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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” yö-
nünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir yazar(lar) 
dergimiz 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  
numarası 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 sayı-
sındaki 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 durumda 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 bu sayısında toplam beş çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. İlk üç çalışma araştırma ve 
uygulama şeklinde olup son iki çalışma ise araştırma inceleme ve derleme şeklinde hazırlanmıştır. Dergimizin bu 
sayısı dahil olmak üzere ilk yayın hayatına başladığı an itibariyle toplam 8 sayının hazırlanması, sevk edilmesi, 
idare edilmesi ve sizlerle buluşmasında her türlü bilgi, emek, katkı ve tecrübeleriyle bizleri ve okurlarımızı yalnız 
bırakmayan kıymetli bilim insanı dergi baş editörümüz Doç. Dr. Aslı UÇAR hocamız bu sayı ile birlikte dergi baş 
editörlüğünü Doç. Dr. Çetin YAMAN hocamıza devretmiştir.  9 ncu sayı ile birlikte dergimizin baş editörlüğünü 
artık Çetin YAMAN hocamız idare edecektir. Kıymetli okurlar ve değerli bilim insanları, dergimizin daha kurumsal 
bir kimlik kazanması ve ulusal nitelikler başta olmak üzere uluslararası niteliklere de sahip olması amacıyla dergi 
grubumuz da yer alan toplam 17 dergimiz Ekim 2016 tarihli yapılan yönetim kurulu toplantısı ile İstanbul Bilim 
ve Akademisyenler Derneğine yönetimi ve hukuki yetkileri devredilmiştir. Dergilerimizin her türlü yönetimi artık 
ilgili dernek tarafından yönetilecektir. Bu vesile ile dernek başkanı sayın Prof. Dr. Ümran SEVİL hocamıza bizlere 
sağladığı katkı ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Derneğin diğer yönetim organları ve yöneticilerine de ayrıca 
teşekkür ediyoruz. Kıymetli okurlar ve değerli bilim insanları, dergimiz yılda 3 sayı çıkarmakta olup, bir sonraki 
sayısı Çetin YAMAN başkanlığında Nisan 2017 tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. 2016 yılı başta ülkemiz olmak 
üzere bazı üzücü terör olayları ile sorun yaşamıştır. Farklı dünya ülkelerinde de aynı tip sorunların yaşandığını 
bilmekteyiz. Bu durum ve yaşanan terör olaylarını dergimiz yönetimi adına her türlü kınıyor ve tekrar etmemesini 
en içten dileklerimizle temenni ediyoruz. Türk toplumunun güç, inanç ve kararlığının terör karşısındaki duruşu daim 
olarak devam edecektir. Biz buna sonsuz inanıyor ve her türlü katkıyı sağlayacağımızı da beyan ediyoruz. Ölen 
şehitlerimize Allahtan rahmet kalanlara ve gazilerimize acil şifalar, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. 2017 
yılının ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine ve insanlara sağlık, huzur, mutluluk, esenlik, bol kazanç, 
bilim ve güzel günler getirmesini diliyor, bir sonraki sayımızda görüşmek üzere hepinize esenlikler diliyoruz. 

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 

Aslı UÇAR 
Baş Editör 

Çetin YAMAN
Baş Editör 
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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.
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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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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇALIŞANLARININ 
BALIK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ (1)

THE INVESTIGATION OF FISH CONSUMPTION HABITS OF PEOPLE 
WORKING AT DUZCE UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE 

RESEARCH HOSPITAL

Filiz BOLU1, Atilla Senih MAYDA2, Muammer YILMAZ3

1-2-3 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce / Türkiye

Öz: Bu çalışmada Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesi persone-
linin balık tüketim sıklığı ve bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi 
amaçlanmıştır Araştırma kesitsel olup Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma Hastanesi’nde çalışan 946 kişi evreni oluşturmaktadır. 
Evren tıp eğitimi almış, tıp eğitimi dışında bir sağlık eğitimi almış 
ve sağlık eğitimi almamış olanlar olarak tabakalandırılarak ve her 
tabaka evrendeki oranına göre ağırlıklandırılarak örnekleme girecek 
bireyler sistematik rastgele yöntemle belirlenmiştir. Ulaşılamayan 
kişiler olabileceği için örneklem hacmi %10 geniş tutularak araş-
tırma 260 kişi ile tamamlanmıştır. Katılımcılara sosyodemografik 
özellikler ve balık tüketimine yönelik alışkanlıkları sorgulayan 
anket uygulanmıştır. Kırmızı etin %52.5, beyaz etin %30.5, balı-
ğın %15.8 oranında tercih edildiği görülmüştür. Balığı faydaları 
nedeniyle tüketenlerin oranı %57.8, sevdiği için tüketenlerin oranı 
%70.2’dir. Balık etini faydaları nedeniyle tercih edenlerin oranı 
doktor grubunda %63, yardımcı sağlık grubunda %63.6, sağlık 
mesleği dışındakilerde % 47.2 bulunmuştur. Balığı faydaları 
nedeniyle tüketenlerin oranı doktor ve yardımcı sağlık personeli 
gruplarında diğerlerine göre istatistiksel anlamlı olarak yüksektir. 
Ancak meslek grupları arasında balık tüketim sıklığı bakımından 
fark bulunmamıştır. “Balık tüketimi sağlığa zararlı olabilir mi?” 
sorusuna “evet” cevabını verenlerin oranı doktor grubunda diğer 
gruplara göre anlamlı yüksek bulunmuştur. Balıketinin, et tercihi 
bakımından 3.sırada olduğu görülmüştür. Balık tüketiminin artırıl-
ması için bölgede avlanan balıklarda düzenli analizler yapılması ve 
bu sonuçların olumlu bulunması halinde kamuoyuna duyurularak 
balık tüketiminin teşvik edilmesi önerilebilir.
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Abstract: This research has been conducted to display the seafood 
consumption habits of people working at Düzce University Faculty 
of Medicine Research Hospital. The universe consist from 946 
people. The universe was divided in to three groups; people they 
received medical training, people they received a health education 
outside of medical training and people they didn’t receive any health 
education. Each layer was weighted according to the sampling 
rate in the universe. Individuals identified by systematic random 
method. The volume of the sample thought to be holding 10% 
extensive because of people who cannot attend and the research 
has been completed by 260 people. Questionnaires about fish 
consumption habits were administered to the participants. 57.8% 
of respondents consume fish because of its benefits, 70.2% because 
of its taste. The proportion of people who prefer fish because of 
the benefits was 63% among doctors, 63.6% among allied health 
personnels and 47.2% of the others. There was a statistically 
significant difference between the groups. However, there was no 
difference in terms of fish consumption among groups. About the 
question “Can fish consumption may be harmful to health?” the 
“yes” responses were more frequent among doctors group. The 
fish is the third preferred meat and the amount of the per capita 
fish consumption is lower than the other provinces in Black Sea 
region.  To increase the fish consumption, regular analysis should 
be done and people should be informed and encourage to eat fish 
if the results are good.

Key Words: Fish, Consumption, Health, Nutrition
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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 

GİRİŞ

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili ve birçok 
iç su kaynaklarıyla beraber su ürünleri po-
tansiyeli yüksek bir ülkedir. Başta Karadeniz 
olmak üzere tüm denizlerimiz ve iç sularımız-
dan balık ve kabuklu avcılığı yapılmakta, top-
lam üretimimiz yıllık 655 bin tonu bulmakta-
dır. Bu açıdan bakıldığında su ürünleri insan-
ların besin ihtiyaçlarını karşılamada önemli 
bir potansiyele sahiptir. Türkiye, su ürünleri 
üretim miktarı açısından AB ülkeleri arasında 
ilk sıralarda yer almakta, tüketim açısından 
ise Avrupa ortalamasının oldukça altında bu-
lunmaktadır (TÜİK, 2013).

Su ürünleri besin değerinin fazla, sindiriminin 
kolay olması gibi nedenlerle önemli bir besin 
grubunu oluşturmaktadır. Beslenme uzman-
ları haftada en az iki veya üç öğün balık tü-
ketilmesini önermektedirler. Balık eti ayrıca 
koroner arter hastalığı, diyabet, hipertansiyon 
gibi hastalığı olanlar için kırmızı etin yerine 
konulması gereken bir besin olarak öneril-
mektedir (Anonim, 2015).

Su ürünleri, bileşimleri diğer etlere benzer ol-
makla beraber, içerdiği protein ve yağın yapı-
sı ile bazı mineral ve vitaminleri fazla miktar-
da bulundurmaları nedeni ile eşdeğerlerinden 
farklılık gösteren gıdalardır (John, 2004: et 
al.,). Balıketinin besinsel öğelerini oluşturan 
proteinlerin ve yağların miktarı tür, beslenme 
ortamı, yaş, cinsiyet ve etteki su miktarına 
göre değişmektedir (Sencer, 2005).

Beslenme  bakımından proteinin kalitesi, ya-
pısında esansiyel amino asitleri bulundurması 
ile ölçülmektedir (FAO, 2011). Esansiyel ami-
noasitlerin vücutta emilim oranları % 97-98 
aralığında olup, neredeyse tamamı kullanıl-
maktadır. Bu bakımdan balıketi proteini, kali-
teli bir proteindir (Clifford, 1980). Su ürünleri 
mineral maddeler bakımından da zengin kay-
naklardır ve yapılarında daha çok kalsiyum, 
fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum, iyot, 
demir, bakır, flor, kobalt ve çinko gibi mine-
ralleri ihtiva ederler (Valverde, 2000: et al.,). 

İnsan metabolizmasında önemli bir yere sahip 
olan A vitamini birçok balık türünde karaci-
ğer yağında yüksek miktarlarda bulunmakta-
dır. Uskumru ve ton balığı gibi yağlı balıklar 
yağsız balıklara kıyasla daha iyi A vitamini 
kaynağıdırlar ve A vitamini retinol formunda 
bulunur. Balıklar D vitamini içerikleri açısın-
dan da diğer hayvansal kaynaklı besinlerden 
çok üstündürler (Samur,2006; Weichselbaum, 
2013: et al., ). 

Balıketi diğer etler gibi karbonhidrat içerme-
diğinden balıketinin enerjisi yağ ve protein-
den kaynaklanır. Yağ içeriğinde doymamış 
yağ asitlerinin önemli yeri vardır. Balık ve 
diğer deniz ürünlerinde bulunan iki baskın 
omega-3 yağ asidi EPA (Eikosapentaenoik 
asit) ve DHA (Dokosaheksaenoik Asit)’dır 
(Weichselbaum 2013: et al.,  Anonymus, 
2013). EPA ve DHA’nın; koroner arter hasta-
lıklarını azalttığı, MI geçiren kişilerde ise ani 
kardiyak ölümü önlediğini bildiren çalışma-
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lar mevcuttur (Koh, 2015: et al.,  Saito, 2008: 
et al.,  Macchia, 2005: et al.,). Aynı zamanda 
kalp ritmi bozukluğunu düzenleme, ani kalp 
krizi riskini azaltma, plazma trigliserid se-
viyesini düşürme gibi özellikleri de olduğu 
ortaya konmuştur (Mozaffarian, 2006: et al.,  
Kris-Etherton, 2002: et al.,). Haftada 2 öğün 
balık tüketen veya ayda 5.5 g omega 3 yağ 
asidi alan hastalarda ani kalp krizi riskinin 
%50 azaldığı gösterilmiştir (Siscovick, 1995, 
et al.,). Balıkta bol miktarda bulunan çoklu 
zincirli doymamış yağ asitlerinin (PUFA) 
kalp sağlığının yanısıra üreme sistemi, görme 
ve sinir sistemi fonksiyonlarının düzenlen-
mesinde hayati bir rol oynadığı bilinmektedir 
(Agostoni, 2008). Dünya Sağlık Örgütü’nün 
2011’de yayınlanan bir raporuna göre; in-
fant ve çocuklarda kognitif gelişim için ge-
belikte DHA’nın gerekli olduğu bildirilmiştir 
(Anonymus, 2011).

Su ürünleri mineraller bakımından da zengin-
dir. Balıklarda bol miktarda bulunan selen-
yum ve iyot, tiroid hormonunun fonksiyon-
larının düzenlenmesinde esansiyel olan iki iz 
mineraldir. Tiroid hormonu hamileliğin ilk ve 
son dönemlerinde fetüsün beyin gelişimi için 
önemli olan bir hormondur (Weichselbaum, 
2013: et al., Haldiman, 2005: et al.,).

Balıketi beslenmede çok değerli olmakla bir-
likte özellikle son yıllarda çevre kirliliğinden 
kaynaklanan ağır metal yükü taşıdıklarını 
bildiren çeşitli çalışmalar yayınlanmıştır. Gö-
rür ve arkadaşlarının Karadeniz’de yaptıkları 

çalışmada hamsi, istavrit ve mezgitte yüksek 
arsenik düzeyleri bulunmuştur. Sinop’ta ya-
pılan bir çalışmada da istavritte As düzeyleri 
normal sınırlarda, barbun ve mezgitte ise yük-
sek bulunmuştur (Görür vd., 2012; Bat vd., 
2015).  Karadeniz’de yapılmış başka bir ça-
lışmada hamsi ve istavritte yüksek As ve Cd 
düzeyleri tespit edilmiştir (Alkan vd., 2013). 
Aygün ve arkadaşları Orta Karadeniz’de yap-
tıkları çalışmada hamsi ve mezgitte yüksek 
kurşun düzeyleri bildirmişlerdir (Aygün ve 
Abanos, 2011). Bu çalışmada Düzce Üniver-
sitesi Araştırma Hastanesi personelinin balık 
tüketim sıklığı, tüketim şekli ve bunu etkile-
yen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Katılımcılar

Kesitsel tipteki bu araştırmada Düzce Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde 
çalışan 946 kişi evreni oluşturmaktadır. Ça-
lışma için gerekli minimum örneklem hacmi 
%95 güven aralığında 251 kişi olarak belir-
lenmiştir. Evren tıp eğitimi almış, tıp eğiti-
mi dışında bir sağlık eğitimi almış ve sağlık 
eğitimi almamış olanlar olarak tabakalandı-
rılmıştır. Her tabaka evrendeki oranına göre 
ağırlıklandırılarak örnekleme girecek kişi 
sayısı belirlenmiştir. Tıp eğitimi alan 70, tıp 
dışında sağlık eğitimi alan 90 ve sağlık eğiti-
mi almamış 91 kişinin örneklemi oluşturma-
sı planlanmıştır. Örnekleme girecek bireyler 
sistematik rastgele örnekleme yöntemiyle 
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belirlenmiştir. Katılmayı reddedenler veya 
izinli olma nedeniyle ulaşılamayan kişiler 
olabileceğinden örneklem hacmi %10 geniş 
tutulmuştur. Sonuç olarak 260 çalışana anket 
uygulanarak veriler elde edilmiştir.

Bağımlı değişkenler tercih edilen et türü, ba-
lık tüketim sıklığı ve miktarı, balığın faydalı 
ve sağlıklı bir besin olduğunu düşünme du-
rumu olup, bağımsız değişken meslek ola-
rak belirlenmiştir. Tanımlayıcı özelliklerin 
değerlendirilmesinde aritmetik ortalama ve 
standart sapma, bağımsız grupların karşılaştı-
rılmasında ki-kare testi kullanılmıştır.

ANKET FORMU

Katılımcılara sosyodemografik özelliklerini, 
et tercihlerini ve balıketi tüketimine yönelik 
tutumlarını belirlemek amacı ile 21 sorudan 
oluşan anket formu uygulanmıştır. Sosyode-
mografik özelliklerden yaş, eğitim düzeyi ve 
kişinin mesleği sorulmuştur. Et ve balık tüke-
timine yönelik ankette; kişinin en çok tercih 
ettiği et türü, balıketi tüketmiyorsa nedeni, 
tüketiyorsa sıklığı, tüketme nedenleri, en sev-

diği balık türleri, balığı ne sıklıkta tükettiği, 
balık tüketiminin zararlı olduğu düşüncesine 
sahip olup olmadığı, ailesinde balık tüketen 
kişi sayısı ve ailece aylık balık tüketim mik-
tarı sorulmuştur. Anket formu, araştırmacılar 
tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile dol-
durulmuştur. 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Verilerin analizinde SPSS 19.0 paket prog-
ramı kullanılmıştır. Verilerin değerlendi-
rilmesinde sayı, yüzde, aritmetik ortalama, 
standart sapma ve standart hata değerleri he-
saplanmıştır. Kategorik değişkenlere ilişkin 
verilerin analizinde kikare testi uygulanmış-
tır. Önemlilik düzeyi 0.05 olarak kabul edil-
miştir.

BULGULAR

Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 
34.5±7.4 olup, yaş aralığı 20-57 arasındadır. 
Katılımcıların cinsiyet, eğitim durumu ve 
meslekleri ile ilgili bilgiler Tablo 1’de gös-
terilmiştir. 



5

DBHAD
www. dbhadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2016 Sayı: 08 Sonbahar Kış

September - October - November - December 2016 Issue: 08 Autumn Winter
ID: 100 K: 162

(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 1. Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri

Cinsiyet s %

     Kadın 145 55.8

     Erkek 115 44.2

Eğitim

     İlkokul 14 5.4

     Ortaokul 15 5.8

     Lise 43 16.5

     Üniversite 105 40.4

     Yüksek lisans, doktora, 
uzmanlık

83 31.9

Meslek

     Doktor 70 26.9

     Yardımcı sağlık personeli 99 38.1

     Sağlık meslek grubu 
dışındakiler

91 35.0

Katılımcıların %55.8’i kadın, %44.2’si er-
kektir. %5.4’ü ilkokul mezunu, %5.8’i orta-
okul mezunu, %16.5’i lise mezunu, %40.4’ü 
üniversite mezunu olup, %31.9’u yüksek li-

sans, doktora veya uzmanlık eğitimi almış-
tır. Katılımcıların %26.9’u doktor, %38.1’i 
yardımcı sağlık personeli olup %35’i sağlık 
meslek grubu dışındadır.
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Tablo 2.  Balık Eti Tüketim Alışkanlıkları

İncelenen Faktör s %

En çok tüketilen et türü
N=259

Kırmızı et 136 52.5

Beyaz et 79 30.5

Balık eti 41 15.8

Vejeteryan 3 1.2

Balık tüketim sıklığı
N=260

Haftada 1 67 25.8

Haftada 1den fazla 39 15.0

15 günde 1 70 26.9

Ayda 1 65 25.0

Yılda 1 8 3.1

Hiç tüketmiyorum 11 4.2

En çok balık tüketilen mevsim
N=248

İlkbahar 4 1.6

Yaz 10 4

Sonbahar 20 8.1

Kış 214 86.3

En sık balık tüketme biçimi
N=251

Taze 237 94.4

Konserve 7 2.8

Dondurulmuş 6 2.4

Tuzlama 1 0.4

En sık balık pişirme yöntemi
N=252

Izgara 78 31.0

Az yağda 151 59.9

Derin yağda 8 3.2

Buğulama 15 6.0

Balık satın alırken dikkat edilen 
özellikler
N=254

Tazeliği 230 90.6

Fiyatı 85 33.5

Mevsimi 47 18.5

Türü 67 26.4

Tutulduğu yer 15 5.9

Katılımcıların balık tüketimine yönelik ver-
dikleri cevapların dağılımı Tablo 2’de göste-

rilmiştir. Et tüketim tercihleri ele alındığında 
kırmızı etin %52.5, beyaz etin,  %30.5, balık 
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etinin %15.8 oranında en çok tercih edilen et 
türü olarak belirtildiği görülmüştür. Katılım-
cıların %1.2’si vejeteryan olduğunu belirt-
miştir. 

Katılımcıların balık tüketim sıklığı soruldu-
ğunda %25.8’i haftada bir, %15’i haftada bir-
den fazla, %26.9’u on beş günde bir, %25’i 
ayda bir, %3.1’i yılda bir tükettiğini, %4.2’si 
ise hiç tüketmediğini belirtmiştir. Katılımcı-
ların en sık balık tükettikleri mevsim sorul-
duğunda  %1.6’sı ilkbahar, %4’ü yaz, %8.1’i 
sonbahar ve %86.3’ü kış cevabını vermiştir. 
En sık balık tüketme biçimleri sorulduğunda 
katılımcıların %94.4’ü taze, %2.8’i konserve, 
%2.4’ü dondurulmuş, %0.4’ü tuzlama şek-
linde tükettiğini belirtmiştir. Katılımcıların 

balık pişirme yöntemleri sorulduğunda %31’i 
ızgara, %59.9’u az yağda kızartma, %3.2’si 
derin yağda kızartma, %6’sı buğulama şek-
linde tükettiğini ifade etmiştir. 

Ankette yer alan balık türlerinin katılımcılar 
tarafından tercih edilme oranları Tablo 3’te 
gösterilmiştir. Katılımcıların %81.7’si hamsi, 
%38.6’sı mezgit, %28.3’ü palamut, %27.5’i 
alabalık, %24.7’si çupra, %20.7’si istavrit, 
%19.9’u barbun, %16.3’ü levrek, %7.2’si lü-
fer, %6’sı sazan, %6’sı konserve ton balığı, 
%2.8’i taze ton balığını, sevdiği balıklar ara-
sında belirtmiştir. Balık tüketim tercihlerinde 
ilk sırayı hamsi, ikinci sırayı mezgit, üçüncü 
sırayı palamut almıştır.

Tablo 3. Balık Türlerinin Tercih Edilme Oranları 

Balık s %

Hamsi 205 81.7

Mezgit 97 38.6

Palamut 71 28.3

Levrek 41 16.3

Barbun 50 19.9

Lüfer 18 7.2

Ton balığı (konserve) 15 6.0

Ton balığı (taze) 7 2.8

İstavrit 52 20.7

Çupra 62 24.7

Alabalık 69 27.5

Sazan 15 6.0
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Katılımcıların balıketini tercih etme nedenle-
ri Tablo 4’te gösterilmiştir. Balığı sevdiği için 
tüketenlerin oranı %70.2, faydaları hakkın-
da bilgi sahibi olduğu için tüketenlerin oranı  
%57.8, pratik olduğu için tüketenlerin ora-
nı %6.2, aileden gelme alışkanlık nedeniyle 
tüketenlerin oranı %17.4, ucuz olduğu için 
tüketenlerin oranı %2.3 bulunmuştur. Katı-

lımcıların %3.1’i ise diğer sebeplerden dola-
yı tercih ettiğini belirtmiştir. Balık tüketme-
diğini belirten 11 kişiye tüketmeme sebepleri 
sorulduğunda %60’ı balığın kokusu, %30’u 
tadını sevmediğini, %15.4’ü alışkın olmadı-
ğını, %7’si temizlemenin zor olduğunu belirt-
miştir.

Tablo 4. Katılımcıların Balıketi Tercih Nedenlerinin Dağılımı

Balık tercih etme sebepleri s %

Faydaları hakkında bilgi sahibi 149 57.8

Pratik olması 16 6.2

Aileden gelme alışkanlık 45 17.4

Ucuz olması 6 2.3

Sevdiğim için 181 70.2

Diğer 8 3.1

Balık tüketmiyorum 11 4.3

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir

Katılımcıların en uzun süre yaşadıkları şeh-
rin kıyı veya iç kesimde olması ile balık tü-
ketim sıklığının karşılaştırılması Tablo 5’te 
gösterilmiştir. En uzun süre yaşadığı şehir 
kıyı kesiminde olanların %31.5’i haftada bir, 
%21.9’u haftada birden fazla, %30.1’i on beş 
günde bir, %11’i ayda bir, %4.1’i yılda bir ba-

lık tükettiğini, iç kesimde olanların %23.5’i 
haftada bir, %12.3’ü haftada birden fazla, 
%25.7’si on beş günde bir, %30.5’i ayda bir, 
%2.7’si yılda bir balık tükettiğini belirtmiş-
tir. Balık tüketim sıklığının, en uzun yaşadı-
ğı şehir kıyı kesiminde olanlarda diğerlerine 
göre istatistiksel anlamlı olarak fazla olduğu 
görülmüştür. 
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Tablo 5. Balık Tüketim Sıklığının Kıyı ve İç Kesimde Yaşama Göre Karşılaştırılması 

Balık tüketim sıklığı
En uzun süre yaşanan şehir Kikare

p

Kıyı İç kesim

10.66

0.05

s % s %

Haftada 1 23 31.5 44 23.5

Haftada 1den fazla 16 21.9 23 12.3

15 günde bir 22 30.1 48 25.7

Ayda bir 8 11 57 30.5

Yılda 1 3 4.1 5 2.7

Hiç tüketmiyorum 1 1.4 10 5.3

Katılımcıların meslek gruplarına göre et tüke-
tim tercihleri Tablo 6’da gösterilmiştir. Dok-
torların %75.7’si kırmızı eti, %15.7’si beyaz 
eti, %8.6’sı balık etini daha çok tercih ettiği-
ni, yardımcı sağlık grubunun %47.5’i kırmızı 
eti, %33.3’ü beyaz eti, %18.2’si balık etini 
daha çok tercih ettiğini, sağlık mesleği dışın-
dakilerin %40’ı kırmızı eti, %38.9’u beyaz 
eti, %18.9’u balık etini daha çok tükettiğini 
belirtmiştir. Et tercihleri bakımından meslek 
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark vardır (p=0.001).

“Balık tüketimi sağlığa zararlı olabilir mi?” 
sorusuna doktorların %55.7’si evet, %44.3’ü 
hayır cevabını, yardımcı sağlık meslek gru-
bundakilerin %30.6’sı evet, %69.4’ü hayır ce-
vabını, sağlık mesleği dışındakilerin %13.3’ü 
evet, %86.7’si hayır cevabını vermiştir. Bu 
soruya evet cevabını verenlerin oranı doktor-
lar arasında istatistiksel olarak anlamlı yük-

sek bulunmuştur (p<0.001). Balık etini fay-
daları nedeniyle tercih edenlerin oranı doktor 
grubunda %63, yardımcı sağlık grubunda 
%63.6, sağlık mesleği dışındakilerde % 47.2 
bulunmuştur. Bu bakımdan meslek grupları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bu-
lunmuştur (p=0.04). Balık tüketim sıklığı ele 
alındığında doktorların %35.7’si haftada bir, 
%18.6’sı haftada birden fazla, %28.6’sı on 
beş günde bir, %11.4’ü ayda bir, %2.9’u yılda 
bir tükettiğini, yardımcı sağlık grubundakile-
rin %25.3’ü haftada bir, %13.1’i haftada bir-
den fazla, %29.3’ü on beş günde bir, %26.3’ü 
ayda bir, %2’si yılda bir tükettiğini, sağlık 
mesleği dışındakilerin %18.72si haftada bir, 
%14.3’ü haftada birden fazla, %23.1’i on beş 
günde bir, %34.1’i ayda bir, %4.4’ü yılda bir 
tükettiğini belirtmiştir. Balık tüketim sıklık-
ları bakımından meslek grupları arasında an-
lamlı fark bulunmamıştır (p=0.10).
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Tablo 6.  Meslek Gruplarına Göre Balık Tüketimi Değişkenleri

                        Meslek Grubu

Doktor Yardımcı 
Sağlık Grubu

Sağlık Mesleği 
Dışındakiler

Χ2

p

s % s % s %

Χ2: 22.60
p : 0.001

Et Tercihi

     Kırmızı 53 75.7 47 47.5 36 40

     Beyaz 11 15.7 33 33.3 35 38.9

     Balık 6 8.6 18 18.2 17 18.9

     Vejeteryan 0 1 1 2 2.2

Sağlığa zararlı olduğu düşüncesi
Χ2: 32.88
p <0.001

     Evet 39 55.7 30 30.6 12 13.3

     Hayır 31 44.3 68 69.4 78 86.7

Faydaları nedeniyle tercih etme
Χ2: 6.22
p : 0.04

     Evet 44 63 63 63.6 42 47.2

     Hayır 26 37 36 36.4 47 52.8

Sevdiği için tercih etme
Χ2: 0.75
p : 0.55

     Evet 51 73 67 67.7 63 70.8

     Hayır 19 2 32 32.3 26 29.2

Balık tüketim sıklığı

Χ2: 15.8
p : 0.10

     Haftada 1 25 35.7 25 25.3 17 18.7

     Haftada 1’den fazla 13 18.6 13 13.1 13 14.3

     15 günde 1 20 28.6 29 29.3 21 23.1

     Ayda 1 8 11.4 26 26.3 31 34.1

     Yılda 1 2 2.9 2 2.0 4 4.4

     Hiç tüketmiyorum 2 2.9 4 4.0 5 5.5

TARTIŞMA

Ülkemizde farklı zamanlarda çeşitli bölge-
lerde balık tüketimini araştıran çalışmalar 
yapılmıştır. Dünyadaki birçok ülke ile kıyas-
landığında Türkiye’de balık tüketimi düşük 

düzeydedir. Kişi başına yıllık balık tüketim 
ortalaması; İtalya’da 24.6, Fransa’da 31.2, 
İspanya’da 44.7, Japonya’da 70.6, İzlanda’da 
91.0 kg olup dünya ortalaması ise 15-16 kg 
arasındadır (FAO, 2004). Buna karşın, 2015 
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yılı itibariyle Türkiye’de kişi başına yıllık ba-
lık tüketimi 5.5 kg’dır (Anonim, 2016).

Ülkemizde çeşitli illerde yapılan çalışmalara 
baktığımızda balık tüketim miktarlarının her 
bölgede değişiklik gösterdiği ve balık tüke-
timi tercihlerinin birçok faktörden etkilendi-
ği görülmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına 
göre, Düzce üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesi çalışanlarının et tüketim tercihleri %52.5 
oranında kırmızı et, %30.5 oranında beyaz et, 
%15.8 oranında balık eti olarak belirlenmiş-
tir. Araştırmaya katılanların %1.2’si vejetar-
yen olduğunu belirtmiştir. Trabzon ve Gire-
sun illerini kapsayan bir çalışmada katılımcı-
ların su ürünlerini birinci sırada (% 41), tavuk 
etini ikinci sırada (% 33), kırmızı eti ise üçün-
cü sırada (% 26) tükettikleri tespit edilmiştir 
(Aydın ve Karadurmuş, 2013). Adıyaman’da 
yapılan bir araştırmada katılımcıların %56’sı-
nın tavuk eti, %38’inin kırmızı et, %5’inin 
balık eti tükettikleri, %1’inin ise et ürünleri 
tüketmedikleri belirlenmiştir (Olgunoğlu, 
2014). Tunceli’de yapılan çalışmada öncelik-
le tercih edilen et türlerinin sırasıyla kırmızı 
et (% 40), tavuk eti (% 38) ve balıketi (% 22) 
olduğu tespit edilmiştir (Yüksel, 2011). Ba-
lık etinin et  tüketim tercihleri arasındaki yeri 
gibi tüketilen miktarı da bölgelere ve illere 
göre farklılık göstermektedir.  Adıyaman’da 
yapılan bir çalışmada kişi başı balık tüketimi 
3.01 kg/yıl olarak belirlenmiştir (Olgunoğlu, 
2014). Yüksel ve arkadaşlarının Tunceli’de 
yaptıkları çalışmada kişi başı yıllık balık tü-

ketimi 4,1 kg bulunmuştur (Yüksel,2011).  
Trabzon ve Giresun’da yapılan çalışmada ise 
kişi başı yıllık balık tüketimi ortalama 29.52 
kg olarak tespit edilmiştir (Aydın ve Kara-
durmuş, 2013). Karadeniz Bölgesi, ülkemiz 
toplam balık üretiminin % 77.2’sinin gerçek-
leştiği bölgedir (TÜİK, 2013). Bu bölgede 
yapılmış çalışmalarda balık tüketim miktar-
larının yüksekliğinin küçük pelajik balıkların 
bol ve ucuz olması ve aynı zamanda bölge 
halkı tarafından çok sevilmesine bağlı olduğu 
bildirilmiştir (Aydın ve Karadurmuş, 2013). 
Rusya’da 2011 yılında yapılmış bir çalışmada 
denize kıyısı olan iki farklı bölgede kişi başı 
aylık balık tüketimi 0.8-1.46 kg gibi oldukça 
farklı düzeylerde bulunmuş ve balık tüketi-
minin halkın ekonomik düzeyiyle arttığı bil-
dirilmiştir (Petrenya, 2011).

Çalışmamızda balıketinin tercih edilmesinde 
katılımcılar için en belirleyici faktörün balı-
ğın sevilmesi olduğu görülmüştür. Balık etini 
sağlık üzerine olumlu etkileri nedeniyle ter-
cih edenlerin oranı ise % 57.8’dir. Antakya’da 
yapılan bir çalışmada bu çalışmaya benzer 
şekilde katılımcıların %62.5’i balığı sağ-
lıklı bir besin olduğu için tercih ettiğini be-
lirtmiştir. Tercihte en belirleyici faktörün tat 
olduğunu belirtenlerin oranı ise %33 olarak 
bildirilmiştir. Aynı çalışmada balığı sağlık ne-
deniyle tüketenlerin oranının eğitim seviyesi 
yükseldikçe istatistiksel olarak anlamlı oran-
da arttığı görülmüştür (Can vd., 2015). Ça-
lışmamızda da balığı faydaları nedeniyle ter-
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cih edenlerin oranı doktor ve yardımcı sağlık 
meslekleri grubunda diğer gruba göre anlamlı 
oranda yüksek bulunmuştur. Bu durum sağlık 
eğitimi almanın bu konuda bilgi düzeyini art-
tırdığının göstergesi olabilir.

Bu çalışmada katılımcılar %78,8 oranı ile en 
çok hamsi balığını sevdiklerini ifade etmiş-
lerdir. Hamsiyi %37.3 ile mezgit ve %27.3 
ile palamut takip etmektedir. Trabzon ve 
Giresun’da yapılan çalışmada da en fazla 
tüketilen balık türünün ilçeler arasında de-
ğişmekle birlikte  %45,3-%49 arasında de-
ğişen oranlarda hamsi olduğu belirlenmiştir. 
Sevilen balıklar arasında hamsiden sonra is-
tavrit, mezgit ve barbunya türlerinin geldiği 
belirlenmiştir (Aydın ve Karadurmuş, 2013). 
Keban ve çevresinde yapılan çalışmada ise 
halkın %80 oranında tatlı su balıklarını tercih 
ettiği, deniz balıklarından ise en çok %72,6 
oranında hamsiyi tükettikleri bulunmuştur. 
Tatlı su balığı olarak ise %64,75 oranı ile en 
fazla aynalı sazan ve %14,39 alabalık tüket-
tikleri belirlenmiştir (Çadır ve Duman, 2013). 
Adıyaman’ da yapılan bir çalışmada ise en sık 
tüketilen balıklar sazan %36,  alabalık %22, 
hamsi %19 olarak belirlenmiştir (Olgunoğ-
lu, 2014). Tunceli’de soğuk mevsimlerde 
bol bulunan ve nispeten ucuz olan hamsinin 
%33.2 oranı ile en çok tüketilen balık olduğu 
belirlenmiştir (Yüksel vd., 2011). Burdur’da 
birinci sırada hamsi (%77.3), ikinci sırada is-
tavrit (%73.1), üçüncü sırada mezgit (%40.0) 
tercih edilmektedir (Orhan ve Yüksel, 2010). 

Bu sonuçlar yöresel şartlar nedeniyle ulaşıl-
ması kolay olan balık türlerinin daha fazla 
tüketildiğini göstermektedir. Düzce ilinde 
Karadeniz’e kıyısı bulunması nedeniyle de-
niz balıkçılığı önemli bir sektör olup hamsi, 
barbun ve mezgit en çok avlanılan balıklardır 
(Anonim, 2011).

Çalışmamızda balık tüketim sıklığı incelendi-
ğinde 15 günde bir ve daha sık balık tüketenle-
rin oranı %69.7 olarak bulunmuştur. Ordu’da 
yapılan bir çalışmada da bu çalışmaya benzer 
şekilde haftada birden fazla balık tüketenlerin 
oranı %15, haftada bir veya 15 günde bir ba-
lık tüketenlerin oranları toplamı ise yaklaşık 
%70 olarak bulunmuştur (Balık vd., 2013).  
Orhan ve arkadaşlarının Burdur’da yaptığı 
çalışmada da benzer şekilde on beş günde bir 
ve daha sık balık tüketenlerin oranı %70 dü-
zeylerindedir (Orhan ve Yüksel, 2010). 

Çalışmamızda en çok balık tüketilen mevsi-
min diğer çalışmalara benzer şekilde kış oldu-
ğu bulunmuştur. Ordu’da yapılan çalışmada 
da en fazla balık tüketiminin kış mevsiminde 
olduğu, Keban Baraj Gölü çevresinde yapı-
lan çalışmada da balık tüketiminin en fazla 
%76,2 oranında kış mevsiminde olduğu, yine 
Adıyaman’da yapılan çalışmada da balık tü-
ketiminin çoğunlukla kış (%71) mevsiminde 
olduğu bulunmuştur (Olgunoğlu,2014; Çadır 
ve Duman, 2013; Balık, 2013).

Bu çalışmada katılımcıların %94.4’ü balı-
ğı taze tüketmeyi tercih ettiğini belirtmiştir. 
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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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Burdur’da yapılan çalışmada da katılımcıla-
rın  %99.2’sinin taze, %11.3’ünün konserve, 
%9.4’ünün dondurulmuş ve %0.8’inin füme 
tüketmeyi tercih ettiği belirlenmiştir (Or-
han ve Yüksel, 2010). Trabzon ve Giresun 
Bölgelerindeki çalışmada katılımcıların % 
95.1’inin balığı taze olarak tükettiği, Ordu’da 
yapılan çalışmada da taze balık tüketim ora-
nının %97,2 olduğu görülmüştür (Aydın ve 
Karadurmuş, 2013; Balık, 2013). Yine Keban 
Baraj Gölü Ova Bölgesi’ndeki çalışmada da 
katılımcıların %96,4’ünün balığı taze olarak 
tükettiği belirlenmiştir (Çadır ve Duman, 
2013).

Çalışmamızda pişirme yöntemleri olarak en 
çok tercih edilen iki yöntemin,%59.9 az yağ-
da kızartma ve %31.0 ızgarada pişirme ol-
duğu belirlenmiştir. Trabzon ve Giresun’da 
yapılan çalışmada da benzer şekilde en sık 
tüketim şekli olarak kızartma (%52.9) veya 
ızgaranın (% 29.7) tercih edildiği saptanmış-
tır (Aydın ve Karadurmuş, 2013). Yine Ke-
ban Baraj Gölü‘nde yapılan çalışmada da en 
sık tüketim şeklinin  %66,1oranı ile kızartma 
ve %20,1 oranıyla ızgara olduğu saptanmış-
tır (Çadır ve Duman, 2013). Buna karşın; 
Tunceli’de yapılan çalışmada en sık balık 
tüketiminin fırında pişirme  (%42) ve tavada 
kızartma (% 37) şeklinde olduğu belirlenmiş-
tir (Yüksel, 2011). Ordu’da ise katılımcıların   
%34,6’sının buğulama, %34,1’inin kızartma 
usulü pişirilmiş balığı tercih ettikleri saptan-
mıştır (Balık vd., 2013).

Çalışmamızda katılımcılar balık satın alırken 
en çok dikkat ettiği kriterin  %90.6 oranın-
da tazeliği olduğu belirtmiştir. Benzer şe-
kilde Keban Baraj Gölü çevresinde yapılan 
çalışmada da katılımcılar balık satın alırken 
öncelikli kriterin tazelik (%96,40) olduğunu 
belirtmiştir (Çadır ve Duman, 2013).

Çalışmamızda meslek gruplarına göre incele-
me yapıldığında balığın sağlığa zararlı olabi-
leceği düşüncesinin doktorlarda diğer meslek 
gruplarına göre anlamlı oranda fazla olduğu 
bulunmuştur. Bu durum doktorların bayat 
balık tüketimine bağlı zehirlenme vakalarıy-
la daha çok karşılaşmalarına bağlı olabilir. 
Balıkta çeşitli toksik maddeler olabileceğini 
düşünme durumunun doktorlarda daha fazla 
olması ise bu konuda yapılmış yayınlara ilgi 
duyma, literatür takip etme ile ilişkili olması 
muhtemeldir.

SONUÇ

 Düzce üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
çalışanları en sık kırmızı eti tercih etmekte 
olup balıketi, et tercihi bakımından 3.sırada-
dır. Herhangi bir sağlık eğitimi almış olanlar-
da balığı faydaları nedeniyle tüketme oranı-
nın fazla olması eğitimin bu anlamda katkı 
sağladığını ve kişilerin balık etini bilinçli bir 
şekilde tercih ettiklerini düşündürmektedir. 
Aynı zamanda balığın sağlık açısından çeşitli 
riskler taşıyabileceği düşüncesinin doktorlar-
da fazla bulunması muhtemelen bu konuda 
yapılmış araştırmalara ilgi duyma, literatür 
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takip etme ile ilişkili olabilir. Balık tüketimi-
nin artırılması için bölgede avlanan balıklarda 
düzenli analizler yapılması ve bu sonuçların 
olumlu bulunması halinde kamuoyuna duyu-
rularak balık tüketiminin teşvik edilmesi öne-
rilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Sea food is an important food group because of the rich nutritional value and being easy to 
digest. Although Turkey is in a good position in terms of production of  the seafood,the con-
sumption is below the European average. In This research has had been conducted to display 
the seafood consumption habits of people working at Düzce University Faculty of Medicine 
Research Hospital. In this research we aimed to investigate fish consumption frequency and 
the factors affecting the habits in Düzce University Faculty of Medicine Research Hospital 
staff. In this cross-sectional study, 946 people working in Düzce University Faculty of Medi-
cine Research Hospital constitute the universe. The minimum sample volume was determined 
to be 251 people according to 95% confidence interval. The universe was divided into three 
groups; people who received medical training, people who received any other health education 
outside of medical training and people who didn’t receive any health education. Each layer 
was weighted according to the sampling rate in the universe. Sampling individuals identified 
by systematic random sampling method. The volume of the sample thought to be holding 10% 
extensive because of people who cannot attend and the research has been completed by 260 pe-
ople. Questionnaires about fish consumption habits were administered to the participants. The 
preferred type of meat, the  frequency and amount of fish consumption, thinking about fish is 
beneficial and healty food were  selected as the dependent variable. The profession was selec-
ted as the dependent variable. While the evaluation of the defining features mean and standard 
deviation were used. For comparison of independent groups the people’s chi-square test was 
used. The mean age of participants were 34.5±7.4 years, minimum 20 maximum 57 years. 70 
of the participants (%26.9) were doctor, 99 (%38.1) were allied health people and 91 (%35.0) 
were in non-health professional groups. The most preferred meat products were identified as 
red meat (52.5%), white meat (30.5%) and fish (15.8%) respectively. 3 peoples (1.2%) were 
vegetarian. It was observed that 67 people of the participants (25.8%) eat fish once a week, 39 
peoples (15.0%) more than a week, 70 peoples (26.9%) on a fifteen day, 65 peoples (25.0%) 
once a month and 8 peoples (3.1% ) once a year. 11 peoples (4.2%) stated they never eat fish. 
The most preferred fish were 78.8% anchovies, 37.3% haddock and 27.3% bonito respectively. 
181 (70.2%) people among the participants prefer fish because of its taste, 149 of (57.8%) its 
benefits, 45 (17.4%) of about their habits 6 (2.3%) of its cheapness and 16 (6.2%) of its practi-
cability. Fish consumption frequency of participants they had lived longer in coastal regions by 
now was found higher than lived longer in inland regions. Among the doctors 75.7% red meat, 
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15.7% white meat , 8.6% fish was preferred. Among the allied health peoplenels 47.5% red 
meat, 33.3% white meat, 18.2% fish was preferred. Among the non-medical staff 40% red meat, 
38.9% white meat and 18.9% fish was preferred. There were statistically significant differences 
between occupational groups in terms of meat consumption preferences.  About the question 
“Can fish consumption may be harmful to health?” the “yes” responses were more frequent 
among doctors group. The proportion of the peoples they prefer fish because of its benefits was 
63% among doctors, 63.6% among allied health people and 47.2% among non-medical staff. In 
this regard there was a statistically significant difference between groups. However, there was 
no difference in the frequency of fish consumption among groups. The type of mostly preferred 
meat by the people in Düzce University School of Medicine Research Hospital was red meat. 
The fish is the third preferred meat. The proportion of peoples they prefer fish because of its 
benefits was higher among participants who had a education about health. This suggest that 
education contributes conscious choice. At the same time the thinking about fish can carry se-
veral risks to human health was more frequent into doctors. This can be related to interested in 
the research about the issue and to follow the  literature. .  For increasing the fish consumption, 
the analysis should be done regularly and people should be informed and encourage to eat fish 
if the results are good.
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Öz: İlköğretim öğrencilerinin sağlık eğitimi yoluyla beslenme 
konusundaki bilgilerinin ve davranışlarının geliştirilmesini 
amaçlayan araştırma deneysel-girişimsel tiptedir. Araştır-
manın örnek büyüklüğü girişim grubuyla kontrol grubu 
arasında %50’lik bir fark olacağı öngörülerek %80 güç, 
%95 güven aralığında hesaplandığında, her bir grup için 
en az 64 kişi olarak belirlenmiştir. Girişim okulunda 69, 
kontrol okulunda 68 öğrenciye ulaşılmıştır. Girişim okulunda 
öğrencilere beslenme konusunda sağlık eğitimi verilmiştir. 
Öğrencilere etkileşimli eğitim yöntemleri kullanılarak iki 
yılda 28 hafta sağlık eğitimi verilmiştir. Öğrencilerin bilgi 
durumu veri toplama aracı ile her sorunun doğru cevabına 
bir puan verilerek 20 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 
Öğrencilerin beslenme davranışı değişikliği, düzenli öğün 
yeme, sebze-meyve yeme, süt ve ürünleri yeme, et, tavuk, 
balık, yumurta yeme, besin değeri olmayan yiyecekleri 
yememe (cips, şeker, çikolata, gazlı içecekler) ve toplam 
beslenme davranışı üzerinden değerlendirilmiştir. Her bir 
alt başlık en düşük sıfır puan en yüksek bir puan almıştır. 
Her bir alt başlıktan alınan puanlar toplanarak ortalamaları 
alınmıştır. Girişim ve kontrol grubu karşılaştırıldığında 
sebze meyve, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık, yumurta 
yeme ve beslenme bilgisi açısından aralarında anlamlı fark 
bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Sağlık Eğitimi, İlköğretim 

Abstract: This research is planned to determine the effect 
of health education to nutrition knowledge and behavior to 
school–age children. This is an experimental-interventional 
research. The sample size of the study is determined as 
64 people for each group therefore predicted 50% differ-
ence between intervention group and control group after 
calculating 80 % strength and 95% confidence intervals. 
There were 69 students in the intervention school and 68 
students in the control school. The students were trained 
about health nutrition in intervention school. During two 
years for 28 weeks, the students had been given health 
education by interactive education methods. Levels of 
students’ knowledge were assessed by giving one point 
out of 20 point for each correct answer. Nutrition behavior 
changing of students were assessed on regular meals, on 
consuming vegetables, fruits, milk and milk products, meat, 
chicken, fish, egg and not to consuming junk foods and on 
total nutrition behaviors. Every point of each subtitles were 
added and taken averages. Meaningful difference were found 
(p<0.05) between intervention group and control group for 
consuming vegetables, fruits, milk and milk products, meat, 
chicken, fish, egg and nutrition knowledge. 

Key Words: Nutrition, Health Education, Primary Education
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INTRODUCTION

School is an important environment which 
effects children’s health, behavior and has 
a role on their growth (Council on School 
Health, 2008). Services which would of-
fer at school are important to protect and to 
develop the health of school age children 
(Pommier et al., 2010). Cultivating a normal, 
healthy growth and development is the main 
purpose on school-age children’s nutrition 
(Baysal, 2004). Nutrition of school – age chil-
dren is also important to cultivate to protect-
ing of children health and healthy nutrition 
behavior (Garipağaoğlu and Gökçay, 2005; 
Karaağaoğlu, 2006). School is the one of the 
first places which children are gathered and 
having meal out of their homes. Many behav-
iors on health are acquired in school years 
(Keskin, 2009). School–age children are the 
one of the group, which in the most effect-
ed groups from inadequate and unbalanced 
nutrition (Keskin, 2009; Hayta and Şanlıer, 
2007; Ünüsan, 2005). However adequate and 
balanced nutrition in childhood is especially 
important, incorrect nutrition habits are com-
mon among children and youth. Skipping 
meals, consuming more sugar, salt or oil con-
tent foods and drinks are most common deals. 
These incorrect nutrition habits in childhood 
are the reason of growth and development re-
tardation and obesity. And also causes basic 
risk factor for heart diseases, hypertension 
and the other illness (Küzdere, 2008). There-

fore adequate and balanced nutrition has an 
important place in school health education 
programs (Hassoy, 2011: et al.,). To determine 
the health risks of children in school – age and 
planning their appropriate health educations 
is important for their developments on posi-
tive health behavior. This research is planned 
to determine the effect of health education to 
nutrition knowledge and behavior to school – 
age children. 

METHODS

This is an experimental-interventional re-
search that lasted two years. Two school 
which have similar education form (half day 
training) and got students same region in Bal-
cova district – Izmir were the universe of the 
research. The schools for intervention and 
control groups were randomly determined. 
The sample size of the study is at afternoon 
at intervention school were included to the 
research. Randomly determined 80 students 
determined as minimum 64 people for each 
group therefore predicted 50% difference be-
tween intervention group and control group 
after calculating 80% strength and 95% confi-
dence intervals (Partney and Watkins, 1993). 
All of the third class students that 78 students 
trained from 4 classroom of third class were 
included in Control school for there were 5 
third classrooms at the school. At the end of 
second year, there were 69 students from in-
tervention school and 68 students from con-
trol school in research (Fig.1). Ethic Com-
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school were included to the research. 
Randomly determined 80 students 
determined as minimum 64 people for each 
group therefore predicted 50% difference 
between intervention group and control 
group after calculating 80% strength and 
95% confidence intervals (Partney and 
Watkins, 1993). All of the third class 
students that 78 students trained from 4 
classroom of third class were included in 
Control school for there were 5 third 
classrooms at the school. At the end of 
second year, there were 69 students from 

intervention school and 68 students from 
control school in research (Fig.1). Ethic 
Committee Approval is obtained from 
Assessment Commission of Non-
Interventional Research of Dokuz Eylül 
University; Permission of Corporation is 
obtained from Smyrna Provincial 
Directorate of National Education and 
written consent from families are taken 
from families of students. Research data 
are collected between 2011-2012 and 
2012-2013 academically years.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Intervention School n=78 

Eight students absent 
 n=70 

Eleven students absent                          
n=67 

5 students changed school 
8 students absent  
 n=65 

1 student changed school 
11 students absent 
          n=66 

3 students didn’t get to the 
analyze for they were not in 
the first data.  
1 student absent 
n=69   (%88 rate of reaching) 

1 student absent. 
8 students didn’t get to the analyze 
for they were not in the first data.  
 n=68   (%85 rate of reaching) 

Research Plan 

Randomly select 

Three students absent 
 n=75 

Control School n=80 

3th class preliminary assessement  
 

3th class last assessement  
 

Health 
education  Follow-up  

4th class last assessement  

4th class preliminary assessement 
assessement  

 

Summer vacation 

Health 
education  

 

Follow-up  

Six students absent 
Two students did not participate 
in the study  n=72 

Figure 1. Research Plan

Collecting Data

Data of the research were collected in data 

collection form prepared by the researchers 

in accordance with the related literature. Data 
collecting form is consisted from three parts. 
Defining characteristics of students and of 
their families are replaced on first part of the 
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form that were filled by parents of the stu-
dents; nutrition behaviors of the students are 
evaluated in the second part and knowledge 
level about nutrition of the students are evalu-
ated on the third part of the data collecting 
form. Second and third parts of the data col-
lecting instrument were picked up in class-
room setting. Weight and length measure-
ment of the students were made in classroom 
setting by 1mm sensitive measure and by sen-
sible electronic weighing sensitive for 100 g. 
length Z score according to age and weight Z 
score according to age were calculated. 

Health Education Intervention

Intervention of research is health education on 
nutrition. Health education is applied just on 
intervention school. Health education of 14 
weeks for students were consisted from seven 
titles as of adequate and balanced nutrition, 
of food groups, of meals, of health problems 
caused by inadequate and unbalanced nutri-
tion, of safe food, of physical activities, and 
of harms of sedentary living habits. 1 weeks 
of health education were given each educa-
tion years. Presentation with audio – visual 
tools, group study, demonstration, asking – 
responding, dramatization etc., as participa-
tory education techniques as and interactive 
education techniques were applied on health 
education. Also homework’s as puzzles or 
exercises were given to students. In each 
classroom, playing groups were formed and a 

warm up game was played each week before 
beginning the education. 

Evaluation of the Effectiveness of Inter-
vention 

Evaluation of the Change in Knowledge

Nutrition knowledge of the students is evalu-
ated by giving one point each correct answer 
of total 20 point. Change in information was 
assessed by comparing the average of pre 
evaluation of third class and last evaluation 
of fourth class. 

Evaluation of Change in Nutrition Behavior 

Nutrition behaviors of students were evalu-
ated by consuming frequency of main meals 
(none, sometimes, everyday) and frequency 
of consuming foods (none, 1 or 2 times a 
week, 3 or 5 days a week, every day). Nu-
trition behaviors changing of students that 
determined on regular meals, consuming of 
vegetables and fruits, of milk and milk prod-
ucts, of meat, chicken, fish, egg and not to 
consuming of junk foods could be seen in 
Table 1 (Baysal, 2004; T.C Health Ministry, 
2008; U.S. Department of Health and Hu-
man Services and U.S. Department of Agri-
culture. Dietary Guidelines for Americans, 
2005; Greer and Krebs, 2006). Every sub-
titles points were added and then calculated 
average point. Total nutrition behavior point 
was calculated by adding total points of five 
titles (Table 1).
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Table 1. Subtitles and Scores to Evaluation of Nutrition Behavior Changing of Research 
Group

Outcome 
variable Sub variables Meal scheme

Never Sometimes Everyday

1. Regular 
meals

-Breakfast

0 point 0.50 point 1 point-Lunch

-Dinner

The frequency of food consumption for each variable

 Never 1 - 2 days a 
week

3- 5 days a 
week

Once per 
day

More one 
per day

2. Consuming 
vegetable, fruit

-Vegetable dish

0 point 0.25 point 0.50 point 0.75 point 1 point-Salad

-Fruit

3. Consuming 
milk and milk 
products

-Milk

0 point 0.25 point 0.50 point 0.75 point 1 point
-Yoghurt

-Ayran

-Cheese

4. Consuming 
meat, chicken, 
fish and egg

-Meatball

0 point 0.25 point 0.50 point 0.75 point 1 point-Meat, chicken, 
fish 

-Egg

5. Not to 
consuming junk 
foods

-Sugar, 
chocolate 

1 point 0.75 point 0.50 point 0.25 point 0 point-Chips

-Fizzy drinks

Analysis of the Data

Program of SPSS 15.0 was used to analyzing 
of the data. Descriptive characteristics were 

assessed by percent distribution, the mean 
and standard error. Knowledge and behav-
ior scores of intervention and control groups 
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were compared with Kolmogorov-Smirnov 
test and it is determined that non- normally 
distributed. (Aksakoğlu, 2006). The similar-
ity of intervention and control groups is as-
sessed by Chi square test and Mann-Whitney 
U test. The nutritional behavior and change 

of knowledge exchange of intervention and 
control groups are assessed by using Wil-
coxon signed rank test in dependent group. 
Mann-Whitney U test is used for comparison 
between the groups.

Table 2. Socio–Demographically Characteristics of Students of Their Families 

Characteristic Intervention Group

(n=75)

Control Group

(n=72)

p

Gender n(%)
p=0.95*

Female 33(44.0) 32(44.4)

Male 42(56.0) 40(55.6)

Average age(Sx)
8.44(0.0) 8.41(0.0) p=0.51**

Number of persons of Family Average(Sx)
4.12(0.0) 4.01(0.1) p=0.75**

Average age of Fathers (Sx)
39.38(5.1) 39.17(7.7) p=0.79**

Profession of Father n(%) p=0.06*

Owner of his job 14(19.2) 23(32.4)

Worker 44(60.2) 19(26.8)

Officer 15(20.6) 29(40.8)

Average Age of Mothers (Sx)
35.16(4.6) 36.23(3.9)  p=0.13**

Profession of Mothers n(%) p=0.72*

Owner of her job 1(1.3) 1(1.4)

Worker 10(13.3) 5(7.0)

Officer 10(13.3) 9(12.5)
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Unemployed (housewife) 54(72.0) 57(79.2)

Length Z score according to age n (%)
p=0.93*

<-2 SD 68(90.7) 65(90.3)

≥-2 SD 7(9.3) 7(9.7)

Weight Z score according to Age n (%)
p=0.71*

<-2 SD 72(96.0) 68(94.4)

≥-2 SD 3(4.0) 4(5.6)

* Chi-square test,**Mann-Whitney U test

RESULTS

Sociodemographic characteristics of the stu-
dents and their families are presented in Table 
2. Families, number of families persons, ages 
of parents, education levels of parents and 
their jobs have shown similarity (p>0.05). 
Before the health education, it seems that in-
tervention group and control group have had 
same nutrition behavior and knowledge score. 
After two years of follow up of intervention 
group, it’s observed that regular meals, con-

suming meat, chicken, fish and egg average 
score values become lowered. Vegetables, 
fruits, milk and milk productions consump-
tion score average become higher. But this 
change is not significant (p>0.05). Consum-
ing junk foods score average becomes sig-
nificantly lower (p<0.05). But the compari-
son between intervention group and control 
group has shown that knowledge of nutrition 
and consuming vegetables, fruits, meats, 
chicken, fish, egg, milk and milk products 
and total nutrition behaviors have significant 
differences (p<0.05, Table 3). 
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Table 3. Changing on Nutrition Behaviors and Knowledge Scores Averages in Two Pears 

Characteristic Preliminary assessment 
`X±Sx

Last assessment
`X±Sx

pb

Nutrition Knowledge 

Intervention group  16.0±0.2  19.40±0.2 0.00

Control group 16.2±0.3 16.30±0.3 0.82

0.34a 0.00c

Nutrition Behavior

Regular Meals

Intervention group  2.86±0.0 2.85±0.0 0.85

Control group 2.81±0.0 2.79±0.0 0.90

0.63a 0.44c

Consuming vegetables and fruit

Intervention group  1.91±0.0 2.01±0.0 0.51

Control group 1.96±0.0 1.71±0.0 0.00

0.93a 0.00c

Consuming milk and milk products

Intervention group  2.47±0.0 2.66±0.0 0.84

Control group 2.26±0.0 2.22±0.0 0.53

0.16a 0.00c

Consuming meat, chicken, fish and egg

Intervention group  1.71±0.0 1.64±0.0 0.31

Control group 1.67±0.0 1.42±0.0 0.00

0.94a 0.00c

Not to consuming junk foods

Intervention group  2.31±0.06  2.49±0.03 0.00

Control group 2.29±0.07  2.43±0.05 0.06

0.98a 0.75c

Total nutrition behaviors 

Intervention group 11.30±0.2 11.68±0.2 0.18

Control group 11.01±0.2 10.60±0.2 0.15

0.55a 0.00c
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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 
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a Comparison of intervention group and con-
trol group before intervention, b p value of 
preliminary assessment and last assessment 
of intervention group and control group in 
themselves, c Comparison of intervention 
group and control group after intervention, 
Sx: Standard Error

DISCUSSION

At the end of the two years of follow up, ac-
cording to the comparison between the inter-
vention group and the control group, nutrition 
knowledge and consuming vegetables, fruits, 
meat, chicken, fish, egg, milk and milk prod-
ucts are significantly increased in interven-
tion group. Nutrition behavior of intervention 
group has been changed as required. 

At the end of the two years of follow up, 
regular consuming meals both intervention 
and control groups did not change signifi-
cantly. Only giving health education is not 
enough to improve of consume regular meal. 
However education is important to improve 
health, the effective factors to prepare per-
sons decisions about health (factors caused to 
motivation), supportive and reinforcing fac-
tors that caused positive behaviors (Özvarış, 
2001). In this research, students were moti-
vated for regular meal consuming. But this 
education must be support with arrangements 
to improve regular meal consumption in the 
schools. There isn’t any application to sup-
port regular meal arrangement at schools in 

Turkey (Garipağaoğlu and Özgüneş, 2008). 
Therefore the necessary conditions could not 
provide, the health education is not effective. 

According to the research, consuming veg-
etables and fruits rates are increased in in-
tervention group. Consuming vegetables and 
fruits is significantly decreased in control 
group. Consuming vegetables and fruits is 
depended on habits of families and reaching 
them easily, to selling vegetables and fruits 
in schools’ cafeterias and to their knowledge 
of nutrition (Blanchette and Brug, 2005; Cul-
len and Zakeri, 2004; Cullen et al., 2000; 
Cullen et al., 2003). To increase of aware-
ness of families, in intervention group the 
families also trained. But habits of families 
did not intervene. Settings on school’s caf-
eteria and refectory to make students easily 
to reach the vegetables and fruits, is signifi-
cantly increased consuming vegetables and 
fruits (French and Stables, 2003; Reynolds et 
al., 2000; Perry et al., 2004). In this research, 
selling vegetables and fruits in school’s caf-
eteria couldn’t be done. Just the intervention 
students could bring fresh fruits or vegetables 
to school. Therefore, giving health education 
has increased to consuming vegetables and 
fruits, but couldn’t be enough to motivate it. 
Just at the end of two years by comparison of 
intervention group and control group a mean-
ingful difference could be achieved. This 
finding is similar to the related literature (Pel-
en, 2012). Decreasing of vegetable and fruit 
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consumption in control group is supposed 
that health education in intervention school 
caused positive acquisition on the students. 

In this research consuming of milk and milk 
products is increased in intervention group. 
In contrary, consuming milk and milk prod-
ucts is decreased in control group. But there 
is not a significant difference in both groups. 
According to the researches of last 20 years, 
consuming milk is decreasing (Miller, 2001: 
et al.,). Especially between 6–19 years old, 
consuming milk decreases (Forshee and Sto-
rey, 2003; Wyshak, 2000; Blum et al., 2005). 
Reaching to milk, influencing by families and 
friends and selling other drinks at schools are 
the reason of less consuming milk and milk 
products (Babolian and Karim, 2010; Bron-
ner, 2006: et al.,). In this research, influence 
of family and friends tried to be reduced by 
using interactive education methods. But 
selling the other drinks in school cafeterias 
couldn’t be avoided and habits of families 
at home couldn’t be changed. It’s supposed 
that these situations prevent consuming more 
milk and milk products in intervention group. 
Also from the comparison between interven-
tion group and control group, obtained mean-
ingful difference consuming milk and milk 
products. This finding is similar to the related 
literature (Pelen, 2012; Sabbağ, 2011).

According to this research, consuming meat, 
chicken, fish and egg is decreased in both 
groups. Decreasing in control group is mean-

ingful. Also significant difference was ob-
tained from comparison of average scores of 
both intervention and control groups. It’s sup-
posed that because of the economic condi-
tions of families effective on consuming these 
foods, there was not any changing after inter-
vention. However there are less researches 
about this issue, the results are supported this 
finding (Küzdere, 2008; Friel, 1999: et al.,). 

Not to consuming junk foods is meaningful 
decreased in intervention group. Not to con-
suming junk foods is meaningful decreased 
in control group too. But these decreasing are 
not significant. In this period, student’s reach-
ing to these soft drinks is prevented by prohib-
iting to selling them at schools’ cafeterias by 
the 2011/41 numbered and 21st of July 2011 
dated circular of National Education Minis-
try (National Education Ministry, 2011). Also 
teachers’ continually warnings about this is-
sue are observed. It’s emphasizes the influ-
ences of families and friends and also reaching 
easily to these soft drinks/junk foods on con-
suming of these junk foods (acidic drinks and 
sugar, chocolate etc. by students (Grımm et 
al., 2004; Horst et al., 2008; Chi-Ming, 2007: 
et al.,). Training of students and families was 
increased the awareness of families. Not to 
consuming junk foods score is significantly 
increased in intervention school by support-
ing the legal sanction. Related resources are 
supports this research finding (Matvienko, 
2007; Abı Haidar et al., 2011; Fahlman, 2008: 
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et al.,). But there is not a significant differ-
ence on the comparison of intervention group 
and control group. Not just education but 
also necessary groundwork must be offered 
to improving the healthy behaviors (Özvarış, 
2001). It’s supposed that healthy nutrition be-
havior is insufficient for not to insured to sale 
of healthy foods at schools’ cafeterias. Re-
lated literature research finding supports this 
finding of research. In the research of French 
A.S. and his friends (2001), it’s determined 
that consuming of healthy foods is increased 
respectively 9%, 39% and 93% whenever 
the prices of them decreased in cafeterias 
and food automats respectively 10%, 25% 
and 50% (French et al., 2001). If to reaching 
healthy foods make easier, students prefer to 
consume the healthy foods. 

It’s possible to say that students in inter-
vention group are positive influenced from 
healthy nutrition education if we assessed to-
gether total behaviors that regular meals, con-
suming vegetable and fruit, meat, chicken, 
fish, egg. The negative changing on healthy 
nutrition was determined on control group’s 
students. A significant difference is deter-
mined from comparison of two groups. There 
is not any systemically structure on nutrition 
in our educational system. Nutrition services 
are included in other countries. All interven-
tions are planning as including all nutrition 
services at schools rather than education of 
healthy nutrition. Another important deficien-

cy is not to having a national school nutrition 
program. Presenting of national program in 
nutrition intervention research in other coun-
tries is pointed. However positive acquisition 
on healthy nutrition are provided to students 
by interactive education techniques, they are 
insufficient for lack of school nutrition pro-
grams, of legal sanctions and not to consti-
tuted a supportive environmental to health 
nutrition behaviors. 

Knowledge score of intervention group in 
this research is increased significantly at the 
end of two years. Knowledge score of control 
group is not changed at the end of this period. 
A significant difference is determined at the 
comparison of knowledge score of interven-
tion and control groups. There are titles for nu-
trition in 3rd and 4th class syllabus of National 
Education Ministry. They are committing in 
plain narrative technique. In the health edu-
cation at intervention school, these subjects 
handled by interactive methods as playing, 
group works and discussions and provided to 
participating of students. Therefore the score 
of knowledge is increased after two years. 
This finding is similar to the other researches. 
After six years of health education research 
of Manios and his friends and in another six 
years of research of Shariff and his friends 
have shown that knowledge score of students 
are increased significantly (Manios and Kafa-
tos, 1999; Shariff et al., 2008; Powers, 2005: 
et al.,). In this research, health training for 
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two years applied through interactive educa-
tion methods is changed the knowledge and 
nutrition behaviors of the students. 
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DETERMINATION OF NUTRITIONAL STATUS AND RELATED 
FACTORS AMONG FIRST-YEAR MEDICAL STUDENTS

Meltem AKDEMİR1, Hakan ERENGİN2, Levent DÖNMEZ3

1-2-3- Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Antalya / Türkiye

Öz: Bu çalışmada tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin 
beslenme durumunun saptanması ve kalitesiz beslenme 
ile ilişkili faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 
bir tıp fakültesinde eğitim gören 335 birinci sınıf öğrenci-
sinde Nisan 2015’de yürütülmüş kesitsel bir araştırmadır. 
Öğrencilerin beden kütle indeksleri hesaplanmış, ayrıca 
beslenme kalitesinin saptanması için Akdeniz Diyeti Kalite 
İndeksi uygulanmıştır. İndeksten elde edilen puana göre; 8≥ 
“uygun diyet”, 4-7 puan arası “müdahale gereken diyet”, 
3≤ ise “çok düşük kaliteli diyet” olarak değerlendirilmiştir. 
Beslenme kalitesi ile ilişkili değişkenleri belirlemek için 
lojistik regresyon analizi uygulanmış, anlamlılık düzeyi 
0.05 olarak kabul edilmiştir. Öğrencilerin beslenme du-
rumuna bakıldığında %48.7’sinin diyetinin çok düşük 
kaliteli olduğu ve %47.7’sinin diyetine müdahale gerektiği 
görülürken, sadece %3.6’sının diyeti uygundur. Beden kütle 
indeksine göre bakıldığında ise öğrencilerin %17.6’sı hafif 
şişman, %1.5’i şişmandır. Katılımcılardan Akdeniz Diyeti 
Kalite İndeksi temelinde saptanan beslenme kalitesinin; 
yurtta kalanlarda ailesinin yanında kalanlara göre 3.08 kat 
(%95GA=1.77-5.36), ailesinden ayrı evde kalanlarda yine 
ailesinin yanında kalanlara göre 5.05 kat (%95GA=2.80-
9.12) daha kötü olduğu bulunmuştur. Üniversite birinci sınıf 
öğrencilerinin beslenme kalitesi genel olarak düşüktür. Buna 
bağlı olarak ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları 
göz önüne alındığında, üniversitelerde beslenme kalitesini 
iyileştirecek programların planlanması, bu planlamalarda 
özellikle yurtta veya ailesinden ayrı evde kalanların öncelikli 
olarak değerlendirilmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Üniversite Öğrencileri, 
Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi, Beden Kütle İndeksi

Abstract: This study aimed to determine nutritional status 
and related factors associated with poor nutrition of first-year 
medical students. This cross-sectional study was conducted 
with 335 first-year students in a faculty of medicine in April 
2015. Body mass index was calculated for each subject. 
Mediterranean Diet Quality Index was used to assess the 
nutritional status of the students. According to the scores 
obtained from the index; scores ≥8 indicate optimal diet, 
scores 4-7 indicate that improvement is needed and scores 
≤3 reflect very poor diet quality. Logistic regression analysis 
was used to determine nutritional status and related variables. 
The level of p<0.05 was considered as the cut-off value 
for statistical significance. Results indicated that 48.7% 
of the participants had very poor diet quality, 47.7% had 
an improvement needed diet and only 3.6% had optimal 
diet. According to the body mass index, 17.6% of students 
were overweight, 1.5% were obese. Nutritional quality 
was significantly (p<0.05) poorer who were staying in 
dormitories (3.08 times; 95%CI =1.77-5.36) and were living 
in a different house away from their family (5.05 times; 
95%CI=2.80-9.12) than were living with their family. First-
year medical student’s nutrition quality is poor generally. 
As health problems will occur in the future according to 
poor nutrition, programs will be planned to improve the 
nutritional quality of the university students, especially 
who are staying in dormitories, living in a different house 
away from their family.

Key Words: Nutrition, University Students, KIDMED, 
Body Mass Index
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GİRİŞ

Dünyada ölümlerin yaklaşık %68’i büyük 
ölçüde önlenebilir olan hipertansiyon, kalp 
damar hastalıkları, diyabet ve inme gibi kro-
nik hastalıklar nedeniyle olmaktadır. Bu tür 
hastalıkların gelişmesinde yanlış beslenme-
nin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu 
nedenle sağlığın korunmasında ve geliştiril-
mesinde yeterli ve dengeli beslenme önemli 
bir role sahiptir. Sağlıklı beslenmenin yay-
gınlaştırılması ve özellikle şişmanlığın önlen-
mesi dünya genelinde beslenmeye bağlı ge-
lişen hastalıkların gelişme riskini azaltabilir 
(WHO, 2014). 

Yapılan araştırmalarda toplumumuzun önem-
li bir kısmının yetersiz ve dengesiz beslen-
diği ve bunun nedenleri arasında da beslen-
me bilgisinden yoksun olmanın büyük önem 
taşıdığı görülmektedir. Halk sağlığı sorunu 
olan şişmanlık ve kronik hastalıklar ile müca-
delede topluma beslenme eğitimi ile sağlıklı 
beslenme bilincinin kazandırılması önemlidir 
(Anonim, 2015).   

Özellikle aile ortamından ayrılma ile birlik-
te kendi beslenme alışkanlıklarının geliştiril-
diği üniversite dönemi beslenme eğitiminin 
verilmesi gerekli olan önemli bir dönemdir. 
Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar 
da üniversite öğrencilerinin beslenme ile il-
gili sorunları olduğunu ortaya koymaktadır. 
Erzurum ve Afyon’da yapılmış çalışmalarda 
öğrencilerin öğünlerine dikkat etmedikleri, 

özellikle kahvaltı öğününü atladıkları ve sağ-
lıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olmadık-
ları bildirilmiştir (Vançelik vd., 2007; Yıldı-
rım vd., 2011), İstanbul Tıp Fakültesi birinci 
sınıf öğrencilerinin de genel olarak yetersiz 
ve dengesiz beslendikleri gözlenmiştir (Gari-
pağaoğlu vd., 2012). İtalya’da Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin sağlıksız beslendiği (Fiore, 
2015: et al.,), Yunanistan’da yapılan araştır-
mada da tıp öğrencilerinin beslenme alışkan-
lıklarının geliştirilmesi gerektiği saptanmıştır 
(Mammas, 2004: et al.,). 

Üniversite öğrencilerinde ve özellikle ileride 
toplum sağlığı ile ilgilenecek, sağlık eğitimi 
verecek bir grup olan tıp fakültesi öğrenci-
lerindeki beslenme sorunları ve nedenlerini 
öğrenmek ve sorunun çözümüne katkıda bu-
lunmak için bu konuya odaklanan araştırma 
sayısının artması yararlı olacaktır. Öğrenciler 
arasında hangi beslenme sorunlarının görül-
düğünün belirlenmesi, kalitesiz beslenme so-
rununun çözümüne yönelik olası bir müdaha-
le planlamasında uygulanacak risk yaklaşımı 
için ön bilgi sağlayacaktır. Elde edilecek bu 
bilgiler üniversite öğrencilerinin sağlığının 
iyileştirilmesine yönelik çalışmaların plan-
lamasına katkı sağlayabilir. Bu araştırma tıp 
fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin beslen-
me durumu ve ilişkili faktörlerin saptanması 
amacıyla yapılmıştır.
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MATERYAL ve YÖNTEM

Çalışma Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde 2014-2015 eğitim öğretim yı-
lında eğitim gören Dönem I öğrencilerinde 
yürütülmüş kesitsel bir araştırmadır. Araştır-
manın evrenini birinci sınıfta okuyan 400 öğ-
renci oluşturmuştur ve örneklem seçilmeden 
evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. 
Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan araştırma için 
gerekli izin alınmış, öğrenciler araştırma hak-
kında bilgilendirilmiş ve aydınlatılmış onam 
alınmıştır. Araştırmanın yapıldığı tarihlerde 
okula gelmeme ve katılmayı istememe gibi 
nedenlerle toplam 335 öğrenciye ulaşılabil-
miştir (katılım oranı %83.75). 

Veriler, 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında 
araştırmacılar tarafından hazırlanan ve katı-
lımcıların doldurdukları anket formu aracı-
lığıyla toplanmıştır. Anket formu iki bölüm-
den oluşmuştur. İlk bölümde; öğrencilerin 
sosyodemografik özellikleri (cinsiyet, anne 
– baba çalışma durumu, kalınan yer, tanı al-
mış önemli hastalığı olup olmama durumu, 
uyku durumu, düzenli olarak egzersiz yapıp 
yapmama durumu), beyana dayalı boy uzun-
luğu ve vücut ağırlığı ile beslenme alışkanlık-
ları sorulmuştur. İkinci bölümde öğrencilerin 
beslenme durumunu değerlendirmek için top-
lam 16 sorudan oluşan Akdeniz Diyeti Kali-
te İndeksi (KIDMED İndeksi) kullanılmıştır 
(Köksal vd., 2008). Bu indekste en yüksek 
puan 12’dir. Elde edilen puana göre; ≥8 puan: 
uygun diyet, 4-7 puan: diyete müdahale ge-

rekli, ≤ 3 puan ise çok düşük diyet kalitesi 
olarak değerlendirilmektedir (Serra-Majem, 
2004: et al.,). 

Tanı almış önemli hastalık durumuna karar 
verirken katılımcıların yaş grubunda görül-
me olasılığı daha yüksek olduğu düşünülen 
kronik hastalıkların isimleri listelenmiş, ka-
tılımcıların kendilerinde var olan hastalıkları 
işaretlemesi istenmiştir. Kronik hastalık ko-
nusunda öğrencilerin doğru beyan vereme-
me ihtimalleri düşünülerek işaretlenen has-
talıkların karşısına tanının kimin tarafından 
konulduğunu ve kullandığı ilaçları yazmaları 
istenmiş ve bu bilgilere göre hastalık olup ol-
madığı kararı verilmiştir. Çalışmanın temel 
amacı “belirli bir hastalığı olanların bu has-
talık ile ilişkili olarak beslenme davranışını 
değiştirip değiştirmediği veya daha uygun bir 
beslenme davranışı içinde olup olmadığını 
anlamak” olduğundan tanının konduğu tarih 
sorulmamıştır. Düzenli egzersiz yapma duru-
mu ise “haftada en az üç gün ve her seferinde 
en az 30 dakika tempolu yürüyüş veya bu ta-
nıma eşit olduğu düşünülen egzersiz” olarak 
tarif edilmiştir (Bek, 2008). Yeterli uyku kri-
teri olarak 7-9 saatlik uyku temel alınmış, 7 
saatten az ifade edildi ise “yetersiz uyku, 9 
saatten fazla ise “fazla uyku” olarak sınıflan-
dırılmıştır (Hirshkowitz et al., 2015). Kalınan 
yer bilgisi saptanırken öğrencilere “yurtta”, 
“ailesinin yanında evde”, “arkadaşları ile bir-
likte kiralık evde” gibi seçeneklerle nerede 
yaşadıkları/barındıkları sorulmuştur. Beden 
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kütle indeksi hesaplanırken öğrencilerin be-
yan ettikleri vücut ağırlığı boy uzunluğunun 
metre cinsinden karesine bölünmüş (kg/m2), 
BKI’i 18.5’in altında olanlar “zayıf”, 18.5 ile 
24.9 arasında olanlar “normal kilolu”, 25 ile 
29.9 arasında olanlar “hafif şişman” ve 30 ve 
üzerinde olanlar ise “şişman” olarak sınıflan-
mıştır. 

Anketlerden elde edilen veriler SPSS 11.5 
istatistik paket programında değerlendiril-
miş ve verilerin analizinde lojistik regresyon 
(backward elimination) analizi kullanılmıştır. 
Yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 
kabul edilmiştir.

Lojistik regresyon analizi için KIDMED İn-
deksine göre beslenme durumu dikotom de-
ğişkene dönüştürülmüş, indekse göre “çok 
düşük diyet kalitesi olanlar” (indeks puanı ≤ 
3 puan olanlar) ile “diğer”leri (indeks pua-
nı 3 puanın üzerindekiler) karşılaştırılmıştır. 

Araştırmada “KIDMED indeksine göre bes-
lenme kalitesi” bağımlı değişken; cinsiyet, 
anne – baba çalışma durumu, kalınan yer, tanı 
almış önemli hastalığı olup olmama durumu, 
uyku durumu, düzenli olarak egzersiz yapıp 
yapmama durumu bağımsız değişkenler ola-
rak analiz edilmiştir.

BULGULAR

Araştırmaya katılan 335 öğrencinin %52.2’si 
kız, %47.8’i erkektir. Yaş ortalamala-
rı 19.6±1.14 (18-24) yıldır. Öğrencilerin 
%35.8’i yurtta, %33.7’si evde ailesi ile kal-
maktadır. Sağlık sorunu olarak %5.7’si hipo-
tiroidi, hipertiroidi, diabetes mellitus, astım 
ve kalp kapak yetmezliği gibi tanı konulmuş 
hastalığı olduğunu bildirmiştir. Katılımcı-
ların %57.3’ünün annesi ev hanımı iken, 
%80.9’unun babası halen çalışmaktadır (Tab-
lo 1).
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Tablo 1. Katılımcıların Sosyal ve Demografik Özellikleri

Sosyal ve demografik özellikler s %

Cinsiyet 

     Kız 175 52.2

     Erkek 160 47.8

Yaşadığı yer

     Yurtta 120 35.8

     Ailesinin yanında 113 33.7

     Ailesinden ayrı evde 102 30.5

Tanı konulmuş hastalık* 

     Yok 316 94.3

     Var 19 5.7

Anne çalışma durumu 

     Ev hanımı 192 57.3

     Çalışan 122 36.4

     Emekli 21 6.3

Baba çalışma durumu

     Çalışan 271 80.9

     Emekli 56 16.7

     İşsiz 8 2.4

Toplam 335 100.0

* hastalıklar; hipotiroidi, hipertiroidi, diabetes mellitus, astım ve kalp kapak yetmezliği gibi hastalıklardır

Öğrencilerin %49.3’ü ana öğünlerini atlama-
makta, %50.7’si ana öğünlerinden en az biri-
ni atlamaktadır. Öğrencilerin %57.0’ı hiç ara 
öğün tüketmemekte, %6.3’ü günde üç kez ara 
öğün tüketmektedir. (Tablo 2).

Araştırmaya katılan öğrencilerin %32.2’si sa-
bah öğününü atlamaktadır. Ana öğün atlama 
nedeni olarak öğrencilerin %20.6’sı zaman 
yetersizliğini, %13.1’i canının istememesini 
ileri sürmektedir (Tablo 2).
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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.

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 2. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları ile İlgili  
Bazı Özellikleri

Beslenme alışkanlıkları s %

Ara öğün

          Hiç ara öğün tüketmeyenler 191 57.0

          1 ara öğün tüketenler 74 22.1

          2 ara öğün tüketenler 49 14.6

          3 ara öğün tüketenler 21 6.3

Gün içi ana öğün atlama durumu

     Hiç atlamayanlar 165 49.3

     Ana öğün atlayanlar 170 50.7

          - Ana öğün atlama nedenleri *

               Zaman yetersizliği 69 20.6

               Canının istememesi 44 13.1

               Alışkanlık nedeniyle 30 9.0

               Hazırda yiyecek olmaması 26 7.8

               Zayıflamak istemesi 13 3.9

               Parasızlık 3 0.9

          - Atladığı ana öğün *

               Sabah 108 32.2

               Öğle 45 13.4

               Akşam 17 5.1

Toplam 335 100.0

* Ana öğün atlayanların öğün atlama nedenleri ve atladıkları ana öğünlerin yüzdeleri n=335 üzerinden 
hesaplanmıştır. Öğün atlama nedenleri için katılımcılar birden fazla seçenek işaretlemiştir.

Tablo 3’de öğrencilerin ana öğünlerde tercih 
ettikleri ortam ve kişiler gösterilmiştir. Buna 
göre kahvaltıların en çok ev ve okul kantinin-
de, arkadaşlarla yapıldığı, öğle yemeklerinin 

en çok okul yemekhanesinde arkadaşlarla 
yendiği, akşam yemeklerinin ise en çok evde 
ve arkadaşlarla yendiği anlaşılmaktadır.
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Tablo 3. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Ana Öğünlerini Yerken Tercih Ettiği Ortam ve 
Kişiler

Her bir ana öğün için tercih edilen ortam ve kişiler

Kahvaltı yapan kişi sayısı (n=297) s %

     Kahvaltı yaptığı yer

          Ev 150 50.5

          Okul kantini 105 35.4

          Diğer* 48 16.2

     Kahvaltısını birlikte yaptığı kişiler

          Arkadaşları 144 48.5

          Ailesi 84 28.3

          Yalnız 67 22.6

Öğle yemeği yiyen kişi sayısı (n=323)

     Öğle yemeklerini yediği yer

          Okul yemekhanesi 241 74.6

          Okul kantini 58 18.0

          Diğer** 40 12.4

     Öğle yemeğini birlikte yediği kişiler

          Arkadaşları 296 91.6

          Yalnız 27 8.3

          Ailesi 6 1.9

Akşam yemeği yiyen kişi sayısı (n=325)

     Akşam yemeklerini yediği yer

          Ev 179 55.1

          Yurt 59 18.2

          Diğer*** 98 30.2

     Akşam yemeğini birlikte yediği kişiler

          Arkadaşları 192 59.1

          Ailesi 90 27.7

          Yalnız 50 15.4
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*Diğer= 39 kişi yurt, 9 kişi okul yemekhanesi, **Diğer= 12 kişi ev, 19 kişi fast-food rest, 2 kişi lokanta, 7 kişi yurt

***Diğer:9 kişi okul kantini, 38 kişi okul yemekhanesi, 38 kişi fast-food rest, 17 kişi lokanta

† yüzdeler kahvaltı için (n=297), öğle yemeği için (n=323) ve akşam yemeği için (n=325) üzerinden hesaplanmıştır 
ve katılımcılar bu sorulara birden fazla seçeneği işaretleyerek yanıt vermiştir.

Öğrencilerin %41.5’i yemek yerken başka iş-
lerle meşgul olmamakta, başka işlerle meşgul 
olanların %38.2’si ise TV izlemektedir. Dü-

zenli egzersiz yapanlar %24.2 iken, uykusunu 
yeterli süre uyuyanlar %73.4’dür (Tablo 4).

Tablo 4. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Beslenme Kalitesini Etkileyecek Davranışlar

Beslenme kalitesini etkileyecek davranışlar s %

     Yemek yerken başka işlerle meşgul olma

          Hayır/olmaz 139 41.5

          TV izleme 128 38.2

          Gazete vb okuma 29 8.7

          Diğer * 39 11.6

     Egzersiz yapma durumu

          Düzenli yapanlar 81 24.2

          Egzersiz yapmayanlar 254 75.8

     Günlük uyku saati

          Yetersiz (6 saat ve daha az) 71 21.2

          Yeterli (7-9 saat) 246 73.4

          Fazla (10 saat ve daha fazla) 18 5.4

Toplam 335 100.0

* Arkadaşlar ile sohbet, telefon görüşmesi, bilgisayarda zaman geçirme, müzik dinleme

Öğrencilerin KIDMED indeksine göre bes-
lenme durumuna bakıldığında %48.7’sinin 
diyeti çok düşük kaliteliyken sadece %3.6’sı-
nın diyeti uygundur. BKI’ine göre bakıldığın-

da öğrencilerin %17.6’sı hafif şişman, %1.5’i 
şişmandır ve son altı ayda %24.2’si kilo aldı-
ğını belirtmektedir (Tablo 5).
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Tablo 5. Katılımcıların Beslenme Kalitesi, Vücut Ağırlığı Değişikliği ve Algılanan Sağlık 
Durumu

Değişken s %

KIDMED indeksine göre beslenme kalitesi

     Çok düşük kaliteli diyet 163 48.7

     Diyete müdahale gerekli 160 47.7

     Uygun diyet 12 3.6

BKI’ine göre dağılım

     Zayıf 29 8.7

     Normal 242 72.2

     Hafif şişman 59 17.6

     Şişman 5 1.5

Son 6 ayda vücut ağırlığı değişikliği durumu

     Değişiklik yok 114 34.0

     Kilo aldı 81 24.2

     Kilo verdi 53 15.8

     Bilmiyor 87 26.0

Toplam 335 100.0

Gereç ve yöntem bölümünde belirtilen değiş-
kenler kullanılarak yapılan lojistik regresyon 
analizine göre istatistiksel olarak anlamlı çı-
kan değişkenler Tablo 6’da verilmiştir. Evde 

ailesinin yanında kalanlara kıyasla yurtta ka-
lanların 3.08 kat, ailesinden ayrı evde kalan-
ların 5.05 kat daha fazla “kalitesiz” beslendi-
ği görülmüştür.



43

DBHAD
www. dbhadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2016 Sayı: 08 Sonbahar Kış

September - October - November - December 2016 Issue: 08 Autumn Winter
ID: 117 K: 179

(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 6. Katılımcıların KIDMED İndeksine Göre Düşük Kaliteli Beslenmesini Etkileyen 
Değişkenlerin Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi

Değişkenler* B±SE** OR*** (%95 GA) p

Katsayı -1.39±0.30 0.25 0.000

† Düzenli egzersiz yapmayan a 0.48±0.28 1.61 (0.94-2.77) 0.082

† Yurtta kalan b 1.13±0.28 3.08 (1.77-5.36) 0.000

† Ailesinden ayrı evde kalan b 1.62±0.30 5.05 (2.80-9.12) 0.000

† Önemli hastalığı olan c 1.06±0.57 2.87 (0.95-8.69) 0.061

*Analize dahil edilen değişkenler şunlardır: Bağımlı değişken “KIDMED indeksine göre daha düşük kaliteli 
beslenenler” Bağımsız değişkenler; cinsiyet, anne veya babanın çalışma durumu, egzersiz durumu, kalınan 
yer, mevcut hastalık durumu, uyku durumu. 

**B±SE: regresyon katsayısı ve standart hatası; ***OR: Odds Ratio, 

† referans kategoriler; a: düzenli egzersiz yapan, b: ailesinin yanında kalan, c: önemli bir hastalığı olmayan

TARTIŞMA

Bu çalışmanın önemli bulgularından biri öğ-
rencilerin %50.7’sinin ana öğünlerden birini 
atladığının saptanmış olmasıdır (Tablo 2). 
Öğün atlama durumunun Erzurum’da yapı-
lan çalışmada %87.3 (Vançelik vd., 2007), 
Afyon’da yapılan çalışmada  %83.2 (Yıldırım 
vd., 2011) Bursa’da yapılan çalışmada %81.7 
(Ayhan vd., 2012) ve Samsun’da yapılan ça-
lışmada %76.1 (Ermiş vd., 2015) olduğu be-
lirtilmiştir. Diğer çalışmalara kıyasla öğün 
atlayan öğrenci sayısının yapılan çalışmada 
daha az olması söz konusu olmakla birlikte 
bu durumun genel olarak üniversite öğrenci-
lerinde yeterli ve dengeli beslenme açısından 
önemli bir sorun olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Üniversite öğrencilerinin öğün 

atlama nedenlerine bakıldığında ise hem bu 
çalışmada (Tablo 2) hem de Ermiş vd.(2015) 
yaptığı çalışmada bunun nedeni olarak zaman 
darlığı ifade edilmiş, en çok atlanan öğünün 
de kahvaltı olduğu görülmüştür (Tablo 2). 
Bu bulguların tamamı birlikte değerlendiril-
diğinde üniversite öğrencilerinin genellik-
le sabah öğünlerini zaman darlığı nedeniyle 
atladıkları söylenebilir. Kahvaltı öğününün 
gece boyu açlığı takiben vücut için ilk enerji 
kaynağı olduğu, bilişsel ve fiziksel perfor-
mansın devamı için önem taşıdığı, kahvaltı 
yapmayanların yapanlara göre hipertansiyon, 
tip 2 diyabet, yüksek kolesterol riskinin daha 
yüksek olduğu, bel çevresi ve BKI’nin daha 
yüksek bulunduğu bilinmektedir (Anonim, 
2015).    
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Çalışmanın en önemli bulgusu KIDMED in-
deksine göre uygun diyete sahip öğrenci sa-
yısının sadece %3.6 olmasıdır, %48.7’si çok 
düşük kaliteli diyetle beslenmektedir (Tablo 
5). Üniversite öğrencilerinde yapılan diğer 
bir çalışmada ise bu oran %5,0 olarak belir-
tilmiştir (Vassigh, 2012). İtalya’da Tıp Fakül-
tesi öğrencilerinde yapılan araştırmada (Fiore 
et al., 2015), öğrencilerin %22,7’sinin uygun 
diyete sahip olduğu belirtilmiştir.

Düşük kaliteli beslenmenin bu kadar fazla ol-
masına karşın BKI’ne göre sadece %19.1’inin 
hafif şişman veya şişman olması ve sadece 
%8.7’sinin zayıf olması (Tablo 5) bir tutarsız-
lıkmış gibi görünebilir. Ancak büyük olasılık-
la üniversite birinci sınıfa yeni başlayan bu 
grubun ailelerinden yeni ayrıldıkları için bes-
lenmesinin kalitesizleşmiş fakat bu kalitesiz 
beslenmenin zayıflık veya şişmanlık yönün-
de etkilerinin ortaya çıkması için yeterli süre-
nin geçmemiş olduğu düşünülebilir. Dolayı-
sıyla ilerleyen zamanlarda öğrencilerin BKI 
yönünden zayıflık veya şişmanlık sıklığında 
değişiklikler yaşanacağını söylemek müm-
kün olabilir. Nitekim aynı indekse göre 11-
14 yaş grubunda yapılan diğer bir çalışmada 
(Erol vd., 2010) bu oran %39,9 ve 12-14 yaş 
grubunda yapılan bir çalışmada  (Sahingoz 
ve Sanlier, 2011) %22,9 olarak saptanmıştır.  
Çalışma sonucunda KIDMED indeksine göre 
beslenme kalitesinin yurtta kalanlarda ve ai-
lesinden ayrı evde yaşayanlarda daha kötü 
bulunması (Tablo 6) ve bunun yanında barın-

ma yerinin beslenmeyi etkilediğini bildiren 
diğer çalışmaların (Garipağaoğlu vd., 2012; 
Akçam Oluk vd., 2011) varlığı bu hipotezi 
desteklemektedir. 

Her üç ana öğünün genel olarak en çok tüke-
tildiği yerlerin okul yemekhanesi, okul kanti-
ni ve yurtlar gibi mekanlar olması (Tablo 3) 
başka bir çalışmada da bildirilmiştir (Ermiş 
vd., 2015). Özellikle de yurtta kalan öğrenci-
lerde öğün atlamanın çok sık olması (Özdo-
ğan vd., 2012) üniversite yönetimlerinin öğ-
rencilerinin beslenme altyapısına hem kendi 
kurumları içinde hem de barınma yerlerinde 
özel önem vermesi gerektiğini ortaya koyan 
bir bulgudur. Bunun yanında öğrencilerin ye-
mek yerken televizyon izleme, gazete okuma 
gibi beslenme kalitesini olumsuz etkileye-
cek davranışları sıklıkla sergiliyor olmaları 
üniversitelerin barınma ve yemek alanları 
ile ilgili altyapı çalışmaları yanında, öğren-
cilere yönelik beslenme eğitimine de özel 
ilgi göstermeleri gerektiğini ortaya koymak-
tadır. Samsun’da yapılan çalışmada  (Ermiş 
vd., 2015) öğrencilerin sadece %21.7’sinin 
beslenme ile ilgili eğitim aldığı bunun da bir 
kısmının kitle iletişim araçlarında yayınlanan 
programlardan alındığı bildirilmiştir. 

Bu araştırma sadece Antalya ilinde ve sadece 
tıp fakültesi öğrencilerinde yapıldığından ça-
lışmanın bulguları tüm üniversite çağındaki 
yaş grubuna genellenemez. Farklı kentlerde 
ve fakültelerde öğrencilerin kişisel özellikle-
ri, aile yapıları, araştırma anındaki yaşam ko-
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şulları ve beslenme düzenini etkileyen diğer 
özellikleri arasındaki farklılıklar olması bul-
gulara yansımış olabilir. Çalışmada ailesinin 
yanında yaşayanlar %33.7, yurtta yaşayanlar 
%35.8 iken (Tablo 1) aynı rakamlar Ayhan 
vd.(2012)’nin Bursa’da yaptığı çalışmada sı-
rasıyla %20.8 ve %28.4, Samsunda yapılan  
bir çalışmada %16.8 ve %47.2 (Ermiş vd., 
2015), Isparta’da yapılan başka bir çalışmada 
ise %11.7 ve %50.0 (Saygın vd., 2011) olarak 
bildirilmiştir. Aile yanında yaşamanın beslen-
me düzenini etkileyen bir faktör olduğu dü-
şünülürse (Vassigh, 2012) farklı çalışmalarda 
“öğrencilerin genel beslenme kalitesiyle ilgili 
bulgularda” farklı sonuçların elde edilmesi 
kaçınılmazdır. Bazı fakültelerde beslenme 
kalitesinin diğerlerinden farklı olduğunu or-
taya koyan çalışmaların (Vassigh, 2012; Ga-
ripağaoğlu vd., 2006) olması da bu görüşü 
desteklemektedir. Buna karşılık aynı konuda 
yapılan çalışma sayısı arttıkça üniversite öğ-
rencilerinin beslenme durumu hakkında daha 
kapsamlı ve temsil edilen bir değerlendirme 
yapmak kolaylaşacaktır. 

Sonuç olarak üniversite öğrencilerinde özel-
likle ilk yıllarda beslenme kalitesinin genel 
olarak düşük olduğu, bu olumsuzluğun en 
önemli noktalarının kahvaltı öğününün za-
man darlığı nedeniyle atlanması, ailesinin 
yanından ayrılanlarda beslenme kalitesinin 
düşmesi ve bunların sonucu olarak ilerleyen 
yıllarda öğrencilerde şişmanlık veya zayıflık 
yönünde değişimler olmasının beklenmesidir. 

Bu olumsuzluklar kişilerin üniversite sonra-
sındaki yaşam kalitelerini de etkileyecektir. 
Beslenme alışkanlıklarının büyük ölçüde yer-
leştiği bu dönemin üniversiteler tarafından 
daha akılcı yönetilmesi gerektiği söylenebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Poor nutrition is a major cause of health problems which impairs the quality of life and it is 
commonly seen in adults. The college-age youth who live separately from their family, shape 
their eating habits. Investigation of eating habits in the early years can help to determine the 
size of the malnutrition problem. This study aimed to determine nutritional status and related 
factors associated with poor nutrition of first-year medical students. This cross-sectional study 
was conducted with 335 first-year students in Akdeniz University Faculty of Medicine in April 
2015. There were 400 first-year students in the faculty in 2014-2015 but as they were not in the 
school during the study or they did not want to participate in research; participation rate was 
83.7%. In data collecting period, students were asked to submit their questionnaires anony-
mously. This study was in full conformance with the principles of the Declaration of Helsinki. 
Dean of the Medical School reviewed and approved the protocol and consent form institutio-
nally prior to study start. All participants gave written informed consent prior to enrollment for 
their participation. Ethic committee approval was not required as the study collected data via 
questionnaire and did not include invasive or clinical procedures for the participants, accor-
ding to Turkish law. All data was analyzed with the packaged software SSPS 11.5 (Statistical 
Package for Social Sciences). Descriptive findings were listed with numbers and percentages. 
No additional univariate analysis was needed as comparisons among groups were examined 
with logistic regression analysis for which backward elimination was preferred. Findings of the 
multiple analyses were presented with statistical significance, estimated relative risk and 95% 
confidence interval apart from beta coefficient and standard error. Body mass index (BMI) was 
calculated for each subject based on height and weight with their declaration. Body mass index 
was evaluated based on the classifications of the World Health Organization. According to this 
classification, BMI of less than 18.5 is considered underweight; 18.5 to 24.99, normal weight; 
25.0 to 29.99, overweight; and 30, obese. Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) was 
used to assess the nutritional status of the students. According to the scores obtained from the 
index; scores ≥8 indicate optimal diet, scores 4-7 indicate that improvement is needed and sco-
res ≤3 reflect very poor diet quality. The dependent variable used in the study was having imp-
rovement needed diet according to KIDMED. Independent variables were; gender, mother’s or 
father’s occupational status, doing exercise regularly, where they were living, having impor-
tant disease and sleep status. Amongst the students who participated in the study; 47.8% were 
boys, and 52.2% were girls. Students ages varied between 18, 24 and average was 19.6±1.14. 



49

DBHAD
www. dbhadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2016 Sayı: 08 Sonbahar Kış

September - October - November - December 2016 Issue: 08 Autumn Winter
ID: 117 K: 179

(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 

According to the results 35.8% of the students were staying in dormitories, 33.7% were living 
with their family and 30.5% were living in a different house away from their family. Data on 
skipped meals showed that 50.7% of students skipped meals. Students who skipped meals 
included 63.5% breakfast, 26.5% lunch, 10.0% dinner. Whereas 50.5% of the participators 
expressed that they had breakfast at home, 35,4% of them had it in the school canteen. Results 
indicated that 48.7% of the participants had very poor diet quality, 47.7% had an improvement 
needed diet and only 3.6% had optimal diet. According to the body mass index, 17.6% of stu-
dents were overweight, 1.5% were obese. The rate of weight gain in the last six months was 
24.2%. Nutritional quality was significantly (p<0.05) poorer who were staying in dormitories 
(3.08 times; 95%CI =1.77-5.36) and were living in a different house away from their family 
(5.05 times; 95%CI=2.80-9.12) than were living with their family. First-year medical student’s 
nutrition quality is poor generally. As health problems will occur in the future according to poor 
nutrition, programs will be planned to improve the nutritional quality of the university students, 
especially who are staying in dormitories, living in a different house away from their family.
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Öz: Bilimin anne sütünün önemini kanıtlanmasına ve bu 
bilginin bir çok organizasyon aracılığıyla dünyaya yayılmaya 
çalışılmasına rağmen kültürel ve geleneksel alışkanlıkların 
durdurulabilmesi imkansız görünmektedir. Bu çalışma annelerin 
doğumdan önce ve doğumdan sonra maruz kaldıkları sosyal 
ve geleneksel etkileri göstermek için yapılmıştır. Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde 
19 anne ile derinlemesine mülakatlar yapılmış ve bu görüş-
meler değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda annelerin 
bu sosyal ve geleneksel yöntemleri bildiği, bu yöntemleri 
genellikle annelerinden, kayınvalidelerinden, akraba ya da 
komşularından öğrendikleri anlaşılmıştır. Bu yöntemlerin 
doğruluğuna inanmasalar bile her biri bilimsel olmayan bu 
uygulamalardan en az birisini gerçekleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Kültür, Gelenekler

Abstract: Despite the fact that the importance of breast 
milk was proven by the science and despite the existence 
of studies conducted by many organizations globally in 
order to spread this knowledge, it seems to be impossible 
to stop the cultural and traditional habits. This study was 
carried out to determine the social and traditional influences 
to which the mothers are exposed before and after giving 
birth. 19 mothers were interviewed in the Gulhane Military 
Medical Academy Haydarpasa Training Hospital by using 
the in-depth interview method then these interviews were 
evaluated. At the end of the study it was understood that 
the mothers had knowledge about these social and tradi-
tional practices and these knowledge was received often 
from their mothers, mothers-in-law or from relatives and 
neighbors. It was seen that although they did not seem to 
believe in these practices, each of them performed at least 
one of these non-scientific suggestions. 

Key Words: Breastfeeding, Culture, Traditions
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INTRODUCTION

Breast milk ensures the healthy growth and 
development by meeting the nutrients need-
ed by a newborn in an ideal way. The World 
Health Organization and the UNICEF (Unit-
ed Nations Children’s Fund) recommend only 
breast milk for the first 6 month and argue 
to continue breast feeding up to the 2nd year 
by starting appropriate complementary feed-
ing in addition after the 6th month. It is also 
strongly recommended to start breastfeeding 
within the first 1 hour after the birth. 

Despite all these suggestions only 36% of the 
infants between 0-6 months were fed only 
with breast milk between the years of 2007 
and 2014 (www.who.net, 2016a). Although 
breastfeeding and the complementary feeding 
are critical issues in the nutrition of an infant 
or child, the proper nutrition approach both 
strengthens the bond between the mother and 
the child and also offers life long lasting health 
effects which ensure the psychosocial and 
physical development of the child, reduce the 
susceptibility to common childhood diseases 
and ensure resistance against the diseases and 
improvements in productivity and cognitive 
performance (www.who.net, 2016b). By the 
remaining breastfeeding rates 823 thousand 
child deaths and 20 thousand breast cancer 
could be prevented each year worldwide (Vic-
tora et al., 2016). 

OPTIMAL NUTRIENT COMPOSITION

By supporting the growth and development, 
great contribution is provided to the baby’s 
development due to the nutrients, antimicro-
bial factors and non-nutritional components 
such as digestive enzymes, hormones, trophic 
factors and growth modulators contained by 
the breast milk (American Academy of Pedi-
atrics Committee on Nutrition, 2008). Diges-
tion is facilitated due to enzymes such as am-
ylase, lipoprotein lipase and lacto peroxidase 
contained by the breast milk which provides 
nutrient source with high bioavailability for 
the babies through rich balanced nutrient dis-
tribution of essential fatty acids, lactose, long 
chain fatty acids and phospholipids (Mathur 
and Dhingra, 2014).

Breast milk brings a moderate nitrogen load 
to the yet undeveloped kidney with its low 
protein composition. The low sodium content 
gives the opportunity to meet the liquid needs 
of the milk-fed infants only with breast milk 
(ADA , 2009). Additionally, the immunologi-
cal agents such as the secretory immunoglob-
ulin A (IgA)  and IgG play an active role in 
protecting the health for a short and long term 
by strengthening the immune system of the 
baby (Salone et al., 2013).

BREASTFEEDING IN TURKEY AND IN 
THE WORLD

Breastfeeding is very common in Turkey 
therefore 96% of all children have been 
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breastfed for a period. While during the first 
two months of their lives 58% of the children 
under 3 are fed only with breast milk, this ra-
tio is rapidly decreased along with the age of 
the child and has become 10% in 4-5 month 
old babies. 

Baby food is given to 28% of the breast-
fed children who are less than 6 month old. 
The information obtained from TDHS-2013 
shows that 50 % of the children were breast-
fed within the first hour of their lives (Tür-
kiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2013).

When looking at the world in general, it is 
reported that 79% of the infants were breast-
fed until the age of 1. While in the develop-
ing countries one of 3 babies was observed to 
be fed only with breast milk during the first 
6 month, this ratio in the United States was 
reported to be 11,9% (ADA, 2009). When 
considering in general it can be said that the 
prevalence of 12 months breast feeding was 
below 20% in the high-income countries 
while the same prevalence was the highest in 
the certain parts of the sub-Saharan Africa, 
South Asia and Latin-America (Victora et al., 
2016).

HEALTH EFFECTS

Besides being the most beneficial nutrients, 
breast milk provides significant reduction in 
sudden infant death syndrome and in necro-
tizing enterocolitis risk and also reduces the 

respiratory infections and the childhood obe-
sity (Eidelman and Schanler, 2012).

The long-term health effects of the breast 
milk can be listened in the following way ac-
cording to the report of the World Health Or-
ganization;

- High success in cognitive develop-
ment and intelligent test

- Significant decrease in the risk of 
childhood and adulthood obesity

- Decrease in the risk of the type 2 dia-
betes

- Protective effect against the high sys-
tolic blood pressure

While positive effects were observed on the 
cognitive performance of the breastfed chil-
dren, the data obtained from many related 
studies reported that the babies who were 
breastfed longer than 6 month have 3-5 point 
higher IQ scores. 

The prevalence of childhood obesity in-
creases rapidly in recent years in Turkey and 
throughout the world and the 2013 WHO data 
reveals the severity of the situation by show-
ing that 42 million children under the age 5 
are overweight and obese. 

According to the US Surgeon General’s re-
port; the first step in the obesity prevention 
programs is to allow all mothers to feed their 
babies with only breast milk during the first 
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6 months and to introduce the complemen-
tary feeding after. The prevalence of obesity 
in those who were not receiving breast milk 
during the childhood was detected to be 33% 
(Binns et al., 2016).

Breast milk demonstrates protective effects 
against the type 1 diabetes in adolescents and 
young adults and against the type 2 diabetes 
in adults, in infants fed with breast milk for 
at least 3 months the incidence of type 1 dia-
betes has been decreased by 30 % (Eidelman 
and Schanler, 2012).

Breastfeeding for at least 6 months reduces 
the  development risk of childhood leukemia 
by 15-19%, in babies breastfed for at least 3 
months 27% reduction was observed in the 
risk of asthma compared to the babies who 
were not breastfed at all (ADA, 2009).

MATERNAL HEALTH EFFECTS

Breastfeeding has many positive effects for 
the mother at the same time. It protects the 
mother from breast and ovarian cancer, type 2 
diabetes and from the risk of postpartum de-
pression and ensures a natural birth control 
with 98% within the first 6 months after the 
birth (WHO, 2016).

Breast cancer is the most common type of 
cancer which has the second highest mortal-
ity effect in women. Many researchers report-
ed that the developing risk of breast cancer 
was lower in breastfeeding women. A meta-

analysis obtained from 47 studies which in-
cluded a total of 145.000 women showed that 
each additional year of breastfeeding reduced 
the risk of breast cancer by 4,3% (Salone et 
al., 2013).

A conducted cohort study showed that breast-
feeding for 18 months or longer significantly 
reduces the risk of ovarian cancer; and each 
month of the extending breastfeeding peri-
od reduces the risk by 2 % (Danforth et al., 
2007).

According to a conducted meta-analysis, the 
breastfeeding which lasted for more than 12 
months reduced the risk of breast carcinoma 
by 26%, the risk of ovarian carcinoma by 
37% and the risk of type -2 diabetes by 32% 
(Chowdhury  et al., 2015).

MATERIAL and METHODS

This study was conducted in Gulhane Mili-
tary Medical Academy Haydarpasa Training 
Hospital. In the study in –depth interviews 
were conducted with 19 breastfeeding moth-
ers who came to the hospital for postpartum 
control. The in-depth interviews started with 
questionnaire obtaining information about the 
demographic features of the family, the fam-
ily and close relative’s relations and breast-
feeding history of the mothers who visited the 
hospital between 1 November, 2015 and 30 
May, 2016 however the interviews continued 
in conversation form without any time limit 
being applied.  First the consent forms pre-
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pared in relation with the study were given 
to the mothers, they were asked to read and 
sign them. 

The consent form which was prepared in ad-
vance was signed before the interview, the 
aim of the study was explained the permis-
sion was taken from the participants to make 
audio recording. An anthropological assess-
ment was carried out by analyzing the inter-
views and the information obtained from the 
literature sources together. Statistical evalu-
ation was not made in this study. The code-
name of the participants was written on the 
headline of the excerpts taken from the inter-
view while at the end age and the name of 
the city where the participant was born were 
given. The real identities were not used. 

RESULTS and DISCUSSION

All around the world there are different be-
liefs and customs on every issue passed from 
generation to generation for centuries which 
are changing shapes while being transferred. 
Many different practices related to the preg-
nancy and lactation period were compared 
in this study. Even if their reasons, causes 
or benefits are not known there are mothers 
practicing them just because the previous 
generations practiced it. Pierre Bourdieu a 
French sociologist, anthropologist and phi-
losopher identified the concept of habitus 
known all over the world as a product of the 
past and said that it was produced by the in-

dividual or group practices. Habitus which 
is also described as embodied culture deter-
mines the limits of thought and action. This 
spontaneous situation which does not emerge 
consciously or willingly is defined in the fol-
lowing way by sociology; the individuals of 
the same objective conditions have the same 
habitus (Bourdieu , 1977). Accordingly, peo-
ple often accept the behavior within their 
habitus without questioning. This anthropo-
logical study which investigated how the tra-
ditional practices and customs were applied 
during the pregnancy and the breastfeeding 
period was carried out by making in-depth 
interview with 19 breastfeeding mothers who 
were coming to the hospital’s Neonatal Inten-
sive Care Unit for 7 months. When looking at 
the findings obtained from these interviews it 
could be seen that the mothers were affected a 
lot by their mothers, mother-in-law and their 
close environment and they were be aware of 
the traditional practices even if they did not 
practice them. 

In spite of these all traditional habits and ritu-
als, all mothers who joined this research for-
tunately believe that breastfeeding protected 
babies from illnesses and made them stron-
ger and healthier. They were positive towards 
breastfeeding and well-informed. Although 
the new generation of mother had knowledge 
about the traditional methods they were seen 
to trust more in health facilities and health 
workers. Although they do not seem to be-
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lieve and to trust completely in these customs 
which are practised due to the intervention of 
their families it was observed that they were 
affected by them. These customs are prac-
tised sometimes intentionally and believingly 
and sometimes unwillingly only not to hurt 
the people imposing these customs. 

The traditional recommendations start from 
the moment when it is announced that the 
person is pregnant. Unreasonable suggestions 
are given in relation what to wear eat and see 
and what are useful and harmful in terms of 
the babies. The belief of covering the baby 
with yellow cheesecloth in order to avoid 
jaundice was known by all the participants. 
As there are people claiming through previ-
ous experiences that covering the face of the 
baby with yellow cheesecloth is truly effec-
tive, there are also mothers who cover the ba-
by’s face just because it is harmless although 
they found it unreasonable. The participants 
are practising the mentioned customs mostly 
without knowing its reason or benefits. The 
practisers do not question why they practice 
these customs, while those who do not prac-
tice them are also aware of these customs but 
they do not keep them in their mind or totally 
refuse them. Here are a few examples;

Neslihan- During my pregnancy I did not eat 
or touch liver. They said that the baby would 
have stains (28 Bartin). 

Neşe- My mother in low wanted to give Za-
mzam water to the baby before the breast 
milk due to its holiness, but she could not do 
it because the baby was kept under intensive 
care (27, Muş).

Even though traditional practices like cov-
ering the baby with coloured cheesecloth to 
protect from jaundice or from the evil eye do 
not seem to be realistic, people are still prac-
ticing them because they think that these are 
not harmful and there is the possibility that 
they may help. 

Feray- My mother covered the baby with yel-
low cheesecloth in order to prevent jaundice. I 
think it is irrelevant but I did not say anything 
because she did it. Another custom is to cut 
the baby’s hair after the birth. Then charity 
is given according to the amount of this hair. 
The baby’s name should not be given within a 
week. After a week it should be whispered to 
the baby’s ear by saying prayers (33, Corum).

Hicran- You cannot leave home before fulfill-
ing the first 6 weeks, and you should not look 
at the baby’s face when you are menstruating 
because stains will remain. The baby’s face is 
covered to protect her from the evil eye. Cov-
ering the baby with yellow cheesecloth pro-
tects her from jaundice while the red cheese-
cloth protects from the evil eye (29, Adana). 

Although the practice told by Hacer is not ac-
ceptable hygienically it may be implemented 
after being recommended by someone.
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Hacer- if you want to eat something just grab 
the wash-up sponge and rub it all over your 
chest, but I thought I may get infected, be-
cause the sponge has all kind of food resi-
dues on it, it makes those wishes pass away. 
Another one is to cover the baby in order to 
protect her from the devil eye, otherwise her 
face and mouth will be full of wounds. (43, 
Kütahya).

The interviews made with the breastfeeding 
mothers showed that the mothers started to 
practice the suggestions which do not have 
any basis scientifically, were transferred from 
generation to generation and were proposed 
by their mother–in-law or other close rela-
tives during their pregnancy and the majority 
of these suggestions are mostly implement-
ed. One of these suggestions is not to look at 
ugly, disable people or the picture of animal 
during the pregnancy by fearing that the baby 
will look like them. There are also many rec-
ommendations about what to eat or what to 
avoid during the pregnancy. Feray said the 
followings about the suggestion of eating 
quince which makes the baby’s skin beauti-
ful;

Feray- Pregnant women eat quince often in 
order to make the baby’s skin beautiful. I re-
ally believe in this. Regardless the gender of 
the baby, quince makes the baby’s skin beau-
tiful and it also makes a lot of milk (33, Ço-
rum).

There are also suggestions about what not to 
eat during the pregnancy. Necla shared some 
examples for it;

Necla- I was told not to eat peach because it 
makes the baby hairy. I did not eat. I was told 
to eat date because it makes the baby calm. I 
ate it, and my baby was very calm therefore 
I really believe in the importance of date (28, 
Kastamonu).

FOODS INCREASING MILK 

When considering the foods thought to make 
milk it is noticeable that these recommenda-
tions vary from region to region. The recom-
mended food and drinks vary according to 
the origin of the person or the bride’s fam-
ily. When looking at the literature it can be 
observed that the food varied according to 
the climate and geography therefore the food 
which was thought to make milk also var-
ied according to the sources of the habitable 
zones. The followings were told in the study 
made by Ingram et al.; the grandmothers felt 
that new mothers, and particularly those who 
are breast feeding, traditionally need a spe-
cial healthy diet to be able to produce good 
quality milk. This was described as includ-
ing green vegetables, spring (young) chicken, 
meat, ghee (clarified butter), semolina, nuts 
and mild foods rather than hot and spicy ones, 
which are thought to be bad for the baby (In-
gram et al., 2003).
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The breastfeeding mothers who participated 
in the interviews evaluate information re-
ceived from various resources in order to 
provide quality and plenty of milk. Although 
they say to learn by reading books related to 
the pregnancy and to the babies or by receiv-
ing the required information from the health 
workers, the inevitable effects of the mother–
in-law are noticeable during the interviews. 
The neighbours and relatives seem to be also 
effective in the increase and diversification 
of these suggestions. Even though the moth-
ers do not seem to believe in the advice taken 
from the mother–in-law, they still practice 
these suggestions or they are forced to prac-
tice them. The historical and universal rivalry 
between the brides and the mother-in–laws 
can be observed clearly also in this study. 
The suggestions of the mother-in-law are not 
practiced if it is possible or they are practiced 
unwillingly and disbelievingly. 

These are the foods and drinks which were 
mentioned most commonly during the in-
terviews and were known to make milk by 
almost all the participants; bulgur, onion, yo-
ghurt, dill, dates, helva, compote, honey, figs, 
black raisins (sundried), black cumin, boza, 
milky sweets and sweets in syrup, nuts and 
special teas considered to increase milk pro-
duction. 

Selma told the following special recipe which 
is widely practiced in the region where she 
was born and is considered to make milk;

Selma- In my region corn bread, sugar and 
butter are fried together. This mixture is 
thought to make milk. I cooked it too. (33, 
Rize).

In a study which investigated the breastfeed-
ing experiences of the ethnic origins living 
around Bristol and which was included with 
the meta-ethnographic study of Schmied et 
al. it was emphasized that warm food and 
resting was necessary for the sufficient milk 
production. Local habits and suggestions 
were revealed as well, a Chinese woman said 
the followings (Schmied et al., 2012);

In traditional Chinese culture, the mother’s 
body is weak after delivery She must have 
tonic soup (Chinese herb soup) in order to 
recover her vitality and energy...

COLOSTRUM

All of the participants were aware of the im-
portance of colostrum. They said that it was 
very important for the immune system and for 
the further life of the baby. However, many 
of the participants mentioned the same thing 
that Neslihan told;

Neslihan- My neighbour threw it away due to 
its dark colour and did not give it to the baby 
(28, Bartın).

In another research, the Pakistani grandmoth-
ers, were also less happy about colostrum and 
felt that it should be thrown away. They felt 
that this milk was: ‘old and has been stored 
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in the breast for a long time’ (Ingram et al., 
2003). In another study, the colostrum pro-
duced at the start, with its thick yellow con-
sistency, is believed to be bad for the baby. 
A mother says “It (the first milk) is a creamy 
yellowish colour; it should be white milk, so 
we threw this milk” (Kasterton and Cleland, 
2009).

GIVING HONEY to the BABY

In a publication made by Arnon et al., in 1979 
it was told that honey should be avoided in 
the nutrition of the infant. Honey is now an 
identified and avoidable source of C. botu-
linum spores, and it therefore should not be 
fed to infants (Arnon et al., 1979). Tanzi and 
Gabay stated that although it had been known 
and published since the end of the 1970’s, 
people were still not aware of its dangers. 
Many parents are unaware of the potential 
danger and administer it to their infants. Hon-
ey may be a reservoir for C. botulinum spores 
which have been linked to the development 
of infant botulism (Tanzi and Gabay, 2002).  

Feray knew that honey was harmful but she 
thought that the power of the traditional prac-
tices often exceeds the effectiveness of the 
science. She told the followings:

Feray- when I first gave birth, my mother 
dipped the dummy in honey to familiarize 
it for the baby. I had many troubles with it. 
My baby spent 19 days in hospital when she 

was 2.5 month old. She could not get over 
diarrhea. I think it occurred because of the 
honey. I learnt from the magazine that it is 
dangerous. I was very angry with my mother, 
because they gave formula without informing 
me (33, Çorum).

The same situation (the grandmother gives 
honey without telling it to the mother) can be 
observed in the other side of the world too. 
Lee reported the following in his study; “One 
mother said that her mother had secretly 
given honey mixed with water to her baby 
because she was scared the baby was not re-
ceiving enough nutrients” (Lee et al., 2013). 
The same practice was done by the Neslihan’s 
mother–in-law, but Neslihan said nothing in 
order not to make angry her mother-in-law.

 Neslihan- My mother-in-law dips the dummy 
into honey or mulberry molasses and gives it 
to the baby. When I say don’t do she gets up-
set (28, Bartin).

Selma’s mother-in-law gave the mixture of 
honey and butter to her son too. It was too 
heavy for the baby and the baby lost his con-
sciousness for 2 hours. 

Selma- The mixture of honey and butter is 
called “çaklama” in our region. It was given 
to my brother–in–law when he was a baby. It 
was too heavy for the baby he entered coma; 
he lost his consciousness for two hours (Sel-
ma, 33 Rize).
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Another practice which believed that honey 
was useful due to it sweetness and softness 
was told by Şengül. According to her, the 
practice of honey was ridiculous but she put 
salt into the bath water according to another 
suggestion;

Şengül – My cousin applied honey all over the 
baby because she believed that the baby will 
be soft-spoken and will have beautiful tem-
perament in this way. I did not do the same. I 
put salt into the first bath to prevent the sweat 
from smelling for the future (36, Ordu).

SWADDLING

 In a study conducted by Franco et al. the ef-
fects of swaddling which is one of the oldest 
practices in infant care was analysed on the 
baby’s sleeping habits and stimulation. Ac-
cording to this study, swaddling was associ-
ated with increases in the infants’ sleep effi-
ciency. When swaddled, the infants awakened 
spontaneously less often. It is concluded that 
swaddling promotes more-sustained sleep 
and reduces the frequency of spontaneous 
awakenings (Franco et al., 2015). However 
the traditional swaddling which was made 
tightly made the baby’s legs and arms straigth 
and this was reported to be contrary to the an-
atomical position (Karp, 2008). After the pe-
riod arguing that swaddling might be harmful 
the conducted studies claimed that swaddled 
baby felt itself more comfortable if the swad-
dling was performed in a safe but free way. 

The ideas of swaddling varied from person to 
person in the interviews. There were people 
thinking the swaddling might be harmful;

Feray- “ I never swaddled my baby. If the 
baby is swaddled so tightly how could he 
move. His blood circulation will be harmed 
therefore I never did it.” Neslihan “ Swad-
dling is usually made in my region but as my 
daughter was very active she did not let me 
to swaddle it was uncomfortable for her” (33, 
Çorum).

The things Neşe heard about swaddling was 
appropriate to the scientific studies but since 
she did not believe in swaddling she has nev-
er done it;

Neşe-  They say if the baby’s hands move 
while she is sleeping she will be afraid so the 
hands need to be tied. Who will be comfort-
able with hand tied? I did not like it so I never 
did it. (27, Muş). 

There are also people arguing that the hearsay 
information is useful;

Selma- The waist of the child is wrapped 
in order to prevent his ribs from becoming 
crooked. I tried it on myself as I felt better I 
thought it was true. I swaddled my children 
because breastfeeding was more comfortable 
in that way (33, Rize).
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BABY BATH

New-born care consists of taking care of baby 
skin. This is the main factor to be considered 
in baby parenting as the skin is the protec-
tive shield that readily gets in touch with the 
new environment. It has great adaptability 
to adverse environments but requires special 
care. Other aspect is to take care of the um-
bilical cord, before and after the umbilical 
cord falls off, maintain cleanliness around the 
area to avoid future hassles of infection.  The 
baby is given a first bath, and the umbilical 
cord stump is cleaned (Mahore and Parmar-
March, 2016). There are also interesting prac-
tices told in relation with the first bath. There 
are different discourses about making the first 
bath before or after the umbilical cord falls.

Selma – The doctor said not to wash the baby 
before the cord falls but I did. There is a story 
in our region. The child of a rich and the child 
of a poor entered a competition. Of course the 
child of the rich was fed well, while the child 
of the poor was washed every day. The child 
of the poor grows faster. In other words the 
child of the poor grows by being washed. (33, 
Rize).

Hicran – I washed my baby on the day we left 
the hospital in order to get rid of the smell and 
filth of the hospital. I did not wait for the cord 
to fall (29,  Adana)

It is very important that mothers should un-
derstand the vernix is not unclean and that 

new-borns are delicate and at risk of hypo-
thermia (Kasterton and Cleland, 2009). 

Neslihan- My mother-in-law wanted me to 
wash my baby immediately we got home 
from the hospital without waiting for the cord 
to fall. I said no. She asked the doctor and 
when the doctor said wait for the cord to fall 
she accepted. She bought a yellow cheese-
cloth and covered my baby with it. I was 
afraid that the baby will remain breathless so 
we argued quite a few. (28, Bartın)

According to the explained words the first 
bath is seen as a tool for practicing different 
rituals. Different object put inside the water 
are considered almost like magic, the physi-
cal interventions made on the child’s body 
in the bathroom seem to be unfounded prac-
tices which are transferred to the culture and 
whose benefits are unsure. 

Şengül – We put Zemzem water in the first 
bath due to its holiness. My mother said if the 
baby is shaken upside down the water in the 
lungs will be discharged and the chest will be 
opened. (36, Ordu).

Necla – we mixed the knowledge of my 
mother and my mother-in-law. We put salt, 
my wedding ring and some flowers in the first 
bath. Because of the salt she will not smell, 
because of the flower she will have good 
relation with the nature and the ring means 
that she will have a spouse in the future (28, 
Kastamonu).
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Aysegül – my mother-in-law wants to shake 
the baby in the bath by holding her by the 
neck because this way the baby will be high 
and will have straight neck. But she is afraid 
of my husband. (38, Ardahan).

THE QUESTION: IS YOUR MILK 
ENOUGH?

In this study, all the mothers were familiar 
with the concept of exclusive breastfeeding 
(EBF). In general they spoke in favour of it. 
They agreed that a child could survive on 
breast milk alone for the first six months or 
may be more. But all had the fear that milk 
was not enough to satisfy the child, because, 
they often heard a cheesy question from their 
environment. “Is your milk enough for your 
baby?” This question seemed to overwhelm 
them.

Feray – When the baby was crying my moth-
er and mother-in-law immediately said “I 
wonder whether the baby got enough milk? I 
warned them “Look I have enough milk, I get 
angry if you keep saying this. I will not give 
any formula (33, Corum).

Actually this data was not resulted only from 
this study. A study conducted in Zambia also 
mentioned grandmothers who had the same 
concerns. This fear about insufficient milk 
was also a major concern for the grandmoth-
ers. The majority of the grandmothers re-
sponded negatively to EBF, Some of them 
used the argument that the child needed to 

get used to eating foods in case the mother 
fell sick and maybe died. They would all rec-
ommend their daughter/daughter-in-law to 
start giving the child other foods before six 
months (Fjeld et al., 2008).

Neslihan- “Do you have milk” is a question 
which should not be asked. I do not ask it 
from anyone. A mother is already in stress. 
I think it can be also the evil eye. It should 
not be asked. I get very uncomfortable by this 
question (28, Bartın).

Hacer – Some says the followings; “I don’t 
think you have milk, you can’t satisfy this 
child.” The comparisons made with their own 
children make me really uncomfortable and 
upset. If I am aggressive my child becomes 
also peevish.  The environment is really af-
fecting (34, Kütahya).

IS THE INFANT FORMULA UN-
HEALTHY?

All of the participants stated that breast milk 
was the best nutrition source for the baby 
just as it was determined in the studies. This 
knowledge can be obtained from the doctors 
and nurses mention as the best information 
sources such as from the elders of the fam-
ily or from the environment. Many reasons 
are suggested in order to use this important 
nutrition source. Those who prefer it because 
it strengthens the immune system say the fol-
lowings:
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Neslihan – Everyone around me preferred 
breastfeeding. Although I had very little milk 
after the birth I tried very hard, because I 
know how useful the breast milk is for the 
baby. Now it is very good. I learnt the impor-
tance of the breast milk from my environment 
and from the internet. Everyone around me 
was breastfeeding (28, Bartın).

Feray- My nipples were wounded. There 
were wounds and they got inflamed and were 
blooding. I told the doctor at the control. He 
said “Give formula”. I ask “Why should I give 
formula if I have enough milk, isn’t there any 
other solution?” He said “As long as you are 
breastfeeding there will be wound and will 
not heal.” It made sense (33, Çorum).

All of the mothers who were interviewed be-
lieved that feeding the baby with infant for-
mula instead of breast milk will cause health 
problems in the future life of the child. The 
opinions of some mothers were the follow-
ings on this issue;

Necla- My niece was fed with infant formula. 
He was a very gassy baby. One of my cousins 
said that her milk stopped because of stress, 
therefore she was forced to use infant formula 
(28, Kastamonu).

Ayşegül – My sister was fed with infant for-
mula, she was a baby with many problems. 
She is still very sensitive and constantly ill. 
She is very cranky; we think it is because she 
was not breastfed. (38, Ardahan).

Not only are the mothers worried about this 
issue. Also the children consider their own 
unhealthy life as a reason of not being breast-
fed. 

Hicran – During my first child I had prob-
lem with my nipples so I could not breast-
feed. Now the immune system of my child is 
very sensitive. He can get ill easily, and grabs 
germs very quickly. And he is very upset that 
I breastfed his sister and say “I wish I could 
breastfeed too” (29, Adana).

We should have a look at the study of Lön-
nerdal in relation what the participants said 
about breastfeeding. After the study they con-
cluded that although efforts have been made 
to make nutrition-related outcomes of formu-
la-fed infants more similar to those of breast-
fed infants, there has been limited progress 
with regard to bioactive components that can 
affect short- and long-term outcomes (Lön-
nerdal, 2014).

RECOMMENDATIONS

This study was carried out in the Paediatrics 
Clinic of GATA Haydarpasa Training Hos-
pital located in Istanbul which has the most 
concentrated population. Most of the partici-
pants had the same economic status. All the 
mothers were breastfeeding their babies. 

Interviews were carried out only with the 
mothers therefore it was not determined what 
they would say next to a third person (mother, 



63

DBHAD
www. dbhadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2016 Sayı: 08 Sonbahar Kış

September - October - November - December 2016 Issue: 08 Autumn Winter
ID: 114 K: 173

(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 

mother-in-law or spouse). The content of this 
research which targeted only women can be 
also evaluated in terms of the dysfunctional 
beliefs and practices by improving it to in-
clude the father, sister, brother, grandmother, 
grandfather, mother and father-in-law as well. 

In further studies the opinions of the partici-
pants can be evaluated by dividing them into 
groups according to the number of the chil-
dren, to the total number of people living to-
gether and most importantly according to the 
number of elderly people living together with 
the family. So, it will be possible to create a 
frequency distribution report. Additionally 
the people may tell things differently within 
the hospital as if it would be told in their own 
homes. These findings can be considered in 
the shaping of the future studies.
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OBEZİTENİN BAZI KANSER TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ (1)

THE RELATIONSHIP OF OBESITY WITH SOME TYPES OF CANCER 

Gülsüm ŞAHİN1, Hülya YARDIMCI2

1-2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Obezite ve kanser, tüm dünyada görülen önemli 
sağlık problemleridir. Obezitenin bazı hastalıklarla 
ilişkisi iyi bilinmesine rağmen, kanser ile bağlantısı 
hakkında veriler yetersizdir. Yapılan son araştırmalara 
göre obezitenin; özefagus, kolorektal, endometriyum, 
böbrek, meme, prostat, over, mide, tiroid, pankreas, 
karaciğer, safra kesesi ve hematolojik kanserlerle 
güçlü ilişkiye sahip olduğu belirtilmektedir. Kanser 
ve obezite arasındaki bağlantının anlaşılması, kansere 
karşı kullanılan stratejilerin gelişmesini sağlayacaktır. 
Her ne kadar obezite ve kanser ilişkisi tam olarak 
anlaşılamasa da, obeziteden kaçınmak kanser riskinin 
azaltılmasında en önemli yaklaşımlardan olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Obezite, Beslenme

Abstract: Obesity and cancer are important problems 
seen all around the world. Although assocation between 
obesity and other illnesses is well known, knowledge 
about assocation between obesity and cancer is not 
enough. According to recent  researchers, it has been 
shown that obesity has a strong assocation between 
oesophagel, colorectal, endometriyum, kidney, breast, 
prostate, ovarıum, stomach, thyroid, pancreas, liver, 
galbladder and hematologic cancer. Understanding 
the assocation between obesity and cancer causes 
development strategies tı be used against cancer. 
Though assocation between obesity and cancer is 
not exactly understood, keeping away from obesity 
may be one of the most important approaches to 
reducing cancer risk.

Key Words: Cancer, Obesity, Nutrition
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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.

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 

GİRİŞ

Obezite; sağlığa zarar verecek şekilde, vücut-
ta aşırı veya anormal yağ birikmesidir (WHO, 
2016). Hafif şişman veya şişman olanların 
oranı (beden kütle indeksi BKİ≥25 kg/m2), 
1980’de %24.6 iken 2008’de %34.4’e yük-
selerek önemli oranda artmıştır. Aynı süreç-
te tüm dünyada obezite prevalansı (BKİ≥30 
kg/m2) %6.4’ten %12’ye çıkmıştır (Stevens, 
2012). Bu değişimler birçok ülkede kanser 
gibi bulaşıcı olmayan bazı hastalıkları etkile-
miştir (Forouzanfar, 2015: et al.,).

Kanser, vücudun çeşitli bölgelerine yayılabi-
len kontrolsüz hücre bölünmesidir. Ciddi sağ-
lık problemlerine yol açabilir ve ikinci sırada 
ölüm sebebidir. Yeni kanser vakalarının 20 yıl 
sonra %70 oranında artacağı tahmin edilmek-
tedir. Obezite, sağlıksız yeme alışkanlığı, fi-
ziksel aktivite yetersizliği, sigara ve alkol kul-
lanımı kanser nedenleri arasındadır (WHO, 
2016). Şişman olmanın en az on farklı kanser 
türü (özefagus, kolorektum, safra, pankreas, 
karaciğer, meme, over, endometriyum, böb-
rek ve prostat) ile ilişkili olduğu bildirilmiştir 
(WRCF, 2015). 

Kanserin oluşum mekanizması, türüne göre 
değişebilmektedir. Ancak temel mekanizma-
lar insülin rezistansı ve kronik hiperinsüline-
mi, steroid hormonların biyoyararlınımının 
artması ve kronik inflamasyondur. Adipoz 
doku periferal östrojen sentezinin ana kayna-
ğıdır. Obezite adipoz dokuda aktif serbest öst-

rojen (östrodiol vb.), androjen ve testestero-
nun üretimi ve sirkulasyonunu arttırmaktadır. 
Östrodiol, insülin duyarlılığını arttırarak IGF 
reseptörleri sayısını arttırır. 

Adipoz dokunun artmasıyla C-reaktif protein 
(CRP), tümör nekrozis faktör (TNF), interlö-
kin 6 ve 8 (IL-6 ve IL-8) gibi sitokinler ar-
tar ve bu durum önemli bir inflamatuvar etki 
oluşturur. Viseral yağ adipozit formu, adi-
ponektin salgılayan endokrin bir organ gibi 
çalışır. Adiponektin insülin duyarlılığını art-
tırarak anti-inflamatuvar ve anti-kanser ajan 
olarak çalışır (Renehan, 2011: et al.,). 

Adipoz dokudan salgılanan leptinin, doygun-
luğa ve insülin direncine pozitif yönde etkisi 
vardır. Mide hücrelerinden salgılanan ghrelin 
hormonu ise iştahın düzenlenmesinde, yağ 
asidi metabolizmasında ve yağ deposunun 
düzenlenmesinde etkilidir (Murphy, 2011: 
et al.,). Obezite birçok kanser türünün geliş-
mesiyle ilgilidir. Bunlardan bazıları aşağıda 
özetlenmiştir.

ÖZEFAGUS KANSERİ

Reflünün distal özefagusta barret epitelini 
(barrett özefagusu-BÖ) oluşturması, obezite-
nin özefagus kanserine yol açma mekanizma-
sı olarak gösterilmiştir. Obezitede sık görü-
len gastroözefagial reflü, karın içi basıncıyla 
ilişkilidir. Dolayısıyla BKİ’nin artması karın 
içi basıncını arttıracağından reflü oluşumu 
kolaylaşacaktır. Bu durum kansere yatkınlığı 
artırmaktadır (Lindgren, 1999: et al.,). Obez 
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bireylerde besinlerin özefagustan geçişinin 
uzaması, özefagus kanserinin oluşumuyla il-
gili bir diğer mekanizma olarak belirtilmek-
tedir. Söz konusu mekanizma, kanser yapıcı 
maddelerin özefagustan geçişinin uzamasının 
mutajenik ve karsinojenik etkiyi arttırabile-
ceği yönündedir. Obezite, özefagus kanseri 
riskini iki ile üç kat arttırabilmektedir (Cale, 
2003: et al.,). Abdominal obezite ile arasın-
da bir ilişkinin olup olmadığını ve bunun 
cinsiyetle değişip değişmediğini belirlemek 
amacıyla yapılan bir çalışmada, erkeklerde 
ve tüm popülasyonda, abdominal obezitenin 
tüm ölçümleri ile artmış BÖ riski arasın-
da pozitif kolerasyon bulunmuştur (Kendal, 
2013: et al.,). Topluma dayalı bir vaka çalış-
masında, BKİ’nin özefagus adinokarsinomu 
oluşumunda güçlü bir risk faktörü olduğu 
gösterilmiştir (Chow, 1998: et al.,). Adipo-
nektin, kanser gelişimiyle ilgili olan östrojen 
ve IGF1’in salgılanma miktarını azaltmak-
tadır. Bir çalışmada, özefagus kanseri olan 
hastalarda adiponektin seviyesinin daha dü-
şük olduğu belirtilmiştir (Kaklamani, 2008: 
et al.,). 

KOLOREKTAL KANSER

Avrupa’da kolorektal kanser vakalarının yak-
laşık %11’i hafif şişmanlık veya şişmanlık 
ile ilişkilendirilmektedir. Yapılan bir çalışma, 
erkeklerde obezitenin kolon kanseri riskini 
%30-70 oranında artırdığını ve kadınlarda 
bu artışın daha az olduğunu göstermektedir 
(Bardou, 2013). Obezite ve toplam enerji alı-

mı kolorektal kanser için risk oluşturmaktadır 
(Fuchs, 1999). Bel/kalça oranı (BKO) yüksek 
ve düşük hasta grupları üzerinde yapılan bir 
çalışmada, yüksek BKO saptanan hastalarda 
kolorektal kanser riskinin 2.1 kat arttığı; BKİ 
yüksek hastalarda kolorektal kanser riskinin 
1.7 kat arttığı saptanmıştır (MacInnis, 2004). 
Kolorektal kanser oluşumunda rol oynayan 
en önemli faktörlerden biri adiponektindir. 
Adiponektin; leptin, Nükleer Faktör Kabba B 
(NFkB), c-Jun N-terminal kinaz (JNK) gibi 
yolakları etkileyerek kolon dokusunda kanser 
oluşumuna yol açmaktadır (Xu, 2013: et al.,).

ENDOMETRİYUM KANSERİ

Endometriyum kanseri; kadınlarda akciğer, 
meme ve kolorektal kanserden sonra dördün-
cü sırada görülen bir kanser türüdür. Kadınla-
rın tüm hayatları boyunca %2.6’sının bu kan-
sere yakalanacağı öngörülmektedir. Ağırlık 
ile ilişkili olduğu düşünülen ilk kanser, endo-
metriyum kanseridir (Von Gruenigen, 2006). 
Endometriyum kanseri olan kadınların serum 
plazma adiponektin seviyeleri düşüktür. Adi-
ponektin, glukoz alımı ve insülinin düzen-
lenmesinde aktif rol oynayarak obezitenin 
oluşumunda görev yapmaktadır. İnsülin di-
rencinin gelişmesi obezitenin bir işaretidir ve 
obeziteye bağlı insülin direncinde adiponek-
tin seviyesinin sağlıklı bireylere göre daha 
düşük olduğu gözlenmiştir (Balsan, 2015). 
Ağırlık değişimlerinin endometriyum kan-
seri ve alt tipleri üzerindeki etkisini araştıran 
bir çalışmada, BKİ ile endometriyum kanseri 
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arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. BKİ ile 
endometrioid alt tip arasındaki ilişki, endo-
metrioid olmayan alt tipe göre daha kuvvet-
lidir (Nagle, 2013). Yapılan bir araştırmada, 
obezitenin endometriyum kanser oluşumun-
da ve mortalitesinde önemli bir risk faktörü 
olduğu saptanmıştır (Uchikova, 2015). 

BÖBREK KANSERİ

Obez olan bireylerde renal hücreli kanser ris-
ki 1.5-2 katlık artış gösterir. Bu risk özellikle 
BKİ≥40 kg/m2 olan kadınlarda daha belirgin-
dir (Cale, 2003). Hipertansiyon ve obezite, 
farklı mekanizmalarla kansere yol açmakta; 
ayrıca obezitenin hipertansiyona neden oldu-
ğu ve tedavi olarak diüretik kullanımının re-
nal hücreli kanser oluşumunu artırdığı bilin-
mektedir (Health, 1997). Diyabetli hastalar-
da saptanan BKİ ve kan insülin düzeyindeki 
yüksekliğin, böbrek kanseri riskini arttırdığı 
saptanmıştır (Lindblad, 1999). Renal hücre 
karsinomu olan hastalarda viseral obezitenin 
prognostik önemi, klinik ve patolojik özellik-
lerinin araştırıldığı bir çalışmada; yüksek de-
recede tümör görülme olasılığı, VAT% ((vise-
ral adipoz doku/total adipoz doku)*100) art-
tıkça artmıştır. Bu durum erkeklerde daha be-
lirgindir (Park, 2014). Yapılan bir meta analiz 
çalışmasında, normal vücut ağırlıklı bireylere 
göre obez bireylerin renal hücre karsinomu 
olma olasılığı 1.77 kat artmaktadır (Wang ve 
Xu, 2014).

MEME KANSERİ

Obezitenin meme kanseri olan kadınlar üze-
rindeki yan etkileri, birkaç mekanizmayla 
açıklanmaya çalışılmıştır. İnterlökin-6 (IL-6) 
ve leptin, adipoz doku tarafından üretilir ve 
proanjiyogenik olarak görev yapar. Buna ek 
olarak, her ikisi de meme kanseri üzerinde 
inflamatuvar ve mitoz bölünmeyi artırıcı et-
kiye sahiptir. Tümör ve stroma hücrelerinde 
obeziteye bağlı değişikliklerin oluşmasına 
sebep olurlar (Pierce, 2009). Leptin, IL-6, 
CRP gibi inflamatuar markerlar, zayıf prog-
nozu olan meme kanseri hastalarında yüksek 
düzeyde saptanır (Iyengar, 2013). Meme kan-
seri olan obez bireylerde serum leptin, IL-6 
ve C-reaktif protein (CRP) seviyelerini belir-
lemek amacıyla yapılan bir çalışmada; obez 
olanların leptin ve CRP seviyeleri, normal 
ağırlıktaki hastalardan önemli derecede yük-
sek olup IL-6 seviyelerinde anlamlı fark sap-
tanmamıştır (Babaei, 2015). Bu konuda yapı-
lan bir meta-analiz çalışmasında, artan BKİ 
ile meme kanseri arasında pozitif yönlü zayıf 
bir kolerasyon saptanmıştır (Renehan, 2008). 

PROSTAT KANSERİ

 Obezitenin özellikle viseral adipoz doku artı-
şının prostat kanseriyle ilişkili olduğu saptan-
mıştır. Östrojen/androjen oranının artması, 
sempatik sinir sistemi aktivitesinin artması 
bunun nedeni olarak gösterilmektedir (Pari-
kesit, 2016). Erkeklerde prostat kanseri için 
abdominal obezite ve BKO artışının önemli 
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bir risk faktörü olduğu bildirilmektedir. Özel-
likle yayılmaya (metastaz) meyilli prostat tü-
mörlerinde obezite daha fazla risk taşımakta-
dır. BKİ ve prostat kanseri arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çalışma sonuçları farklı olsa da lep-
tin hormonunun yüksekliği, insülin ve IGF-1 
’in yüksek olması hastalık riskini arttırmakta-
dır (Arslan, 2012). Prostat kanserinde (CaP) 
adiponektinlerin rolünü araştırmayı amaçla-
yan bir çalışmada; yüksek BKİ ve BKO’nın, 
CaP riskini ve kanser derecesini artırdığı; 
IL-6 ve leptinin CaP ile güçlü ilişki içinde ol-
duğu; ancak adiponektinin CaP’ye karşı ko-
ruyucu olduğu belirlenmiştir (Tewari, 2013). 

OVER KANSERİ

Adipozitenin, over tümörlerinin etiyopatoge-
nezinde yer alan cinsiyet hormonları üzerinde 
etkisinin olduğu kesin olarak bilinmesine ve 
obezitenin endometriyum, meme kanseri gibi 
hormon-bağımlı tümörler için risk faktörü ol-
masına rağmen; obezite ve over kanseri ara-
sındaki ilişki net değildir (Cale, 2004). On iki 
kohort çalışmasının analizine göre, BKİ ile 
over kanseri arasında premenapozal kadın-
larda pozitif bir ilişki varken; postmenapozal 
kadınlarda bu ilişki yoktur (Schouten, 2008). 
Bunun aksine Avrupa popülasyonu üzerinde 
yapılan EPIC çalışmasında, postmenopozal 
kadınlarda premenopozal kadınlara göre daha 
yüksek risk bulunmuştur (Lahmann, 2010).

MİDE KANSERİ

Mide kanseri; akciğer, meme ve kolorektal 
kanserlerden sonra en sık görülen kanser tü-
rüdür. Ayrıca dünyada kanser ölümleri sıra-
lamasında ikinci sıradadır. Bu kanser türü, 
erkeklerde kadınların yaklaşık iki katı kadar 
görülür. Hastalığın görülme sıklığı ülkelere 
göre değişmekle birlikte Doğu Asya ülke-
lerinde en yüksek insidansa sahiptir (Torre, 
2015). Besin depolama, taze ürünlere ulaş-
madaki bölgesel farklılıklar ve Helikobakter 
pilori (HP) enfeksiyonları mide kanseri gö-
rülme sıklığını etkileyebilmektedir (Parkin, 
2006). Bu nedenle, mide kanserinin önlen-
mesi için değişken risk faktörlerini belirle-
mek gerekir. HP enfeksiyonunun yanı sıra si-
gara ve alkol kullanımı, diyet faktörleri mide 
kanseri ile ilişkili diğer risk faktörlerindendir 
(Bastos, 2010). Mide kanseri oluşumunda rol 
oynayan faktörler arasında; gastro-özafajial 
reflünün sıklığı, insülin rezistansı, leptin, adi-
ponektin ve HP sıklığının artmış olması yer 
almaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2013). 

Bir meta-analizde, hafif şişman ve şişman bi-
reylerin artmış mide kanseri riski ile ilişkili 
olduğu gösterilmiştir. BKİ arttıkça bu ilişki 
de giderek artmaktadır (Yang, 2009). 

TİROİD KANSERİ

Yapılan bir çalışmada papiller tiroid kanser-
li olgularda leptin seviyesinin artmış olduğu 
saptanmıştır (Hedayati, 2011). Yaklaşık beş 
prospektif çalışmanın incelendiği bir analiz-
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de, her iki cinsiyette tiroid kanseri ve obezite 
arasında pozitif bir ilişki olduğu ve obezitenin 
bağımsız risk faktörü olarak değerlendirilme-
si gerektiği sonucuna varılmıştır (Kitahara, 
2011). Yapılan bir çalışmada ise verilerin tam 
aksine obezlerde tiroid kanser riskinin daha 
az olduğu bulunmuştur (Mijovic, 2009). Bu 
sonuçlara paralel bir başka çalışmada; BKİ, 
vücut yüzey alanı ve vücut yağı yüzdesi art-
tıkça tiroid kanseri görülme oranı artmıştır 
(Oberman, 2015).

KARACİĞER KANSERİ

Obezitenin artmasıyla birlikte non-alkolik 
yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) prevalan-
sının 4.6 kat arttığı; bu hastaların hepatosel-
lüler kanser yönünden risk altında oldukları 
bildirilmiştir (Guzman, 2008). NAYKH’nın 
ileri safhası olan non-alkolik steatohepatit 
(NASH) oluşumunda obezite ve tip 2 diabet 
iki büyük risk faktörüdür. Obezite ve tip 2 di-
yabette karaciğer kanserine yol açan nedenler 
arasında leptin, oksidatif stres, inflamasyon, 
onkogenler, adiponektinler ve santral obezite 
ile ilişkili olan insülin direnci yer almaktadır 
(Siddique, 2011). Yapılan bir çalışmaya göre, 
obezite ve karaciğer kanseri arasında, her iki 
cinsiyette ve bütün ırklarda, pozitif bir ilişki 
mevcuttur (Petrick, 2016).

SAFRA KESESİ KANSERİ

Safra kesesi kanseri oluşumunda en önem-
li faktörler aşırı ağırlık kazanımı ve fiziksel 
inaktivitedir. Burada kandaki artmış insülin 

ve glukoz düzeyleri rol oynamaktadır. Adipo-
zitenin artması, safra kesesi kanseri ve diğer 
kanser türlerinin gelişimiyle ilişkilidir. Ayrıca 
ana mekanizmanın insülin rezistansı ve hi-
perinsülinemi olduğu belirlenmiştir (Becker, 
2009). Obezite ve safra kesesi kanser riski 
arasındaki ilişkinin incelendiği bir meta-ana-
liz bu pozitif ilişkiyi doğrulanmıştır. Aynı 
çalışmada normal kişilere kıyasla, safra ke-
sesi kanseri riski obez hastalarda 1.6 kat daha 
yüksek olduğu bulunmuştur. Bu risk, erkek-
lere göre kadınlarda daha yüksektir (Larsson, 
2007).

PANKREAS KANSERİ

Genellikle 65 yaş üzerindeki bireylerde görü-
lür. Sigara, obezite, kronik pankreatit gibi fak-
törler pankreas kanseri için risk faktörleridir. 
Diyet alışkanlığı, kahve ve alkol kullanımı, 
kolesistektomi veya parsiyel gastrektomi, HP 
pankreas kanseri oluşumunda diğer faktörle-
re nazaran daha az risk içermektedir (Arslan, 
2010). Pankreas kanserinin risk faktörlerini 
belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada; 
genetik, obezite, diyabet ve sigaranın pank-
reas kanserinde risk faktörleri olduğu; çay, 
meyve ve sebzenin bu riski azalttığı saptan-
mıştır (Zheng, 2016). Başka bir çalışmada, 
obezitenin pankreas kanseri patogenezinde 
risk faktörü olduğu biyolojik ve epidemiyolo-
jik kanıtlarla belirlenmiştir (Preziosi, 2014). 
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HEMATOLOJİK KANSERLER

Lösemi, multiple myeloma ve non-Hodgkin 
lenfoma; doğrudan yağlanma ile ilişkili ol-
duğu saptanan hematolojik kanser türleridir 
(Cale, 2004). Obezite ve akut miyeloid löse-
mi (AML) ve miyeloplastik sendrom (MDS) 
arasındaki ilişkiyi bulmak için yapılan bir 
çalışmaya göre; obezite prevalansı azaldıkça 
AML ve MDS görülme olasılıkları da azal-
mıştır (Poynter, 2016). Yapılan bir diğer ça-
lışma obezite ve multiple myeloma arasındaki 
ilişkiye yeni bir bakış açısı getirmiştir. Adipo-
zitlerin multiple myeloma kanseri oluşumuna 
ve büyümesine sebep olduğu gösterilmiştir, 
bu bilgi hastalığın tedavisinde yeni gelişme-
lere katkı sağlayabilir (Bullwinkle, 2016: et 
al.,). Multiple myeloma oluşumunda azalan 
adiponektin seviyesi, potansiyel mekanizma 
olarak belirtilmiştir. Adiponektin başlıca vi-
seral adipoz dokudan salgılanmasına rağmen, 
obez insanlarda sirküle edilen adiponektin 
seviyesi düşüktür. Bu hormon adiponektin 
reseptörlerini aktive ederek normal hücrele-
rin yanında myeloma hücrelerinin de ortaya 
çıkmasını sağlar (Medina, 2014). 

SONUÇ

Obezite prevalansı gün geçtikçe artmaktadır. 
Obezite, kanserin de içinde yer aldığı çeşitli 
sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. 
Kolorektal kanser, postmenapozal dönemde-
ki kadınlarda meme kanseri, endometriyum, 
böbrek, özefagus ve pankreas kanserleri ile 

obezite ilişkisi kanıtlanmıştır. Ancak obezite-
nin akciğer, safra kesesi, mide, tiroid, lösemi, 
multiple miyeloma, lenfoma kanserleriyle 
ilişkisi ile ilgili araştırmaların yapılmasına 
ihtiyaç vardır.

Karsinogenezde obezitenin hangi mekaniz-
mayla rol oynadığı yeteri kadar anlaşılama-
masına rağmen, obezite prevalansının düş-
mesi kanser riskini azaltan en etkili yöntem 
olarak kabul edilmektedir. Obezite ve kanser 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak önemlidir. 
Çünkü kanser epidemiyolojisinde bu ilişkiyi 
anlamak, obez ve aşırı kilolu popülasyon-
da kanserin önlenmesine yönelik tedbirlerin 
alınmasına veya hastalığın iyileşme süreci-
ne olumlu katkı sağlayabilir. Sağlık alanında 
obeziteyle ilgili bilgilendirme yapılan kam-
panyalarda, obezitenin kanserle ilişkisi hak-
kında da bilgi verilmesi önemlidir. 
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
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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.

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

Obesity is the accumulation of excess or abnormal fat in the body to the extent that it may have 
a negative effect on health. The prevalence of obesity is increasing steadily. Accordingly, dise-
ases, primarily cancer, triggered by obesity are increasing as well. Cancer is uncontrolled cell 
division which can spread to various body parts. Obesity, unhealthy eating habits, inadequate 
physical activity, and tobacco and alcohol consumption are among the causes of cancer. Mec-
hanisms of cancer development can vary by the type of it; however, basic mechanisms include 
insulin resistance and chronic hyperinsulinism, increased bioavailability of steroid hormones, 
and chronic inflammation. Adipose tissue is the main source of peripheral estrogen synthesis. 
While obesity increases the production and circulation of active free estrogens (estradiol, etc.), 
androgens, and testosterone, it causes a decrease in sex hormone binding globulin levels. In 
addition, obesity augments insulin, IGF1, and IGF2 concentrations, which reduce cell death and 
provide growth. Estradiol boosts the number of insulin-like growth factor receptors (IGF) by 
increasing insulin sensitivity. Cytokines such as C-reactive protein (CRP) produced by intensif-
ying adipose tissues, tumor necrosis factor (TNF), interleukin-6 and -8 (IL-6 and IL-8) increase, 
and this creates a substantial inflammatory impact. Adipocyte form of visceral fat works as an 
endocrine organ secreting adiponectin. Adiponectin functions as an anti-inflammatory and anti-
cancer agent by enhancing insulin sensitivity. Gastroesophageal reflux frequently observed in 
obesity is associated with intra-abdominal pressure. Therefore, an increased BMI will augment 
intra-abdominal pressure; as a result, this will enhance the development of reflux. This incre-
ases the susceptibility to cancer. Obesity and total energy intake is a risk factor for colorectal 
cancer. High protein intake is likely to increase cancer development. The fat compounds found 
in read meat are thought to enhance tumor formation and growth because fat can be metaboli-
zed to carcinogenic agents, likely to cause abnormal colonic epithelium, by intestinal bacteria. 
The serum plasma adiponectin levels are low in endometrial cancer seen in women. Adiponec-
tin has a responsibility in the development of obesity by playing an active role in glucose intake 
and insulin regulation. Hypertension and obesity cause cancer through different mechanisms; in 
addition, obesity is known to bring about hypertension and increase the formation of renal cell 
carcinoma as a result of diuretics use in treatment. The side effects of obesity on women with 
breast cancer have been explained through a few mechanisms. IL-6 and leptin are produced by 
adipose tissue, and they have a pro-angiogenic function. In addition to this, IL-6 and leptin have 
an inflammatory and metigenic effect on breast cancer. They are thought to be responsible for 
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obesity related changes in tumor and stromal cells. Obesity, particularly visceral adipose tissue 
augmentation, has been determined to be associated with prostate cancer. The increase in estro-
gen / androgen ratio and the activity of sympathetic neural activity is considered to be the cause 
of it. Among the factors playing a role in the development of stomach cancer are the prevalence 
of gastroesophageal reflux, insulin resistance, leptin, adiponectin, and increased prevalence 
of Helocbacter pylori. Leptin, oxidative stress, inflammation, oncogenes, adiponectins, and 
insulin resistance associated with central obesity are among causes of liver cancer in obesity 
and type II diabetes. Increased adiposity is associated with gallbladder and the development of 
other tumors, and the basic mechanism has been found to be insulin resistance and hyperinsu-
linism. Leukemia, multiple myeloma, and non-Hodgkin’s lymphoma are hematologic cancer 
types determined to be directly related with fattening. To sum up, although it is not sufficiently 
understood by what mechanism obesity has a role in carcinogenesis, it is accepted that reducing 
obesity prevalence is the most effective method to lower cancer risk. It is important to reveal the 
relationship between obesity and cancer as grasping this relationship in cancer epidemiology 
can make a positive contribution to taking measures for the prevention of cancer in obese and 
overweight population or healing process of the disease. 



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. Çetin YAMAN olup, dergi yönetim kurulu-
nun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı 
derginin o anki yönetim kurulundaki en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun 
%51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki 
hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. 
Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu ona-
yından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve 
yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yükle-
nen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye 
devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın 
kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim 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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“International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research” (DBHAD) has started to 
publish articles as of 2014. Our journal includes valuable and qualified articles which will 
provide sources for the literature. Our journal is an international refereed journal, and is pub-
lished three times a year. The issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and 
DECEMBER. Both online and printed versions of the journal are available. Our journal wel-
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board takes decisions regarding the participation of scientists who would like to participate in 
the referees, scientific and advisory boards of the journal. 

In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
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are not in accordance with related rules, and plagiarism. Ethics board report is mandatory in re-
search and applied studies. Studies without ethics board report cannot be accepted even if they 
have received referee’s approval. Author or authors cannot claim any right on this matter. On 
this matter, any institution, individual or other authorities cannot impose sanction on the jour-
nal. Each and every author has to obey international academic, scientific and ethical rules. Our 
journal informs related institutions or organizations directly and formally about authors who do 
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the study have to be clearly stated in the bibliography. Our journal has both online and printed 
versions. Our journal, as a material including academically-prepared studies, is a social organ 
which provides services to the society in order to provide benefits to institutions and individuals 
which carry out scientific studies. Our journal does not charge any fee thus does not have to 
send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have been accepted 
and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s publication 
and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from the system 
by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed by authors 
based on the sample work provided for them. 



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 
written 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, dis-
cussion, 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. 
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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 
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RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 
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