ya da inançlar, 
özellikle üniversite öğrencilerinin aşırı internet 
kullanımını hazırlayıcı etmenler olarak görülmek-
tedir (Tindle, 2001).

İnternet bağımlılarının haftada 40 saatin üzerinde 
internette kalabildikleri; iş, okul ve aile hayatla-
rında olumsuz durumlar yaşayabildikleri bilin-
mektedir. Bunun yanı sıra, uzun süre hareketsiz 
bir şekilde internette zaman geçirdikleri için bel 
ve sırt ağrıları, vasküler problemler ve obezite 
gibi problemlerle de karşılaşabilmektedirler (Yo-
ung, 1999). Shields ve Behrman (2000), bilgisa-
yarın uzun süreli kullanımı ile obezite ve fiziksel 
aktivite azlığı arasında doğrusal bir ilişki oldu-
ğundan bahsetmektedir. Zamanlarının büyük 
çoğunluğunu bilgisayar ve internette geçiren 
bireylerin, spor ve fiziksel aktivite gibi etkinlik-
lere ayıracakları zamanları azalmaktadır. Enerji 
harcamasındaki bu azalmayla birlikte, bilgisayar 
başında bir şeyler atıştırma isteğinin de oluşma-
sı obezite gelişimine zemin hazırlamaktadır.
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Bireylerin sedanter bir yaşam sürmeleri ve har-
cadıklarından çok aldıkları enerji, beden yağ 
kütlesinde artışa ve obeziteye neden olmaktadır. 
Bu küresel tehlikenin özellikle de üniversite 
öğrencilerinde görülmesi nedeniyle sorunun 
verilerle tanımlanmasına ve çözümüne katkı 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, 
yurtta kalan üniversite öğrencilerinin internet 
bağımlılığı düzeyleri ve obezite arasında bir 
ilişkinin olup olmadığının incelenmesi planlan-
mıştır. 

Materyal ve Yöntem

Araştırmanın Türü

Yurtta kalan üniversite öğrencilerini kapsayan bu 
araştırma kesitsel, tanımlayıcı bir çalışmadır. 
Öğrencilerin internet kullanım düzeyi bağımlı 
değişkeni ile cinsiyet, yaşı, Beden Kütle İndeksi 
(BKİ) ve sosyo-ekonomik faktörler gibi bağım-
sız değişkenler karşılaştırılmıştır. 

Evren ve Örneklem

Araştırmamızın evrenini Kütahya Kredi ve Yurt-
lar Kurumu öğrenci yurdunda kalan üniversite 
öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem büyüklü-
ğü hesaplanırken, Kütahya Kredi ve Yurtlar 
Kurumu, 2013-2014 eğitim öğretim yılı kayıtlı 
öğrenci sayısı (1172) dikkate alınmıştır. Örneklem 
büyüklüğü, 0.05’lik hata payı ile hesaplanmış ve 
290 öğrenci sistematik örnekleme yöntemi ile 
çalışmaya dahil edilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada, öğrencilerin sosyo-demografik 
özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı 
tarafından geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’, 
internet bağımlılığı ve riskli internet kullanımı 
oranını belirlemek için ‘İnternet Bağımlılığı 
Ölçeği’ (İBÖ) uygulanmıştır.

Kişisel Bilgi Formu

Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, boy 
uzunluğu ve vücut ağırlıkları, beslenme alışkan-
lıkları ve internet kullanım düzeylerini sorgulayan 
17 sorudan oluşan bir formdur. KÜTLE

Öğrencilere dağıtılan bu formda beden kütle 
indeksi (BKİ) öğrencilerin kendi beyan ettikleri 
kilolarının, boylarının metre cinsinden karesine 
bölünmesi ile elde edilmiştir. Dünya Sağlık 
Örgütü‘ne (2016) göre öğrenciler BKİ’nin 18,5 
altında veya 18,5 kg/m²’ye eşit olması durumun-
da zayıf, 18,5-24,9 kg/m²arasında olması duru-
munda normal kilolu, 25-29.9 kg/m² arasında 
olması durumunda fazla kilolu, 30 kg/m²’ye eşit 
veya üzerinde olması durumunda da obez olarak 
sınıflandırılmışlardır.

İnternet Bağımlılığı Ölçeği 

Dr. Kimberly Young’ın (1996) geliştirdiği “İn-
ternet Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Likert 
tipi olan ölçekten toplamda 80 ve üzeri puan 
almak işlevsellikte belirgin bozulmanın göster-
gesi olarak kabul edilmekte ve bu grup “internet 
bağımlısı” olarak tanımlanmaktadır. 50-79 puan 
arası alanlar günlük hayatlarında internetle ilgili 
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bir takım sorunlar yaşayan “riskli internet kulla-
nımı” olan grup olarak tanımlanmaktadır. “49 
puan ve altı’’ alanlar ise yaşamında internet 
kullanımına bağlı herhangi sorun yaşamayan 
“ortalama internet kullanıcısı” (OİK) olarak ta-
nımlanmaktadır. Testin Türkçe ’ye uyarlanma-
sında ölçek ile elde edilen verilerin Cronbach’s 
Alfa testi ile hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 
0.895 olarak bulunmuş, hesaplanan değerler 
Türkçe’ye çevrilen ölçeğin geçerli ve güvenilir 
olduğunu göstermiştir (Balta ve Horzum, 2008). 

Bu üç gruptan ayrı olarak internet bağımlılığı 
açısından riskli öğrenciler ile internet bağımlılı-
ğı olan öğrencilerin her ikisinin de internet 
kullanımı açısından günlük yaşamlarında bir 
takım sorun yaşadıkları göz önüne alınarak bu 
iki grup birleştirilerek Üçkardeş’in (2010) çalış-
masında problemli internet kullanıcısı (PİK) adı 
verilen yeni bir grup altında toplanarak ayrıca 
değerlendirilmiştir. Problemli internet kullanıcı-
sı terimi bazı çalışmalarda internet bağımlılığının 
yerine kullanılabilmekle birlikte bizim çalışma 
bulgularımızda bu grup sadece internet bağım-
lılığını temsil etmemekte, hem riskli kullanım 
hem de internet bağımlılığını birlikte değerlen-
dirmektedir. Bu durumda PİK olarak adlandır-
dığımız grup internet bağımlılığı ölçeğinden ‘‘50 
ve üzeri’’ puan alan gruptur.

İstatistiksel Analiz

Veriler IBM SPSS Statistics 21.0 paket progra-
mına girildikten sonra analizleri yapılmıştır. 
Sosyo demografik özelliklere, beslenme alışkan-
lıklarına ve internet kullanım özelliklerine ait 
tanımlayıcı istatistikler (sayı ve yüzde) tablolar-
da gösterilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde 
Shapiro-Wilk ve Kolmogorov-Simirnov çözüm-
lemesi yapılmış, homojen bir dağılım gözlendi-
ği için parametrik testler tercih edilmiştir. İki 
bağımsız grubu karşılaştırırken Independent-
Samples t testi, ikiden çok bağımsız grubu kar-
şılaştırırken One-Way Anova testi kullanılmıştır. 
İnternet bağımlılığı ile BKİ arasındaki ilişkiyi 
incelemek için Pearson korelasyon analizi yapıl-
mış, elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak 
tartışılmıştır. Farklar ve korelasyonlar p değeri 
0.05’ten küçük olduğunda istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Araştırmaya Kütahya Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda 
kalan yaşları 18 ile 35 arasında değişen, yaş 
ortalamaları 21.41±2.01 olan 290 öğrenci (%51’i 
kadın, %49’u erkek) katılmıştır. Öğrencilerin 
%75.8’i günde ortalama 5 saat ve üzeri internet 
kullanmaktadır. Öğrencilerin cinsiyet ve yaşla-
rına göre internet kullanım süreleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Öğrencilerin Yaş ve Cinsiyetlerine Göre İnternet Kullanım Süreleri

Cinsiyet Yaş Grupları
Ortalama İnternet Kullanımı (Saat/Gün)

TOPLAM1 saat altı 1-2 saat 3-4 saat 5 saat ve üzeri

s % s % s % s % s %

Kadın
≤21 4 3.1 7 5.4 27 20.8 92 70.7 130 44.8

22≥ 2 11.1 1 5.6 5 27.8 10 55.5 18 6.2

Ara Toplam 6 4.0 8 5.4 32 21.6 102 69.0 148 51.0

Erkek
≤21 - - 4 3.8 15 14.5 85 81.7 104 35.9

22≥ - - - - 5 13.1 33 86.8 38 13.1

Ara Toplam - - 4 2.8 20 14.1 118 83.1 142 49.0

TOPLAM 6 2.1 12 4.1 52 18.0 220 75.8 290 100.0

Öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri puan 
ortalamaları 31.33±16.62 (kız öğrencilerde 
29.58±16.07, erkek öğrencilerde 33.16±17.05) 
olduğu için çalışmamıza katılan öğrenciler ya-
şamlarında internet kullanımına bağlı sorun ya-
şamayan ortalama internet kullanıcılarıdır. İnter-
net bağımlılık düzeyi ile cinsiyet arasında an-
lamlı bir ilişki bulunmamıştır (p=.067).

Öğrencilerin beden kütle indeksleri ile internet 
kullanım düzeyleri (OİK/PİK) Tablo 2’de gös-
terilmiştir. Ortalama internet kullanıcılarında 
fazla kilolu olanların yüzdesi 10.2; obez olanla-
rın yüzdesi 2.4 iken, riskli internet kullanıcıla-
rında fazla kilolu olanların yüzdesi 66.7; obez 
olanların yüzdesi 4.8’dir. Riskli internet kullanı-
cılarında fazla kilolu ve obez olma olasılığı an-
lamlı olarak fazladır (c2=79.496; p<0.001).

Tablo 2. Öğrencilerin Beden Kütle İndeksleri ile İnternet Kullanım Düzeyleri

Öğrencilerin İnternet Kullanım 
Durumları

BKİ sınıflandırması Toplam*

Zayıf Normal Kilolu Fazla Kilolu Obez

s % s % s % s % s %

OİK 26 0.5 191 77.0 25 10.1 6 2.4 248 100.0

RİK 1 2.4 11 26.2 28 66.7 2 4.8 42 100.0

Toplam 27 9.3 202 69.7 53 18.3 8 2.8 290 100.0

*(c2=79.496; P=.000) Öğrencilerin %85.2’si kendilerine ait bir bilgi-
sayarlarının olduğunu, %82.1’i cep telefonları 
aracılığı ile internete bağlanabildiklerini, %50.3’ü 
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7 yıldan daha uzun bir süredir internet kullan-
dıklarını belirtmişlerdir. %46.2 öğrenci internet-
ten kalkmamak için bilgisayarın yanına aperatif 
yiyecekler getirdiğini, %9.7’si ise internette işi 
bitene kadar yemek yemediğini ifade etmiştir. 
Öğrencilerin %18.3’ü internete her girdiğinde, 
%37.9’u ise internetteyken bazen atıştırma iste-
ği duyduklarını söylemişlerdir.

Üniversite öğrencilerinin, internet bağımlılık 
düzeyleri ile obezite arasındaki ilişkinin incelen-
diği çalışmamızda; öğrencilerin internet bağım-
lılık düzeyleri ile beden kütle indeksleri arasında 
(r: 0.315) orta derecede, anlamlı ve pozitif bir 
korelasyon bulunmuştur. Öğrencilerin internet 
bağımlılık düzeyleri arttıkça, beden kütle indeks-
lerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır (p<.05)  
(Tablo 3).

Tablo 3. Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile Beden Kütle İndekslerinin  
Korelasyonu

Pearson Korelasyonu BKİ İnternet Bağımlılığı

BKİ r 1 .315

P .000

n 290 290

Ortalama internet kullanıcılarında fiziksel akti-
vite yapma yüzdesi 92.1, riskli internet kullanı-
cılarında ise 7.9’dur. Ortalama internet kullanı-
cılarında fiziksel aktivite yapma olasılığı anlam-
lı olarak fazladır (c2=67.138; p<0.001). Ortalama 
internet kullanıcılarının ailelerinde obez birey 
olma yüzdesi 24.4, riskli internet kullanıcıların-
da ise 75.6’dır. Riskli internet kullanıcılarında 
ailede obez birey olma olasılığı anlamlı olarak 
fazladır (c2=4.268; p<0.05). Ortalama internet 
kullanıcılarında internet başında oturmaktan 

düzenli beslenmeye zaman ayıramayarak öğün 
atlama yüzdesi 21.7, riskli internet kullanıcıla-
rında ise 78.3’tür. Riskli internet kullanıcılarında 
öğün atlama olasılığı anlamlı olarak fazladır 
(c2=4.872; p<0.05). Ortalama internet kullanıcı-
larında aileden sosyal destek görme yüzdesi 98.4, 
riskli internet kullanıcılarında ise 1.6’dır. Orta-
lama internet kullanıcılarında aileden sosyal 
destek görme olasılığı anlamlı olarak fazladır 
(c2=67.138; p<0.001), (Tablo 4).
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Tablo 4. İnternet Bağımlılık Düzeylerine Göre Öğrencilere Ait Bazı Faktörler

Öğrencilerin Problemli İnternet Kullanı-
mını Etkileyen Faktörler

Öğrencilerin İnternet Kullanım 
Durumları

Toplam c2 P

Düzenli olarak fiziksel aktivite yapıyor 
musunuz?

OİK RİK

s (%) s (%)

Evet 93 92.1 8 7.9 101 100.0 67.138 .000

Hayır 155 82.0 34 18.0 189 100.0

Toplam 248 85.5 42 14.5 290 100.0

Ailenizde obez birey var mı?

Evet 11 24.4 34 75.6 45 100.0 4.268 .039

Hayır 214 87.3 31 12.7 245 100.0

Toplam 225 77.6 65 22.4 290 100.0

İnternetteyken öğün atlıyor musunuz?

Evet 18 21.7 65 78.3 83 100.0 4.872 .027

Hayır 183 88.4 24 11.6 207 100.0

Toplam 201 69.3 89 30.7 290 100.0

Ailenizden yeteri kadar sosyal destek alabiliyor musunuz?

Evet 181 98.4 3 1.6 184 100.0 67.138 .000

Hayır 67 63.2 39 36.8 106 100.0

Toplam 248 85.5 42 14.5 290 100.0

Tartışma

İnternet kullanım süresi, hem internet bağımlılı-
ğı ile (Kayri ve Günüç, 2010) hem de problem-
li internet kullanımı ile ilişkilidir (Cao et al., 
2011). Aşırı internet kullanım süresi ile ilgili tam 
bir netlik olmamakla birlikte, bazı araştırmalar 
günde 2-3 saatten fazla kullanımın bağımlılık 
açısından tehlikeli olduğunu belirtirken (Yang et 
al., 2005), günde 5 saatten fazla zaman harca-
manın aşırı kullanım olduğunu belirten araştır-
malar da vardır (Mythily et al., 2008). Çalışma-

mızda öğrencilerin büyük çoğunluğunun günde 
ortalama 5 saat ve üzeri internet kullanıcısı ol-
dukları saptanmıştır. İnternet kullanım süresinin 
belirlenmesi üzerine Çin’de yapılan bir çalışma-
da; katılımcıların büyük çoğunluğunun haftalık 
en azından 3 saatini  internette harcadıkları 
saptanmıştır  (Wang et al., 2012). Avustralya’da 
357 kız öğrencide yapılan çalışmada; ortalama 
günlük bilgisayar kullanım süresinin 93.7±95.5 
dakika olduğu saptanmıştır (Nihill et al., 2013). 
Fransa’da genç yetişkinlerde (19-35 yaş aralığın-
da) yapılan bir çalışmada ise katılımcıların 
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%10.2’sinin internet bağımlısı oldukları saptan-
mıştır (Rodgers et al., 2013). 

Çalışmamızda öğrencilerin büyük çoğunluğu 
kendilerine ait bilgisayarlarının olduğunu ve cep 
telefonları aracılığı ile internete bağlanabildikle-
rini belirtmişlerdir. Adölesanlarda yapılan bir 
çalışmada; öğrencilerin %53.4’ünün bilgisayarı 
olduğu ve %31.5’inin evinde internet bağlantısı 
olduğu saptanmıştır (Tahiroğlu vd., 2008). Çin’de 
13-24 yaş grubunda yapılan bir çalışmada; katı-
lımcıların yarıdan fazlasının internete en sık 
olarak evde ulaştıkları belirlenmiştir. Katılımcı-
ların  %70.2’sinin evinde bilgisayar olduğu ve 
katılımcıların yaklaşık yarıya yakınının kendi 
bilgisayarları olduğu saptanmıştır (Wang et al., 
2012). Çalışma sonuçlarına bakıldığında birey-
lerin kendilerine ait bilgisayarları ile internete 
ulaşımlarının kolay olmasının internet bağımlı-
lığının önemli belirleyicilerden biri olduğu söy-
lenebilir.

İnternetin bireylerin yaşamlarını kolaylaştırdığı 
ve insanların hayatlarına olumlu katkılar sağla-
dığı yadsınamaz bir gerçek olmasına rağmen, 
son yıllarda internetin olumsuz sonuçları da pek 
çok araştırmacı tarafından ifade edilmektedir. Bu 
çerçevede, uzun süreli bilgisayar kullanımının 
ergenlerde göz rahatsızlıkları, duruş ve iskelet 
yapısında bozukluklar, karpal tünel sendromu 
gibi rahatsızlıkların yanı sıra çağımızın en önem-
li hastalıklarından biri olan obeziteye de yol 
açabileceği belirtilmektedir (Shields and Behrman, 
2000). Çalışmamızda; öğrencilerin internet ba-
ğımlılık düzeyleri ile beden kütle indeksleri 

arasında orta derecede, anlamlı ve pozitif bir 
korelasyon bulunmuştur. Öğrencilerin internet 
bağımlılık düzeyleri arttıkça, beden kütle indeks-
lerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma-
mız sonucunu destekleyen çalışmalar mevcuttur. 
14-18 yaş grubunda yapılan bir çalışmada; in-
ternet bağımlılığı testine göre çocukların %12.4’ünün 
internet bağımlısı olduğu tespit edilmiştir. Beden 
kütle indeksi ile internet bağımlılığı testi ve 
haftalık internet kullanımı arasında önemli pozi-
tif korelasyon bulunmuştur (Canan vd., 2014). 
Üniversite öğrencilerinde yapılan bir çalışmada; 
öğrencilerin beden kütle indeksleri ile problema-
tik internet kullanım düzeyleri arasında önemli 
bir farklılık belirlenmiştir. Korelasyon analizi 
sonucu; problematik internet kullanım düzeyi ile 
BKİ arasında önemli ve pozitif ilişkiyi göster-
miştir (Sarı ve Aydın, 2014). Koreli öğrencilerle 
yapılan bir çalışmada; günde 2 saatin üstünde 
internet kullananlarda fazla kiloluluk ve obezite 
prevalansının arttığı saptanmıştır (Baek and So, 
2011). Öte yandan, yapılan bazı çalışmalarda ise 
BKİ ile internet kullanım süresinin ilişkili olma-
dığı saptanmıştır (Kerner et al., 2004; Tsitsika et 
al., 2009;  Ishii et al., 2013).

Araştırmacılar genetik etkenlerin de obezite 
gelişimine neden olabileceğinden bahsetmekte-
dirler  (Birch and Fisher 1998; Maffeis, 2000). 
Çalışmamızda ailesinde obez birey olan öğren-
cilerin problemli internet kullanıcıları oldukları 
görülmektedir. Ayrıca, uzun süre bilgisayar 
karşısında oturma, beslenme bozukluklarına da 
neden olabilmektedir (Demir, 2006). Çalışma-
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mızda bilgisayar başında oturmaktan düzenli 
beslenmeye zaman ayıramayan, öğün atlayan 
öğrencilerin problemli internet kullanıcıları ol-
dukları sonucuna ulaşılmıştır. Üniversite öğren-
cilerinde yapılan bir çalışma sonucunda; prob-
lemli internet kullanımı ile yeme tutumları ara-
sında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 
saptanmıştır (Odacı ve Çelik, 2012). Çin’de 
yapılan bir çalışmada; üniversite öğrencilerinin 
%14.8’inin aşırı internet kullanıcısı oldukları 
saptanmıştır. Aynı zamanda, fazla internet kulla-
nımının öğün atlama ve geç uyuma ve ayrıca ek 
olarak daha yüksek oranda fazla kilolu olma 
olasılığı veya fazla uyuma gibi kötü sağlık çık-
tılarını da kapsayan çoklu risk faktörleri ile 
ilişkili olduğu bulunmuştur (Kim et al., 2010). 

Yapılan araştırmalarda ergenlerin internet kulla-
nım süreleri azaltıldığında bir yıl içinde fiziksel 
yeterliklerinin arttığı görülmüştür (Subrahmanyam 
et al., 2000). Uzun süre internet kullanımı birey-
leri sedanter yaşama sürüklemektedir. Hareketsiz 
bir yaşam tarzı ise pek çok hastalık riskini artı-
rabildiği gibi obeziteyle ilişkili komplikasyonla-
rı da beraberinde getirebilmektedir (Healy et al., 
2010). Çalışmamızda; düzenli fiziksel aktivite 
yapmayan öğrencilerin problemli internet kulla-
nıcıları oldukları görülmektedir. Yaşları 13 ile 18 
arasında değişen toplam 136,589 Güney Koreli 
öğrencilerle yapılan bir çalışmada; ağırlık duru-
mu (fazla kilolu ve obez)  ile ortalama internet 
kullanımının 129 dakikadan sonra istatistiksel 
olarak önemli olmaya başladığı tespit edilmiştir  
(Do et al., 2013). Yaşları 8-11 yıl arasında olan 

37 fazla kilolu olmayan ve 55 fazla kilolu olan 
çocukta Almanya’da yapılan bir çalışmada, kilo 
durumu ve aktivite parametreleri arasında önem-
li bir ilişki saptanmıştır. TV izleme, bilgisayar 
kullanımı ve bilgisayar oyunları için günde 60 
dakikadan daha fazla ekran eğlencesi ile fazla 
kilolu ve fazla kilolu olmayan çocuklar arasın-
daki farklılığın önemli olduğu saptanmıştır. 
Fazla kilolu çocukların diğerlerinden önemli 
şekilde daha sık bilgisayar kullanmakta ve daha 
fazla bilgisayar oyunu oynamakta oldukları 
saptanmıştır (Kreuser et al., 2013).

Bilgisayar ve internetin uzun süreli kullanımının, 
fiziksel sağlık problemleri ile ilişkisi olabileceği 
gibi bireylerin psikososyal gelişimleri ile de 
ilişkisi olabilmektedir. Elektronik arkadaşlık; 
okul, aile ve arkadaş etkileşiminin yerini aldı-
ğında, bireylerin kişilerarası ilişki kurma ve 
sürdürme becerilerini olumsuz yönde etkileye-
bilmektedir (Caplan, 2002). Çalışmamızda; ai-
lesinden yeterli sosyal destek göremeyen öğren-
cilerin problemli internet kullanımı ile ilişkili 
olduğu görülmektedir. Yaşları 17 ile 29 arasında 
değişen Anadolu Üniversitesi öğrencileri ile 
yapılan bir çalışmada (n=492); sosyal desteğin 
dolaylı olarak problematik internet kullanımı 
üzerine etkileri olduğu bulunmuştur. Sosyal 
destek için; aile, arkadaş ve özel kişilerden algı-
lanan destek değerlendirilmiştir. Verilerin değer-
lendirilmesi sonucu; sosyal destek ile problema-
tik internet kullanımının ilişkili olduğu saptan-
mıştır (Ceyhan vd., 2012). İzmir Çeşme ilçesin-
de bulunan ortaöğretim kurumlarında 9., 10., 11. 
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ve 12.sınıflarda öğrenim gören 700 öğrenci ile 
yapılan bir başka çalışmada da; internet bağım-
lılığı ile aileden algılanan sosyal destek arasında 
negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Esen 
ve Siyez, 2011).

Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde; 
internette ortalama 5 saat ve üzeri zaman geçiren 
öğrenci oranının yüksek olması dikkat çekicidir. 
Öğün atlayan, düzenli fiziksel aktivite yapmayan, 
ailesinde obez birey olan ve ailesinden yeterli 
sosyal destek göremeyen öğrencilerin problem-
li internet kullanıcıları oldukları görülmektedir. 
Öğrencilerin internet bağımlılık oranı arttıkça, 
beden kütle indekslerinin de arttığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Teknolojideki gelişmelerle birlikte 
internet kullanımının artmış olması beklenen 
sonuçtur. Ancak; internetin kullanım amacı ve 
ne kadar süre kullanıldığı önemlidir. Bu nedenle 
üniversitelerde internet bağımlılığına ilişkin 
farkındalığın artırılması amacıyla öğrencilere 
yönelik bilinçli ve güvenli internet kullanımı 
konularında eğitim çalışmalarının yapılması 
önemli görülmektedir. İnternetin fazla kullanımı 
ile birlikte dengesiz beslenme oluşabilmekte, 
fiziksel aktiviteye ayrılan süre de azalabilmek-
tedir. Bunların sonucu olarak da obezite oluşa-
bilmektedir. İnternetin doğru kullanımı hakkında 
aileler ve öğrenciler bilinçlendirilmeli, yaşam 
kalitesini artıran doğru diyet ve egzersiz prog-
ramları ile ilgili kamu spotları artırılmalı, ailele-
re çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini 
sağlayıcı aile içi etkili iletişim eğitimleri veril-
meli, üniversitelerde öğrencileri sosyal ve spor-

tif etkinliklere yönlendirici çalışmalara daha 
fazla ağırlık verilmelidir.

Kaynaklar

BAEK, S.I., SO, W.Y., (2011). Association bet-
ween times spent on the internet and weight 
status in Korean adolescents. Iranian Jour-
nal of Public Health, 40 (4); 37-43

BALTA, Ö.Ç., HORZUM, M.B., (2008). Web 
tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin 
internet bağımlılığını etkileyen faktörler. 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakül-
tesi Dergisi,  41 (1); 187-205

BIRCH, L.L., FISHER, J.O., (1998). Develop-
ment of eating behaviors among children 
and adolescents. Pediatrics, 101, 539-549

CANAN, F., YILDIRIM, O., ÜSTÜNEL, T.Y., 
SİNANİ, G., KALELİ, A.H., GÜNEŞ, C., 
ATAOĞLU, A., (2014). The relationship 
between internet addiction and body mass 
index in Turkish adolescents.  Cyberpsycho-
logy, Behavior, and Social Networking, 17 
(1); 40-45

CAO, H., SUN, Y., WAN, Y., HAO, J., TAO, F., 
(2011). Problematic internet use in Chinese 
adolescents and its relation to psychosoma-
tic symptoms and life satisfaction BMC 
Public Health, 11; 802-808

CAPLAN, S.E., (2002). Problematic internet use 
and psychosocial well-being: Development 
of a theory-based cognitive–behavioral me-



60

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2016 Sayı: 07 Bahar Yaz
May-Jun - July- August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID: 98 K: 158
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

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

Issn Print: 2148-4791 Online: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

asurement instrument. Computers in Human 
Behavior, 18; 553-575

CEYHAN, E., CEYHAN, A. A., GÜRCAN, A., 
(2007). The validity and reliability of the 
problematic internet usage scale. Educatio-
nal Sciences: Theory & Practice, 7 (1); 
411-416

CEYHAN, A., CEYHAN, E., KURTYILMAZ, 
Y., (2012). The effect of body image satis-
faction on problematic internet use through 
social support, problem solving skills and 
depression. The Online Journal of Counsel-
ling and Education, 1 (3); 84-96

DAVIS, R.A., (2001). A cognitive-behavioral 
model of pathological internet use. Compu-
ters in Human Behavior, 17; 187-195

DEMİR, E., (2006). Birey ve aile yaşamına 
ilişkin konularda internet kullanımının etki-
sinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi/Fen Bi-
limleri Enstitüsü, Ankara

DO, Y.K, SHIN, E., BAUTISTA, M.A., FOO, 
K., (2013). The associations between self 
reported sleep duration and adolescent health 
outcomes: What is the role of time spent on 
internet use? Sleep Medicine, 14; 195-200

ESEN, E., SİYEZ, D.M., (2011). Ergenlerde 
internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal 
değişkenlerin incelenmesi. Türk Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (36); 127 
138

GRIFFITHS, M. D., (1995). Technological 
addictions. Clinical Psychology Forum, 76; 
14-19

GRIFFITHS, M. D., (2000). Internet addiction: 
Time to be taken seriously? AddictionRese-
arch,  8(5); 413-418

GÜNÜÇ, S., KAYRİ, M., (2010). Türkiye’de 
internet bağımlılık profili ve internet bağım-
lılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güve-
nirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi,  39; 220-232

HASBAY, A., (2008). Ağırlık yönetiminde fizik-
sel aktivitenin rolü. In A. Baysal & M. Baş 
(Ed.), Yetişkinlerde ağırlık yönetimi (pp. 
138-151). İstanbul: Ekspress Baskı

HEALY, B., LEVIN, E., PERRIN, K., WEAT-
HERALL, M., BEASLEY, R., (2010). 
Prolonged work and computer-related seated 
immobility and risk of veno thromboembo-
lism. Journal of the Royal Society of Medi-
cine, 103; 447-454

ISHII, K., SHIBATA, A., OKA, K., (2013). 
Sociodemographic and anthropometric fac-
tors associated with screen-based sedentary 
behavior among Japanese adults: A popula-
tion-based cross-sectional study. Journal of 
Epidemiology,  23 (5); 382-388

KAYRİ, M., GÜNÜÇ, S., (2010). An analysis 
of some variables affecting the internet de-
pendency level of Turkish adolescents by 
using decision tree methods. Kuram ve 



61

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2016 Sayı: 07 Bahar Yaz
May-Jun - July- August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID: 98 K: 158
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

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

Issn Print: 2148-4791 Online: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10 (4); 2487-
2500

KERNER, M.S., KURRANT, A.B., KALINSKI, 
M.I., (2004). Leisure-time physical activity, 
sedentary behavior, and fitness of high scho-
ol girls. European Journal of Sport Science. 
4 (2); 1-19

KIM, J.H, LAU, C.H., CHEUK, K.K., KAN, P., 
HUI, H.L., GRIFFITHS, S.M., (2010). 
Brief report: predictors of heavy ınternet use 
and associations with health-promoting and 
health risk behaviors among Hong Kong 
University students. Journal of Adolescence, 
33 (1); 215-220

KREUSER, F., KROMEYER-HAUSCHILD, 
K., GOLLHOFER, A., KORSTEN-RECK, 
U., ROTTGER, K., (2013). “Obese equals 
lazy?” Analysis of the association between 
weight status and physical activity in child-
ren. Journal of Obesity, 437017; 1-8

MAFFEIS, C., (2000). Aetiology of overweight 
and obesity in children and adolescents. 
European Journal of Pediatrics, 159; 35-44

MYTHILY, S., QIU, S., WINSLOW, M., (2008). 
Prevalence and correlates of excessive in-
ternet use among youth in Singapore. ANNALS 
Academy of Medicine Singapore, 37;  9-14

NIHILL, G.F.J., LUBANS, D.R., PLOTNIKOFF, 
R.C., (2013). Associations between sedentary 
behavior and self-esteem in adolescent girls 
from schools in low-income communities. 

Mental Health and Physical Activity, 6; 30-
35

ODACI, H., ÇELİK, Ç.B., (2012). Üniversite 
öğrencilerinin problemli internet kullanım-
larının akademik öz-yeterlik, akademik er-
teleme ve yeme tutumları ile ilişkisi. e-Journal 
of New World Sciences Academy, 7(1); 
389-403

RODGERS, R.F., MELIOLI, T., LACONI, S., 
BUI, E., CHABROL, H., (2013). Internet 
addiction symptoms, disordered eating, and 
body ımage avoidance. Cyberpsychology, 
Behavior, and Social Networking, 16 (1); 
56-60

SAISAN, J., SMITH, M.A.,  ROBINSON, L., 
SEGAL, J., (2016). Internet and computer 
addiction. Retrieved February,  2016, from 
http://www.helpguide.org/articles/addiction/
internet and-computer-addiction.htm (Date 
of Access 09.11.2015)

SARI, S.V., AYDIN, B., (2014). Problematic 
internet use and body mass index in univer-
sity students. Eurasian Journal of Educatio-
nal Research, 54; 135-150

SHIELDS, M.K., BEHRMAN, R.E., (2000). 
Children and computer technology: Analysis 
and recommendations. The Future of Child-
ren, 10 (2); 4–30

SUBRAHMANYAM, K., KRAUT, R.E., GRE-
ENFIELD, P.M., GROSS, E. F., (2000). 
The impact of home computer use on  



62

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2016 Sayı: 07 Bahar Yaz
May-Jun - July- August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID: 98 K: 158
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

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

Issn Print: 2148-4791 Online: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

children’s activities and development. The 
Future of Children, 10 (2); 123-144

TAHİROĞLU, A.Y., ÇELİK, G.G., UZEL, M., 
ÖZCAN, N., AVCI, A., (2008). Internet use 
among Turkish adolescents. Cyberpsychology 
& Behavior, 11(5); 537-543

TINDLE, L. E., (2001). The impact of personal 
computers and the internet on students’ study 
habits. Paper presented at ANZSSA, Aust-
ralian and New Zealand Student Services 
Association Professional Development Day, 
Griffith University, Brisbane, Queensland

TSITSIKA, A., CRITSELIS, E., KORMAS, 
G., FILIPPOPOULOU, A., TOUNISSIDOU, 
D., FRESKOU, A., SPILIOPOULOU, 
T., LOUIZOU, A., KONSTANTOULAKI, 
E., KAFETZIS, D., (2009). Internet use and 
misuse: A multivariate regression analysis 
of the predictive factors of ınternet use among 
Greek adolescents. European Journal of 
Pediatrics, 168; 655-665

ÜÇKARDEŞ, E.A., (2010). Mersin Üniversite-
si öğrencileri arasında internet bağımlılığı-

nın değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış 
Uzmanlık Tezi), Mersin Üniversitesi/Tıp 
Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Mersin

WANG, L., LUO, J., LUO, J., GAO, W., KONG, 
J., (2012). The effect of internet use on 
adolescents’ lifestyles: A national survey.  
Computers in Human Behavior, 28; 2007-
2013

WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2016). 
Obesity and overweight. Retrieved July,  
2016, from http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs311/en/

YANG, C.K., CHOE, B.M., BAITY, M., LEE, 
J.H., CHO, J.S., (2005). SCL-90-R and 
16PF profiles of senior high school students 
with excessive internet use. Canadian Jour-
nal of Psychiatry , 50(7); 407-414.

YOUNG, K.S., (1999). Internet addiction:  
Symptoms, evaluation and treatment. Retri-
eved April, 2015, from http://netaddiction.
com/articles/symptoms.pdf



63

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2016 Sayı: 07 Bahar Yaz
May-Jun - July- August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID: 98 K: 158
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

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

Issn Print: 2148-4791 Online: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
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aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT

The internet is the greatest invention of the last century and no one can ignore the significant impact 
of it in people’s lives. The concerns of the scientists about the positive and negative consequences 
of new technology applications are usually similar. Along with the technological developments, 
today’s life conditions make people more ponderous. Adolescents are more vulnerable than adults 
to the negative impacts of the internet world. Teens may be trapped in their own cyber world, suffer 
from psychological pains and finally destroy their own personal and social networks due to the in-
ternet addiction or excessive internet use. Since they are immature, both physically and psychologi-
cally, they may develop more serious complications than other age groups regarding the negative 
impact of the internet world. Other challenges associated with excessive usage of the internet inclu-
de lowered concentration, lack of sleep, poor school attendance and performance and a wide range 
of behavioral and health problems. Researchers mentioned that there is a linear relationship with 
obesity and prolonged use of the computer. Calories taken more than consumption and hypo-active 
living cause the increases in both body-fat and obesity. “Overweight and obesity are defined as ab-
normal or excessive fat accumulation that presents a risk to health. The definition of obesity might 
vary according to country and ethnic group and there are diverse techniques to pick out the obese, 
ranging from visual inspection to autopsy where the body constitutes are analyzed. The etiology of 
obesity is regarded as multi-factorial, the main factors being genetic, endocrinological, neurological, 
psychological and environmental. These factors can affect the individual singularly as well as inte-
racting with each other so that obesity is regarded as a complex picture. This global danger has 
become an important threat particularly for university students. This study was planned and conduc-
ted to reveal the possible relations between obesity and internet addiction in students living in uni-
versity dormitories. The research population constitutes college students who remaining in Kutahya 
Credit and Hostels Institution. In the study, it has been applied to the students “Personal Information 
Form” which is developed by the researchers and “Internet Addiction Scale” to determine the Inter-
net addiction and risky internet usage rate which is developed by Young (1996). Shapiro-Wilk and 
Kolmogorov-Smirnov tests were conducted to evaluating the data, parametric tests were preferred 
for the homogeneous distribution observed. Student’s t-test has been used for comparing the means 
of two samples and Analysis of Variance (ANOVA) has been used to test differences between two 
or more means, Pearson correlation analysis was conducted to examine the relationship between 
internet addiction and body mass index. Results from 290 students with an age range of 18-35 years 
that mean age of 21.41 ± 2.01 (51% female, 49% male) showed that students’ body-mass-indexes 
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become higher as their internet addiction levels increased. There has beeen a significant positive 
correlation (r = 0.315) was found between internet addiction levels and body mass index of students  
(p<.05). While 82,1% of the students stated that they used internet by their mobile phones, 50,3% 
of the students have been using internet for more than 7 years. 18.3% of students stated that they 
always wanted to snack when they were using internet. In our study, there were significantly higher 
proportion of spent on time on the internet an average of 5 hours or more. Problematic internet use 
levels were found significantly higher among the students who did not employ a regular nutrition 
regime, skipped meals, had a family member with obesity, did not practice regular physical exercise, 
and did not have sufficient social support of their families. It is natural that increased use of the in-
ternet along with advances in technology. But; it is important that intended use of the internet and 
how long it is used. Therefore it needs to raise awareness of internet addiction in college students. 
For this, conscious and safe internet usage trainings should be done for students. Unbalanced nutri-
tion could occur with overuse of internet and thus reduced the time devoted to physical activity. 
Because of that obesity may occur. Society should be informed about the correct use of the internet. 
Public spotlights should be increased about right diet and exercise programs that improves the qua-
lity of life. Certain activities such as informing students and their families properly about potential 
harms of internet addiction on health, increasing social warning programs particularly on obesity and 
quality of life; conducting ducational programs on effective family communication for spending more 
time together with their children, and guiding the university students towards social activities and 
sports will contribute to prevention of obesity. 
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YARI KENTSEL BİR BÖLGEDE YAŞAYAN EV KADINLARINDA 
ABDOMİNAL ŞİŞMANLIĞIN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA 

ETKİSİ(1)

ASSOCIATION of ABDOMINAL OBESITY and NUTRITIONAL HABITS 
OF HOUSEWIVES RESIDING IN A SEMI-URBAN DISTRICT

Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ 1, Reci MESERİ 2, Rana Nagihan TAŞKIRMAZ 3

1-2-3 Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir/Türkiye

Öz: Kesitsel olarak planlanan bu çalışmada yarı kentsel bir bölgede 
yaşayan ev kadınlarının (n=966) abdominal şişmanlık durumu ve 
şişmanlığın beslenme alışkanlıklarına ve uygulamalarına etkisi 
incelenmiştir. Evren Bornova ilçesinde yarı kentsel bir mahallede 
yaşayan 19-64 yaş arası ev kadınlarıdır. Örnek için, muhtardan 
sokak listeleri alınmış, rasgele sokaklar seçilmiştir. Sokaklardaki 
tüm evlere gidilmiştir. Abdominal şişmanlık bel çevresi (≥88cm) 
ile değerlendirilmiştir. Besin tüketim sıklığı ve pişirme teknikleri 
bağımlı değişkenler olarak kabul edilmiştir.  Besin tüketim sıklığı 
için her gün ya da gün aşırı tüketim “sık tüketim” diğerleri seyrek 
tüketim olarak gruplandırılmıştır. Veriler, SPSS 21.0 ile Ki-kare 
testleri kullanılarak çözümlenmiştir. P<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. 
Abdominal şişmanlık sıklığı %61.6 (n=595) olarak bulunmuştur. 
Yaş artıkça ve eğitim düzeyi azaldıkça da şişmanlık artmaktadır 
(p<0.001). Şişman olan bireylerin hafta sonu daha düzenli öğün 
yaptıkları (p=0.019), ev dışında yemek yemedikleri (p<0.001), 
zayıflama ile ilgili daha fazla uygulama yaptıkları (tümü için 
p<0.05), daha az etiket okudukları (p=0.007), çaya-kahveye 
şeker atmadıkları (p=0.048) saptanmıştır.  Besin tüketim sıklığı 
incelendiğinde ise şişman kadınların daha sık yeşil yapraklı sebze 
(p<0.001) ve turunçgiller (p=0.006) yedikleri,  daha az beyaz 
ekmek (p=0.042), pirinç (p=0.032), bisküvi-kek (p=0.002), kolalı 
içecekler (p<0.001), sütlü tatlılar (p=0.001) ve bal-reçel gibi şekerli 
yiyecekler (p=0.028) tükettikleri saptanmıştır. İzmir, Bornova’da 
yarı kentsel bölgede yaşayan ev kadınlarının yarısından fazlası 
abdominal şişmandır. Şişman bireyler daha fazla zayıflama çabası 
göstermektedirler. Şişman olanların, şişman olmayan bireylere 
göre daha doğru uygulamalar yaptıkları ve daha sağlıklı beslenme 
alışkanlıklarına sahip oldukları görülmekle birlikte genel olarak 
eğitim düzeylerinin daha düşük olduğu ve hareketsiz bir yaşam 
sürdürdükleri saptanmıştır. Bu kadınların düzenli izleme alınması 
ve gündelik yaşamlarını daha hareketli kılmak için girişimler 
yapılması gereklidir.  

Anahtar Kelimeler: Şişmanlık, Abdominal Şişmanlık, Beslenme 
Uygulamaları, Beslenme Alışkanlıkları 

Abstract: Planned cross-sectionally abdominal obesity status 
and association of abdominal obesity and nutritional practices 
and habits were evaluated on housewives living in a semi-urban 
district (n=966). Housewives aged between 19-64 years living in 
Bornova, a semi –urban district, were chosen as the study group. 
Street records were obtained from the headman, and streets were 
randomly selected. Among the chosen streets all of the houses were 
visited. Abdominal obesity was evaluated via waist circumference 
(≥88 cm). Food consumption frequency and cooking techniques 
were considered as dependent variables. For food consumption 
frequency, every day or every other day consumption was deemed 
as “frequent consumption” whilst the rest was “rare consumption”. 
Among participants, 61.6% (n=595) were abdominally obese. As 
age increased and education status decreased, obesity increased 
(p<0.001). Obese individuals, consumed more regularly in week-
ends (p=0.019), ate less outside home (p<0.001), conducted more 
slimming practices (p<0.05 for all), read food product labels less 
(p=0.007), added sugar less in tea-coffee (p=0.048). When food 
consumption frequency was evaluated, obese women tent to eat 
more green leafy vegetables (p<0.001) and citrus fruits (p=0.006), 
consume less white bread (p=0.042), rice (p=0.032), cake-cookies 
(p=0.002), coke and fizzy drinks (p<0.001), dairy desserts (p=0.001) 
and sugary foods as honey&jam (p=0.0028). Obese individuals tried 
to lose weight more. Compared to non-obese women, obese ones 
conducted more healthy practices and had healthier nutritional habits 
but generally had a lower educational status and lived a sedentary 
life. These women must be monitored regularly and interventions 
must be conducted to render their daily life more physically active.   

Key Words: Obesity, Abdominal Obesity, Nutritional Practices, 
Nutritional Habits
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Giriş 

Şişmanlık, sağlığı bozan aşırı yağ dokusu biriki-
mi olarak tanımlanmaktadır ve küresel boyutta 
önemli bir sağlık sorunudur (Chan and Woo, 
2010). Son yıllarda abdominal şişmanlığın tüm 
beden şişmanlığına kıyasla kardiyo-metabolik 
hastalıklar için daha fazla risk oluşturduğu ifade 
edilmektedir (Carmienke et al., 2013; Meseri vd., 
2014; Tchernof and Després, 2013). Epidemiyo-
lojik çalışmalar; yaş, cinsiyet gibi demografik 
etmenlerin, eğitim düzeyi, medeni durum gibi 
sosyo-kültürel faktörlerin, biyolojik etmenlerin, 
beslenme alışkanlıklarının, sigara kullanmanın, 
alkol tüketiminin ve sedanter yaşam tarzının 
şişmanlığa neden olduğunu göstermektedir (Stam-
Moraga et al., 1999; Bahia et al., 2012; Stewart-
Knox et al., 2012). Değişen dünyada, kentleşme, 
sanayileşme, çalışma saatlerinin uzaması, kadının 
iş yaşamına katılması restoranların artması ve 
hazır işlenmiş besinlerin daha kolay ulaşılabilir 
olması gibi birçok etmen beslenme ve uygula-
malarında değişime neden olmaktadır (Choi et 
al., 2011; Deon et al., 2014). Bireyler hem yemek 
pişirme becerisine ve bilgisine yeteri kadar sahip 
olmadıkları, hem de evde yemek pişirmek daha 
uzun zaman aldığı için daha fazla hazır besin 
tüketmeye, mutfakta yemek pişirmek için daha 
az zaman geçirmeye başlamışlardır (Hartmann 
et al., 2013). Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) yapılan bir çalışmaya göre son otuz yılda 
ev dışında yemeye harcanan para yaklaşık olarak 
%50 oranında artmıştır. Ev dışında yemek yemek 
niteliksiz beslenme ve şişmanlıkla ilişkilendiril-

mektedir. Evde daha fazla yemek yiyen bireyle-
rin daha az yağ, kolesterol ve sodyum tükettik-
leri, daha fazla posa, kalsiyum ve demir aldıkla-
rı saptanmıştır (Reicks et al., 2014).  Öte yandan 
şişman bireylerin ağırlık kaybetmek istedikleri, 
bu konuda görsel ve yazılı basını izledikleri ve 
edindikleri bilgileri uygulamaya çalıştıkları bi-
linmektedir (Stubbs et al., 2011; Coiera, 2013). 
Herhangi bir işte çalışmayan kadınlarda ev dışı-
na fazla çıkmamak ve sedanter yaşam şişmanlık 
sıklığını artıran başka bir etmendir (Ersoy and 
Imamoglu, 2006). Bu araştırmanın amacı yarı 
kentsel bir bölgede yaşayan 18-64 yaş arasında-
ki ev kadınlarının abdominal şişmanlık durumu-
nu ve abdominal şişmanlığın beslenme alışkan-
lıklarına ve uygulamalarına etkisini değerlendir-
mektir.

Materyal ve Yöntem

Katılımcılar 

Kesitsel olarak planlanan bu araştırmanın evreni 
İzmir Bornova ilçesinde yer alan yarı kentsel bir 
mahallede (Kızılay) yaşayan 18-64 yaş arasında-
ki ev kadınlarıdır. Bu sayı tam olarak bilinmedi-
ği için evren büyüklüğü tahmini olarak Bornova 
nüfusu üzerinden hesaplanmıştır. Bornova’da 
nüfusun %49.9’u kadındır, 18-64 yaştaki kadın-
lar toplam kadınların %72.9’unu oluşturmaktadır. 
Kızılay mahallesinde toplam 15024 kişi yaşa-
maktadır, Bornova nüfusundan yola çıkarak 
yaklaşık 5464 kadın olduğu varsayılmış, ev ka-
dını olan nüfus yaklaşık 5000 olarak hesaplan-
mıştır. Görülme sıklığı %50 olarak alınmış, %5 
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hata payı ile en az örnek büyüklüğü 357 kadın 
olarak hesaplanmıştır. Sokaklar bir küme olarak 
kabul edildiği için tasarım etkisi 2.5 olarak alın-
mış, örnek büyüklüğü en az 893 kadın olarak 
saptanmıştır. Mahalle muhtarı ile görüşülmüş, 
sokaklar listelenmiş, sokaklar rasgele seçilmiştir. 
Tüm sokaklarda bulunan evler ziyaret edilerek 
bu esnada evinde olup çalışmaya katılmayı kabul 
eden kadınlarla görüşülmüştür (n= 966). 

Değişkenler

Beslenme alışkanlıkları ve uygulamaları bağım-
lı değişken, abdominal şişmanlık durumu ise 
bağımsız değişkendir. Sosyo-ekonomik faktörler 
ve fiziksel aktivite düzeyi tanımlayıcı değişken-
ler olarak ele alınmıştır. Beslenme alışkanlıkları 
irdelenirken öğün düzeni (öğün sayısı, saati, 
atlama durumu, en sık tüketilen yiyecekler, öğün 
aralarında atıştırma durumu, yemek yeme hızı, 
ev dışında yemek yeme sıklığı), tadına bakmadan 
tuz atma, günde beş porsiyon sebze-meyve tü-
ketme, çaya-kahveye şeker ekleme, en sık kul-
lanılan yağ türü, besin tüketim sıklığı sorgulan-
mıştır. Besin tüketim sıklığı için her gün ya da 
gün aşırı tüketim “sık tüketim” diğerleri “seyrek 
tüketim” olarak gruplandırılmıştır. Ancak kırmı-
zı et, et ürünleri, beyaz et, balık, kurubaklagiller, 
hamur tatlıları ve sütlü tatlılar için haftada bir ya 
da daha sık tüketim “sık tüketim” diğerleri “sey-
rek tüketim” olarak sınıflandırılmıştır. Alış veri-
şi yapan kişi, etiket okuma, reklamlardan etki-
lenme vb gibi alış veriş uygulamaları ile yemek 
hazırlama-pişirme yöntemlerine ilişkin uygula-
malar sorgulanmıştır. Abdominal şişmanlık bel 

çevresi ile belirlenmiş, 88 cm ve üstü abdominal 
şişman kabul edilmiştir. 

Veri toplama 

Veriler, önceden yapılandırılmış veri toplama 
formu ile eğitimli anketörler tarafından evlerde 
yüz yüze görüşme ile toplanmıştır. Veri toplama 
formu doldurulduktan sonra bel çevresi,  giyilen 
hafif ev giysisi üzerinden en alt kaburga kemiği 
ile kristailiyak çıkıntısının orta noktasından es-
nemeyen mezura ile ölçülmüştür. 

İstatistiksel Analiz

Veriler, SPSS 21.0 programında çözümlenmiştir. 
Sürekli değişkenler ortalama ±1 standart sapma 
ile sınıflanmış değişkenler ise sayı yüzde tablo-
ları ile sunulmuştur. Verilerin istatistiksel anali-
zinde Yates düzeltmeli ki-kare ve eğimde ki-kare 
testi kullanılmıştır.  P<0.05 anlamlı kabul edil-
miştir. Araştırmanın etik kurul onayı alınmış ve 
tüm katılımcılara bilgilendirilmiş onam formu 
imzalatılmıştır (Karar Numarası: 15-10.1/5). 

Bulgular

Çalışmaya katılan kadınların (n=966) yaş orta-
laması 41.87±13.07 yıl olarak saptanmıştır. 
Kadınların %56.5’i ilkokul ve altı eğitim düze-
yine sahipken, %7.7’si üniversite mezunudur, 
%81.7’si evlidir. Sigara kullanımları incelendi-
ğinde kadınların %28.9’u sigara kullandığını 
belirtmiştir. Katılımcıların ortalama bel çevresi 
93.38±16.12 cm’dir, abdominal şişman olanların 
sıklığı %61.6 (n=595) olarak saptanmıştır. Yaş 
ve sedanter yaşam arttıkça abdominal şişmanlık 
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artmakta, eğitim düzeyi artıkça abdominal şiş-
manlık azalmaktadır (tümü için p<0.001). Ab-

dominal şişmanlığın beslenme alışkanlıklarına 
etkisi Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Abdominal Şişmanlığın Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi 

Beslenme ile ilgili alışkanlıklar ve uygulamalar Abdominal şişmanlık (*) p

Yok Var

s % s %

Öğün atlama 234 63.1 381 64.0 0.816

Öğün aralarında atıştırma 316 85.2 507 85.2 1.000

Hafta içi öğün saatlerinin düzenli olması 177 47.7 311 52.3 0.189

Hafta sonu öğün saatlerinin düzenli olması 144 38.8 278 46.7 0.019

Masadaki diğer bireylerden hızlı yeme 105 28.3 202 33.9 0.078

Ev dışında yemek yeme 195 52.6 212 35.6 <0.001

Diyet uygulama 34 9.2 101 17.0 0.001

Zayıflama çayı kullanma 24 6.5 75 12.6 0.003

Zayıflama hapı kullanma 9 2.4 46 7.7 0.001

Light-şekersiz ürün kullanma 44 11.9 64 10.8 0.671

Alışverişte etiket okuma (**) 290 80.6 408 76.8 0.215

Reklamlardan etkilenme 84 22.6 84 14.1 0.001

Yemeğin tadına bakmadan tuz ekleme 97 26.1 124 20.8 0.067

Çaya kahveye şeker ekleme 279 75.2 411 69.1 0.048

Günde en az beş porsiyon sebze-meyve yeme 109 29.4 196 32.9 0.277

Haftada en az bir kere fast food yeme 137 36.9 102 17.1 <0.001

Ki-kareYates , (*) Gösterim kolaylığı sağlamak için 
satırlar sütunda, sütunlar satırda sunulmuştur, 
(**) okur-yazar olmayanlar analize alınmamıştır. 

Tablo 1’e göre abdominal şişman olan bireylerin 
hafta sonunda öğünlerinin daha düzenli olduğu 
(p=0.019), daha az ev dışında yemek yedikleri 
(p<0.001), daha fazla diyet uyguladıkları (p=0.001), 

zayıflama hapı (p=0.001) ya da çayı (p=0.003) 
kullandıkları, reklamlardan daha az etkilendik-
leri (p=0.001), çaya-kahveye daha az şeker ek-
ledikleri (p=0.048) ve daha seyrek fast food tü-
kettikleri (<0.001)  saptanmıştır. Tablo 2’de 
abdominal şişmanlığın besin hazırlama ve pişir-
me uygulamalarına etkisi sunulmuştur. 
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Tablo 2. Abdominal Şişmanlığın Besin Hazırlama ve Pişirme Uygulamalarına Etkisi 

Besin hazırlama ve pişirme uygulamaları Abdominal şişmanlık (*) p

Yok Var

s % s %

Soğanı kavurma 325 87.6 482 81.0 0.009

Çorbada unu kavurma 241 65.0 376 63.2 0.626

Çorbanın üstüne yağ eritme 158 42.6 229 38.5 0.231

Pirinci kavurma 329 88.7 502 84.4 0.075

Makarna suyunu dökme 290 78.2 460 77.3 0.817

Sebzeleri çoğunlukla kızartma 92 24.8 145 24.4 0.941

Eti çoğunlukla kızartma ya da kavurma 207 55.8 261 43.9 <0.001

Yumurtayı yağda pişirme 130 35.0 188 31.6 0.300

Ki-kareYates , (*) Gösterim kolaylığı sağlamak için 
satırlar sütunda, sütunlar satırda sunulmuştur.

 Besin hazırlama ve pişirme alışkanlıkları ince-
lendiğinde soğanı kavurmadan ekleyenlerin 
abdominal şişmanlar arasında daha yaygın oldu-
ğu saptanmıştır (p=0.009). Ayrıca abdominal 
şişmanların eti daha az oranda kavurdukları ya 
da kızarttıkları (p<0.001) belirlenmiştir (Tablo 
2). 

Tablo 3’te abdominal şişmanlığın besin tüketimin 
sıklığına etkisi gösterilmiştir. Besin tüketim sık-

lığı incelendiğinde ise şişman kadınların daha 
sık yeşil yapraklı sebze (p<0.001), turunçgiller 
(p=0.006) ve diğer meyveler (p=0.006), tahıllı 
ekmek (p=0.021), zeytinyağı (p=0.002) ve çay 
(p=0.013) tükettikleri, daha az beyaz ekmek 
(p=0.042), pirinç (p=0.032), diğer sıvı yağlar 
(p=0.008), bisküvi-kek (p=0.002), gazlı-kolalı 
içecekler (p<0.001) ve hazır meyve suyu (p=0.017), 
sütlü tatlılar (p=0.001) ve bal-reçel gibi şekerli 
yiyecekler (p=0.028) tükettikleri saptanmıştır 
(Tablo 3).
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Tablo 3. Abdominal Şişmanlığın Besin Tüketim Sıklığına Etkisi 

Sık tüketim varlığı
(her gün ya da gün aşırı tüketim)

Abdominal şişmanlık (*) p

Yok Var

s % s %

Süt 70 18.9 100 16.8 0.465

Yoğurt 243 65.5 418 70.3 0.140

Peynir 341 91.9 564 94.8 0.099

Kırmızı et (**) 201 54.2 293 49.2 0.154

Beyaz et (hindi-tavuk)(**) 301 81.1 455 76.5 0.301

Balık (**) 211 56.9 339 57.0 1.000

Yumurta 207 55.8 342 57.5 0.655

Kurubaklagiller (**) 289 77.9 431 72.4 0.069

Yağlı tohumlar 70 18.9 101 17.0 0.507

Yeşil yapraklı sebzeler 191 51.5 377 63.4 <0.001

Diğer sebzeler 180 48.5 328 55.1 0.053

Patates 77 20.8 107 18.0 0.326

Domates 355 95.7 558 93.8 0.263

Turunçgiller 197 53.1 371 62.4 0.006

Diğer meyveler 248 66.8 447 75.1 0.006

Beyaz ekmek 301 81.1 448 75.3 0.042

Tahıllı ekmek 93 25.1 192 32.3 0.021

Pirinç 56 15.1 61 10.3 0.032

Bulgur 32 8.6 49 8.2 0.926

Makarna 47 12.7 63 10.6 0.376

Bisküvi-kek 95 25.6 101 17.0 0.002

Hazır meyve suyu 64 17.3 69 11.6 0.017

Gazlı-kolalı içecekler 103 27.8 106 17.8 <0.001

Çay 329 88.7 556 93.4 0.013

Kahve 202 54.4 319 53.6 0.852

Zeytinyağı 288 77.6 509 85.5 0.002

Diğer bitkisel sıvıyağlar 223 60.1 304 51.1 0.008

Bal-reçel 167 45.0 224 37.6 0.028

Sütlü tatlılar 258 69.5 350 58.5 0.001

Hamur tatlıları 81 21.8 119 20.0 0.547
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Ki-kareYates , (*) Gösterim kolaylığı sağlamak için 
satırlar sütunda, sütunlar satırda sunulmuştur. 
(**) Haftada bir ve daha sık tüketim “sık tüketim” 
olarak nitelendirilmiştir. 

Tartışma

Yapılan çalışmada 18-64 yaş arası ev kadınları-
nın (n=966) %61.6’nde (n=595) abdominal 
şişmanlık saptanmıştır. Türkiye Beslenme ve 
Sağlık Araştırmasına (2010) göre yetişkin çağ-
daki kadınlarda abdominal şişmanlık sıklığı biraz 
daha düşük olup %53.9’dur. (Hacettepe Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bolümü, 2014). Yapılan çalışmanın 
sadece ev kadınlarını kapsaması, çalışan kadın-
ların çalışmaya dahil edilmemesi bu farklılığı 
yaratmış olabilir. Ankara’da yapılan bir çalışma-
da emekliler ve ev kadınlarındaki şişmanlık 
sıklığının, görece hareketli olan diğer meslek 
gruplarından anlamlı derecede yüksek olduğu 
saptanmıştır (Çayır, 2011). Bu bulgu da farklılı-
ğın nedenini destekler niteliktedir. 

ABD’de yapılan bir çalışmada abdominal şiş-
manlık için sınır değer 88 cm olarak alınmış ve 
abdominal şişmanlık sıklığı yaptığımız çalışma-
ya benzer şekilde %64.7 olarak saptanmıştır (Ford 
et al., 2014). Oysa Avrupa’da yapılan çalışma-
larda aynı sınır değer kullanıldığında abdominal 
şişmanlık sıklığı daha düşüktür. İspanya’da ka-
dınlarda bu oran %39.2 iken İngiltere’de %44.0 
olarak saptanmıştır (Gutiérrez‐Fisac et al., 2012). 
Portekiz’de ise İspanya’ya benzer şekilde abdo-

minal şişmanlık sıklığı kadınlarda %37.9 olarak 
bulunmuştur (Sardinha et al., 2012).  

Abdominal şişmanlık sıklığının değişkenlik 
göstermesinde araştırmaya dahil edilen bireylerin 
beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzlarının 
farklı olması, değişik yaş aralıklarında olmaları 
gibi etkenlerin yanı sıra kimi çalışmalarda abdo-
minal şişmanlık için Uluslararası Diyabet Fede-
rasyonun metabolik sendrom tanısı için belirle-
diği sınır değerin (Kadınlar için ≥80 cm) (Després 
and Lemieux, 2006) kullanılması (Rathnayake 
et al., 2014)  da etkili olmaktadır.   

Yapılan çalışmada yaş arttıkça abdominal şiş-
manlık artmakta, eğitim düzeyi artıkça abdomi-
nal şişmanlık azalmaktadır (tümü için p<0.001). 
Yapılan birçok çalışmada da yaş artıkça abdo-
minal şişmanlığın arttığı (Gutiérrez‐Fisac et al., 
2012; Sardinha et al., 2012), eğitim düzeyi art-
tıkça şişmanlığın azaldığı (Stam-Moraga et al., 
1999; Aranceta et al., 2001) gösterilmiştir. 

Kesitsel çalışmalarda bağımsız değişken ile ba-
ğımlı değişken aynı anda incelenmekte, neden-
sonuç ilişkisinin yönünü saptamak zorlaşmakta-
dır (Flanders et al., 1992; Levin, 2006). Yapılan 
çalışmalarda şişmanlık bağımlı değişken, beslen-
me ile ilgili alışkanlıklar ve uygulamalar ise 
bağımsız değişken olarak ele alınmakta ve şiş-
manların daha olumsuz beslenme alışkanlıkları-
na sahip oldukları ve uygulamalar yaptıkları 
belirtilmektedir. Örneğin ABD’de yapılan bir 
çalışmada dışarıda yemenin gittikçe arttığı, dışa-
rıda daha büyük porsiyonlarla servis yapıldığı, 



72

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2016 Sayı: 07 Bahar Yaz
May-Jun - July- August 2016 Issue 07 Spring Summer

ID: 102 K: 161
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

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

Issn Print: 2148-4791 Online: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

dışarıda yemek yemenin enerji alımını ve şiş-
manlık riskini artırdığı belirtilmektedir (Rennie 
et al., 2005). 

Yapılan bu çalışmada ise abdominal şişmanlık 
bağımsız değişken, beslenme alışkanlıkları ve 
uygulamaları bağımlı değişken olarak alınmıştır. 
Çalışmanın amacı şişmanlık durumuna göre 
yetişkin ev kadınlarının beslenme alışkanlıkları-
nı ve uygulamalarını değerlendirmektir. Şişman 
bireylerin daha düzenli beslendikleri, daha az ev 
dışında yemek yedikleri ve reklamlardan etki-
lendikleri, daha az fast food tükettikleri, daha sık 
meyve, yeşil yapraklı sebze, tahıllı ekmek ve 
zeytinyağı tükettikleri, daha az tatlı, gazlı-kolalı-
meyve aromalı içecek ve bisküvi-kek tükettikle-
ri saptanmıştır. Bu durum bize araştırma kapsa-
mında değerlendirilen kadınların yapılan çalış-
maların aksine beslenme konusunda daha bilinç-
li olduklarını, beslenme ile ilgili uygun alışkan-
lıklara sahip olduklarını ve daha doğru uygula-
malar yaptıklarını göstermektedir.   

ABD’de yapılan bir çalışmada aşırı zayıflar ve 
aşırı şişmanlar kapsam dışı bırakıldıktan sonra 
tüketilen fast-food miktarının şişmanlıkla ilişki-
li olmadığı saptanmıştır (Just and Wansink, 2015). 
Malezya’da yapılan geniş katılımlı bir araştırma-
da da benzer sonuçlar elde edilmiş, fast food 
tüketim sıklığının şişmanlıkla ilişkili olmadığı 
saptanmıştır (Abdullah et al., 2015). Son yıllarda 
yapılan bazı çalışmalarda fast food tüketiminin 
şişmanlıkla ilişkili bulunmamasının nedeni bi-
reylerin fast food tüketiminin zararlarını öğrenmiş 

olmaları ve özellikle şişman bireylerin fast food 
tüketiminden kaçınması olabilir. 

Şişman bireylerin daha fazla zayıflama uygula-
maları yaptıkları bilinmektedir. Yapılan bu araş-
tırmada zayıflama uygulamaları; zayıflama di-
yeti uygulama, zayıflamak için çay vb. içecekler 
tüketme, zayıflama hapı kullanma ve enerjisi 
düşük ürünler kullanma olarak sorgulanmış, 
şişman bireylerin daha fazla oranda zayıflama 
diyeti uyguladıkları, daha fazla zayıflama çayı 
ve hapı kullandıkları ancak enerjisi düşük ürün 
kullanımı açısından gruplar arasında fark olma-
dığı saptanmıştır. Avustralya’da geniş katılımlı 
bir çalışmada kadınların beden ağırlıklarını 
kontrol etmek amacıyla en çok diyet yaptıkları 
(Williams et al., 2007), Malezya’da yapılan 
başka bir çalışmada ise bireylerin zayıflamak için 
öncelikle diyet uyguladıkları daha sonra ise eg-
zersiz yaptıkları ve daha sonra zayıflama çayı 
içtikleri (Kong et al., 2002) saptanmıştır. ABD’de 
22000 kişide yapılan bir çalışmada ağırlık kay-
betmek isteyen bireylerin düşük enerjili ürünler-
den sıklıkla yararlandığını ortaya koymuştur 
(Drewnowski and Rehm, 2016). Tüm bu çalış-
malar yapılan çalışmayı destekler niteliktedir. 
Şişman bireyler zayıflamak için daha fazla çaba 
harcamakta ve bunun için değişik yöntemler 
kullanmaktadırlar. 

Bu çalışmanın birçok sınırlılığı bulunmaktadır. 
Çalışma kesitsel bir çalışmadır, yapısı gereği 
neden ve sonuç aynı anda incelenmektedir. Bu 
nedenle nedenselliği yönü net saptanamamıştır. 
Şişmanlığın beslenme alışkanlıkları ve uygula-
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malarında yarattığı değişikliğin ileriye yönelik 
olarak irdelenmesi neden-sonuç ilişkisi hakkında 
daha net sonuçlar verebilir. Bu çalışmada değer-
lendirilen kadınlar İzmir’de yarı-kentsel bir 
bölgede yaşamakta olup, bölgede yer alan sağlık 
çalışanları tarafından beslenme konusunda bil-
gilendirilmiş olabilirler. Bu durum şişman kadın-
larda beslenme ile ilgili bir farkındalık yaratmış 
ve beslenmeleri konusunda onları daha dikkatli 
olmaya itmiş olabilir. Ayrıca bu çalışma beyana 
dayalıdır. Şişman olan bireyler daha doğru oldu-
ğunu bildikleri beslenme alışkanlıkları ve uygu-
lamalarını kendileri öyle uyguluyormuş gibi 
beyan etmiş olabilirler. Bu da sonuçları etkilemiş 
olabilir. 

Sonuç ve Öneriler

İzmir, Bornova’da yarı kentsel bölgede yaşayan 
ev kadınlarının yarısından fazlası abdominal 
şişmandır. Şişman bireyler daha fazla zayıflama 
çabası göstermektedirler. Yaptıkları uygulamalar 
ve beslenme alışkanlıkları incelendiğinde genel 
olarak şişman olanların, şişman olmayan birey-
lere göre daha doğru uygulamalar yaptıkları ve 
daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip 
oldukları görülmekle birlikte genel olarak yaşla-
rının daha ileri, eğitim düzeyinin daha düşük 
olduğu, daha fazla evde zaman geçirdikleri ve 
hareketsiz bir yaşam sürdürdükleri saptanmıştır. 
Bu kadınların düzenli izleme alınması ve gün-
delik yaşamlarını daha hareketli kılmak için gi-
rişimler yapılması gereklidir.  Beslenme uygula-
malarının ve alışkanlıklarının şişmanlıkla ilişki-

sinin daha net bir biçimde ortaya konulabilmesi 
için ileriye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Obesity is excessive fat accumulation in body and it is an important public health concern. Within 
last decade, abdominal obesity is strongly associated with cardio-metabolic risks. Studies showed 
that obese individuals conduct worse nutritional habits and practices. Planned cross-sectionally ob-
jectives of this study were to determine abdominal obesity status and association of abdominal 
obesity and nutritional practices & habits. Housewives aged between 19-64 years living in Bornova, 
a semi –urban district of Izmir, were chosen as the study group. With an unknown frequency, 5% 
error and within 95% confidence interval minimum sample size was 357 women. For cluster samp-
ling the design effect was taken as 2.5 and minimum sample size was calculated as 893 women. 
Street records were obtained from the headman, and streets, as clusters, were randomly selected. 
Among the chosen streets all of the houses were visited at least three times and housewives were 
questioned. Abdominal obesity was evaluated via waist circumference (WC≥88 cm were considered 
as abdominally obese). Food consumption frequency and cooking techniques were considered as 
dependent variables where abdominal obesity was the independent variable. For food consumption 
frequency, every day or every other day consumption was deemed as “frequent consumption” whilst 
the rest was “rare consumption”. Data, was analyzed using SPSS 21.0 via chi-square tests. p<0.05 
was deemed significant. Written informed contest from every participant and independent ethic 
committee approval was obtained. Among participants, 61.6% (n=595) were abdominally obese. As 
age increased and education status decreased, obesity increased (p<0.001). Obese individuals, con-
sumed more regularly in weekends (p=0.019), ate less outside home (p<0.001), conducted more 
slimming practices (p<0.05 for all), read food product labels less (p=0.007), added sugar less in 
tea-coffee (p=0.048). When food consumption frequency was evaluated, obese women tent to eat 
more green leafy vegetables (p<0.001), whole bread (p=0.021), olive oil (p=0.002) and citrus fruits 
(p=0.006), consume less white bread (p=0.042), rice (p=0.032), cake-cookies (p=0.002), coke and 
fizzy drinks (p<0.001), bottled fruit juice (p=0.017), dairy desserts (p=0.001) and sugary foods as 
honey & jam (p=0.0028). As a conclusion, more than half of the housewives residing in Bornova, 
a semi-urban district of Izmir, were found to be abdominally obese. Obese individuals tried to lose 
weight and conducted slimming practices more. Compared to non-obese women, obese ones had 
more healthy nutritional habits and practices but generally had a lower educational status and lived 
a sedentary life. These women must be monitored regularly and interventions must be conducted to 
render their daily life more physically active.  



DERGİ HAKKINDA

DBHAD “Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi”; 2014 yılı itibariyle yayın 
hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara 
yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. 
Dergimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmak-
tadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde 
Beslenme Bilimi konusunda yapılmış her türlü araştırma çalışmasına yer verilecektir. Beslen-
me Bilimleri, Toplum Beslenmesi, Beslenme Eğitimi, Diyetetik, Besin Mikrobiyolojisi ve Top-
lu Beslenme Sistemleri, Epidemiyoloji, Diyet Araştırmaları, Besin Gereksinimleri, Beslenme 
Davranışları, Metabolik Çalışmalar, Vücut Kompozisyonu, Şişmanlık, Genetik, Nütrigene-
tik, Besin Güvenliği ve Güvencesi alanı içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer 
verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü Doç. Dr. Aslı UÇAR olup, dergi yönetim kurulunun 
aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı der-
ginin o anki yönetim kurulundaki en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ 
inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin 
onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı 
içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından 
geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim 
kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalış-
malar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devre-
dilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul 
şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

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

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



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

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



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

1.Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. 

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz internet ortamında tam metin olarak yer alır. “Basılı hali ile sisteme yüklenir” 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yüklenen yayını kabul etmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) aittir. Dergimiz bu konu-
da bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böy-
le bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedi-
lir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek is-
teme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret 
alır. 

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve 
açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul 
etmez. 



13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu 
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı 
ile dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki 
ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre 
uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, ma-
kaleyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz sorumlu yazarı muha-
tap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve sorumlu yazar dışındaki kişilere bilgi 
vermez, vermek zorunda değildir. 

17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimi-
zin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. Ayrıca baş editör kararı ile özel sayılar 
çıkartılmaktadır. Bu durum sadece baş editör onayına bağlıdır. 

19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi ya-
pılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir 
yaptırım hakkına sahip olamaz. 

20. Makaleler aşağıdaki başlıkları içermelidir.

a) Başlık sayfası: yazar isimleri akademik derece belirtilmeden açık olarak numaralandırılmış 
şekilde verilmelidir. Bağlı olunan kurum ve adresi, her yazara ilişkin olarak açık şekilde belir-
tilmelidir. Sorumlu yazara ait, adres, e-posta adresi telefon numaraları varsa fax numarası yer 
almalıdır.

b) Özet ve Abstract: Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet ve abstract bö-
lümleri en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Tek paragraf halinde çalışmanın amacı, metodu, 
temel sonuçları ve beslenme açısından önemi açıklanmalıdır. Bu bölümlerin sonunda anahtar 
kelimeler/key words yer almalıdır. Anahtar kelime sayısı en az 3, en fazla 7 tanedir.



c) Giriş: Çalışmanın önemini açıklayan, bu çalışmanın neden gerekli olduğunu vurgulayan en 
fazla 3 sayfadan oluşan giriş bölümü makalede yer almalıdır.

d) Materyal ve Yöntem: Giriş bölümünden sonra yer almalıdır. Çalışmada kullanılan yöntemi 
ve istatistiği açık bir şekilde ifade etmelidir.

e) Bulgular: Açık ve net bir şekilde yazılmalı, figür veya tablo içermelidir. Makale derleme bir 
makale ise buna gerek yoktur.

f) Tartışma: Çalışmanın sonuçlarının literatür ile benzerlikleri farklılıkları burada vurgulanmalı, 
mümkünse ayrı bir bölüm şeklinde yazılmalıdır. Ancak bazı durumlarda sonuçlar ile birlikte 
verilebilir. Mümkünse beş sayfayı aşmamalıdır.

g) Kaynaklar: Yazar isimleri alfabetik sırada burada verilmelidir.

h) Extended Abstract: Türkçe makalelerin sonunda 750-1000 kelimeden oluşan genişletilmiş 
ingilizce summary bölümü yer almalıdır. Summary bölümü içerisinde amaç, kapsam, kısa li-
teratür bilgisi, bulgular ve sonuç yer almalıdır. 750-1000 kelime arası olmalıdır. Bu bölümün 
sonunda da abstractta yer alan key words yer almalıdır.

Her bir çalışma en fazla 15 sayfa olmalıdır. Dergimizin yazım şekli TIMES NEW ROMAN 
olup 12 puntodur. Satır aralığı 1.5 puntodur. Çalışmanın konu başlığı 14 punto ve kalındır. Ça-
lışmanın başında Türkçe ve İngilizce başlıklar yer almalıdır. Yazar isim ve bulunduğu kurum 
bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir. Türkçe ve İngilizce özet 10 punto özetler alt alta 
gelecek şekilde hazırlanmalıdır. Makalenin ilk sayfasında (özetin yer aldığı) alt bilgi olarak 
yazışma yazarına ilişkin adres ve telefonlar yer almalıdır. Makale özet, abstract, giriş, materyal 
ve yöntem, sonuçlar, tartışma sonuç, kaynaklar ve summary bölümlerini içermelidir.

Çalışmalar hakem değerlendirmesine gönderilmeden önce ilk başvuruda satır sayıları eklenerek 
gönderilmelidir. Bu aşamada tablolar makale sonuna eklenmelidir.



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. Publication language of our journal is Turkish and English. 

2. Articles and works prepared in other languages can be accepted with the approval of parti-
cularly editor-in-chief and management of the journal. The right to accept such works belongs 
unilaterally to our journal. 

3. Our journal has the full text version on internet. “It is uploaded to the system as a printed 
version.” 

4. No publication is accepted without registering to the system. 

5. No author can claim any rights over our journal. 

6. Responsibility of any work belongs unilaterally to the author(s). Our journal is not put under 
obligation on this matter. 

7. Works submitted to our journal for evaluation for publication have to be authentic and have 
not been used somewhere else for any reason or sent for evaluation to anywhere else. Otherwi-
se, works are refused on condition that disclaimer is published, and legal procedure about the 
author is initiated. 

8. Each and every work is evaluated by two referees who are experts in the field, then published 
on condition that works approved by both referees are lined up. 

9. No work has superiority or privilege over another work. Each and every author and work is 
equal and has the same rights. Any kind of privilege is not provided. 

10. Authors do not know which referees have evaluated their works; they do not have the right 
to ask for it. Only system manager and editor-in-chief do have such information and it is kept 
secret. 

11. Corrections are made in major or minor way. Each work has only two chances for correc-
tions. If necessary corrections are not made based on two requests, works are automatically 
refused. 

12. If previously used works such as thesis, presentation and conference proceeding are turned 
into articles, then the information of previous use of the work should be provided and explained 
in the footnote. Otherwise, it is regarded as plagiarism and our journal does not accept any lia-
bility stemming from this situation. 



13. Works on fields other than our journal accepts are accepted or refused unilaterally by the 
management of the journal or editor-in-chief. In such cases, authors cannot claim any rights. 

14. Every right of the works uploaded to our journal is granted to the journal by the author. 
Signature and consent form are not asked from the author for this, any written document is not 
required. Rights of works uploaded to the system are automatically transferred to the journal. 

15. Evaluation process of works submitted to our journal is two months depending on the feed-
back from referees. If no feedback is received within two months, works are directed to another 
referee. In this case, the time may extend. Under such circumstances, author cannot claim any 
right and cannot withdraw the article from the system. 

16. In the case of works with more than one author, journal management regards the first name 
written in the work as addressee if it is not stated precisely in the work, and acts accordingly. 
The journal does not have any contact with other authors and does not and does not have to 
inform them except for the first author. 

17. Referees who evaluate works act totally independently. Our journal does not impose any 
sanction on referees and does not ask special treatment. 

18. Our journal is published three times a year; April, August and December. These periods may 
change depending on the publication system of the journal. For this reason, our journal is not 
liable for any demand and obligation. In addition, special issues are published with the decision 
of editor-in-chief. It depends on the approval of only the editor-in-chief. 

19. Referees present their opinions regarding the evaluation of the works; their reports are sent 
to the related author. Correction period is 15 days for each work. Works whose corrections are 
not completed within this period of time are removed from the system and refused. In this case, 
authors do not have the right to sanction on our journal. 

20. Articles must include titles below: 

a) Title page: names of authors must be stated clearly without stating their academic titles. Af-
filiated institution and its address must be provided for each author. Address, e-mail address, 
phone numbers and fax number (if there is) b-of the author who is in charge must be included. 

b) Abstract: Abstracts should be both in Turkish and English and they must be composed of 
150 words maximum. Objective, methods, main findings and importance of the study must be 
explained in a single paragraph. In Turkish articles there should be a Turkish and English abs-
tract maximum made of 250 words and at the end of the article an English summary should be 
placed, maximum made of 750-1000 words. In the English summary; objectives, subject of the 
study, short summary of related literature, findings and results should be included. Key words 



should be included at the end of this chaptesr and minimum 3, maximum 7 key words should 
be included. 

c) Introduction: an introduction which explains the importance of the study, and why it is neces-
sary must be included in the article without exceeding 3 pages.

d) Materials and Method: This part must follow introduction. It must clearly explain the method 
used in the study and the statistics.

e) Results: They must be clearly written using figures and tables. In case of review articles, this 
part is not necessary. 

f) Discussion: The results of the study, its similarities with and differences from other studies in 
the literature must be stressed in this part and must be written as a separate part. In some cases, 
discussion can be written with results. This part must not exceed five pages.

g) References: Names of authors of sources must be listed alphabetically.

Maximum page number for each work is 15. Appendices are not included in 15-page limitation. 
TIMES NEW ROMAN should be used in the articles, type size should be 12. Article should be 
written in 1.5 pt. Turkish and English Title should be given fist. Title of the work should be writ-
ten bold in 14 pt. Name of authors and their affiliated institutions should be bold, italicized and 
in 12 pt. Turkish and English abstracts should be written in 10-type size and placed one after 
the other. Articles must have abstract, introduction, materials and method, findings, discussion, 
conclusion, references and summary (for the Turkish articles) parts. 

Numbers of lines of articles must be added and sent in this way in the initial application before 
they are sent to referee’s evaluation. In this phase, tables must be at the end of the article. 



YAYIN İLKELERİ

1. “Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi”; 4 ayda bir yayınlanan akademik ve 
bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlarda ara dönem 
içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide Beslenme Bilimi konusunda yapılmış her türlü araştırma çalışmasına yer verilecek-
tir Beslenme Bilimleri, Toplum Beslenmesi, Beslenme Eğitimi, Diyetetik, Besin Mikrobiyo-
lojisi ve Toplu Beslenme Sistemleri, Epidemiyoloji, Diyet Araştırmaları, Besin Gereksinimle-
ri, Beslenme Davranışları, Metabolik Çalışmalar, Vücut Kompozisyonu, Şişmanlık, Genetik, 
Nütrigenetik gibi beslenme bilimi ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, bilimsel 
ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış olması, 
alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, ön-
yargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi beklenir. Ayrıca tarama, 
araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, önsözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem 
süreci başlatılmaz.

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda sorumlu yazar olarak belirtilen yazar muhatap 
kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi derginin web sitesinde yüklü örnek makale formatı dikkate 
alınarak hazırlanmalıdır.

7. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olma-
masına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklan-
maz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. 

8. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması duru-
munda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazar-
dan sadece üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleş-
tirilmemiş ise yayın sistem tarafından reddedilir.

9. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 



yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

10. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

11. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında ya-
yınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

12. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayın-
lanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir 
ve hakem sürecine alınır.

13. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağ-
layacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci baş-
latılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

14. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 
3’er cm’lik boşluklar olmalıdır. 

15. Yazılar toplamda 15 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası verilmiş olmalıdır. 
Yazıda paragraf girintisi olmamalıdır.

16. 250 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, özetin altında 3-7 anahtar sözcük(ler) yer almalıdır. 
Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de bulunmalıdır. Türk-
çe hazırlanan çalışmalarda 750-1000 Kelimeden oluşan genişletilmiş ingilizce özet bulunmalı 
ve bu özet kaynakçadan sonra konulmalıdır. Örnek makale dikkate alınmalıdır.

17. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özet, başlık ve anahtar 
kelimeler bulunmalıdır.

18. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edil-
melidir.

19. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın 
akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta 
adresi de bulunmalıdır.

20. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

21. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.



22. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

23. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir 
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu 
şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

24. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazı-
larının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını 
onaylarlar. 

25. “Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi” elektronik sistemle çalışan bir der-
gi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini 
ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz 
hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gön-
derilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece 
derginin yıllık basım ve diğer giderleri için basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. 
Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan ücret talep edilebilir.

26. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendi-
rilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 

27. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştır-
malarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklen-
mesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NU-
MARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” 
kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda der-
gimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu 
konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi 
bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu 
konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, ha-
kem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. 
Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. 
DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR 
DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAK-
LARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR. 

YUKARIDA BELİRTİLEN 27 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 



YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1. “International Refereed Journal of Nutrition Research” (DBHAD) is an international refere-
ed journal which publishes academic and scientific articles every four months a year. But the 
journal has the right to publish special issues out of these periods under certain circumstances. 

2. All types of works on Nutritional Science are included in our journal, scientific and authentic 
works which tackle the issues or problems in the fields of Nutritional Sciences, Public Health 
Nutrition, Nutrition Education, Dietetics, Food Microbiology and Collective Nutrition Systems, 
Epidemiology, Diet Research, Food Requirements, Metabolic Studies, Body Composition, Adi-
posity, Genetics, Nutrigenetics, Food Safety and Security are published in our journal. Works 
are expected to have scientific concerns, to contribute to the field, to cite and refer to important 
sources within the disciplines, not to have prejudice, not to include slogan-like sentences, and to 
have been written in a developed language. In addition, they also must have one of the qualities 
of review, research, and developed version of presented papers, etc. Our journal welcomes all 
types of works tackling the issues of. which are prepared in the fields of 

3. Refereeing process is not initiated for works which do not follow the writing instructions, 
which do not have reference list, preface or abstract. 

4. In the case of works with more than one author, the author stated as the responsible one is 
regarded as addressee. 

5. Sources used in the works must be prepared according to the publication principles. 

6. Regulation and installed in the string magazine website article format should be prepared 
taking into account the working example

7. In the process of evaluating articles, ultimate attention is shown to the fact that referee and 
author are not from the same institution. Names of referees and authors are kept secret and 
never revealed. The Referee Board varies in every issue and is reestablished depending on the 
topic of the issue. 

8. Initially two referees are assigned for each work according to the field. Another third referee 
can be assigned if one of the referee’s report states “It cannot be published”, and the second one 
states “It can be published after corrected” or “It can be published”, and the report of the third 
referee is considered. Author is asked to carry out corrections only three times. If corrections 
are not made as required in each time, work is refused by the system.



9. Authors are expected to carry out correction in time and meticulously, and to send the final 
version to the journal within 15 days. If it is found out that corrections are not made as expected, 
authors are informed about this situation. Works which are not corrected and sent back to the 
journal in time are not included in the list of works to be published. 

10. Publication language of our journal is Turkish and English.

11. Works which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else or not to be in the evaluation process of another publication organ. 

12. Papers which have been presented in an academic national or international scientific mee-
ting, congress, conference or symposium can be accepted and included in the referee process 
on condition that they have not been published in another journal or publication and they are 
appropriate to turn into an article format and content. 

13. Translated texts are accepted and referee process is initiated with the approval of editor(s)-
in-chief and publication board if that text is very rare in Turkish and it is believed that its trans-
lation will contribute to the literature. However, the number of translated works in each issue is 
limited and authentic works are preferable. 

14. Works submitted to the journal must be prepared in MS Word Program with Times New 
Roman in 12 pt. in 1.5 space. 3 cm space must be left from top, bottom, right and left margins. 

15. The page number of works must not exceed 15. Page numbers must be written at bottom in 
the middle. Paragraph indent must not be used. 

16. English and Turkish abstracts should not exceed 250 words for English articles, 3-7 key 
word(s) below abstract must be in works prepared in Turkish. Title and key words must be 
written in the both languages. 

17. Turkish abstract not exceeding 100-150 words, under 3-7 keywords abstract (s) should be 
included. The summary is written in a foreign language titles and keywords (keywords) must 
be present. In Turkish prepared to work extended English summary consisting of 750-1000 
words should be placed after this summary and bibliography. Sample article should be taken 
into account.

18. Scope, object, method, results and topic of the works must be briefly mentioned in the abs-
tract. 

19. Name(s) of author(s) must be in the cover page. Academic title of the author, his/her work-
place name, address, cell-phone and work phone numbers, fax number and e-mail address must 
be present in the cover page. 



20. Final decision on publication of works belongs to editor(s)-in-chief. Opinions of editor(s)-
in-chief on the work together with referee reports are conveyed to author(s) as soon as possible. 

21. Works sent to the journal are not sent back to authors whether they have been published or 
not.

22. All responsibility of works belongs to author(s).

23. Publication and copy rights of published works belong to our journal. Publication right of 
each work uploaded to the system is automatically transferred to the journal by the author. For 
this, there is no need to ask for signing of any copy right agreement with the author. Author(s) 
are considered to have acknowledged this when they have uploaded their work to the system. 
They do not have any right to object. 

24. Author(s) approve that full versions of their works are uploaded to non-commercial electro-
nic data bases to support national and international information exchange. 

25. “International Refereed Journal of Design and Architecture” is an electronic journal but is 
also published in paper version. Individuals who would like to get printed version of the journal 
can obtain it by paying the necessary fee to the relevant printing company. Our journal does not 
have to provide printed version of the journal to any author or individual. Annual membership 
fee should also be sent to relevant printing company for works sent to our journal. This mem-
bership fee is collected for only annual printing and other costs of the journal. You may also be 
charged to the authors magazine costs.

26. Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are sent 
to a different referee. 

27. Author(s) has to upload “DATE OF REPORT”, “REPORT INFORMATION-REPORT 
NUMBER” to “ETHICS BOARD REPORT INFORMATION” part of the publication sub-
mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE STUDY and INSTITUTIONAL” 
works requiring ETHICS BOARD report. Our journal is not held liable within the framework 
of national or international legal rules in case of possible unfavourable and deficient situati-
on. In such cases, every responsibility belongs to author(s). If ethics board report and official 
information related to the research is available while uploading the work to the system, such 
information must be entered into the system. In such case, editors of the journal, system editors, 
editorial board, publisher, editorial director, referees board and any referees evaluating works 
cannot be held liable and responsible. Author(s) are held responsible in any possible material, 
moral and legal unfavourable situation. OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS 
LEGAL RIGHTS NATIONALLY AND INTERNATIONALLY IN CASE OF ANY MATE-



RIAL, MORAL AND LEGAL “UNFAVOURABLE” SITUATION WHICH MAY OCCUR 
AGAINST OUR JOURNAL.

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 27 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR or AUTHORS WHO ARE INVOLVED 
IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRINCIPLES. 
OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES, and PUBLISHING, EVALUATION or REFUSAL OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT 
BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE-
VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT 
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES and RULES. EVERYBODY WHO IS 
INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN 
ADVANCE. 




