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DBHAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dergimizin bu sayısında 5 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. 2017 yılının ilk sayısını sizlerle buluşturmaktan 
onur ve mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık yedi yıldır dergimizin sizlerle buluşmasında her türlü katkı ve desteği 
esirgemeyen başta editörler kurulu olmak üzere bilim ve hakem kurullarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca 2016 
yılında ülkemizde yaşanan bazı olumsuz olaylar nedeniyle dergimizde de istenen bazı güncellemeler nedeniyle bu 
sayışımızda oluşan gecikmeden dolayı siz okur ve yazarlarımızın affına sığınıyoruz. Çünkü dergimizin yapısında 
genel bir güncelleme gerçekleştirilmiştir. Yılda üç sayı şeklinde çıkarmış olduğumuz dergimizin bir sonraki sayısı 
Ağustos 2017  tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. Sayımızda bulunan çalışmaların hakem değerlendirme sürecine 
katkı sağlayan tüm hakem kuruluna yürekten teşekkür ediyor esenlik ve mutluluklar diliyorum.

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

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

Doç. Dr. Çetin YAMAN
Baş Editör 



XV

Dear Scientists, 

There are a total of 5 papers in this volume. We are proud and happy to present you the first volume of the 
year 2017. We would like to thank editorial board, science and referee boards for their contributions and support 
to our journal in all matters nearly for seven years. We ask for your forgiveness for the delay of this volume due 
to some updates requested from our journal in line with some negative situations experienced in our country in 
2016. A general update has been made in the structure of our journal. The next volume of our triannually published 
journal will be on the system in August 2017. We would like to thank the whole referee board for their contributions 
in referee evaluation process of the papers of this volume and wish you welfare. 

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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(1)  Sorumlu Yazar: Öznur Güven ALAÇAMLI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 
/ Türkiye, oznurguven2@gmail.com,  Geliş Tarihi / Received: 01.01.2017 Düzeltme Tarihi / Revision: 04.03.2017 
Kabul Tarihi/ Accepted: 13.04.2017 Makalenin Türü: Type of article (Araştırma ve Uygulama  / Research and 
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TİP 2 DİYABETTE OBEZİTENİN METABOLİK KONTROLE ETKİSİ (1)

 THE EFFECT OF OBESİTY ON METABOLİC CONTROL İN TYPE 2 
DİABETES

 Öznur GÜVEN ALAÇAMLI1,  M. Emel TÜFEKÇİ ALPHAN2

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla  / Türkiye
2Okan Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul  / Türkiye

Öz: Diyabet; prevalansı gittikçe artan, yaşam süresini ve ka-
litesini etkileyen önemli bir kronik hastalıktır. Diyabet komp-
likasyonlarının önlenmesi ile sıkı glisemik kontrol arasında 
yaşamsal bir ilişki olduğu, tüm dünyanın uzlaştığı bir görüş-
tür. Obezite ve tip 2 diyabet arasında çok güçlü bir bağ bulun-
maktadır. Obezite; tip 2 DM riskini arttırıp, metabolik kont-
rolü zorlaştırmaktadır. Bu çalışma; tip 2 diyabette obezitenin, 
metabolik kontrolün sağlanması üzerindeki etkisini incelemek 
amacıyla İstanbul  Şişli  Etfal Eğitim  ve Araştırma  Hastanesi 
Diyabet Polikliniği’ne başvuran, çalışmaya alınma kriterlerini 
sağlayan bireyler üzerinde yapılmıştır. Diyabet Polikliniği’ne 
başvuran bilinen iskemik kalp hastalığı olmayan ve diya-
bet yaşı 5’i geçmeyen tip 2 diyabetli, 150 hasta;  BKİ< 25,  
BKİ:25-29,9  ve  BKİ>30 kg/m2 olacak şekilde 3 gruba  ay-
rılmış ve HbA1c ile kan lipid düzeyleri ilişkisi irdelenmiştir. 
BKİ>30 olan grupta HbA1c, glukoz, total kolesterol, LDL 
ve trigliserid seviyelerinin anlamlı olarak yüksek, HDL dü-
zeyinin ise anlamlı olarak düşük olduğu görülmüştür. HbA1c 
>%6,5 olan grupta kolesterol, LDL ve trigliserit düzeyleri 
anlamlı olarak yüksek, HDL ise düşük olarak saptanmıştır. 
Tip 2 DM’de obezite ile HbA1c, Trigliserit, LDL kolesterol 
arasında doğru orantılı bir ilişki gözlemlenmiş olup (p1:0,001, 
p2:0,001, p3:0,007; p<0,01), HDL kolesterol arasında ise ters 
orantılı bir ilişki saptanmıştır (p:0,001; p<0,01). Bu çalışmada 
literatüre uygun olarak; diyabette obezitenin metabolik kont-
rolü zorlaştırdığı ve kötü glisemik kontrol ile ilişkili olduğu 
sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 2 Diyabet, Obezite, Metabolik Kontrol, 
HbA1c

Abstract: With an increasing prevalence, diabetes is a seri-
ous chronic disease that affects both the quality of life and 
lifetime. There is a global consensus on the vital relationship 
between the prevention of diabetes-associated complications 
and tight glycemic control. There is a close relationship be-
tween diabetes and obesity. Along with increasing the type 
2 DM risk, obesity also makes the treatment of diabetes and 
metabolic control more challenging. With the aim of inves-
tigating how obesity affects the establishment of metabolic 
control in type 2 diabetes, the present study included selected 
patients among those who referred to the Outpatient Diabetes 
Clinic at Istanbul Şişli Etfal Training and Research Hospital. 
The patients were selected according to the predetermined in-
clusion criteria. A total of 150 patients with type 2 diabetes of 
less than 5 years and without a known ischemic heart disease 
were categorized into three groups as BMI<25, BMI:25-29,9 
and BMI>30; and the relationship between HbA1c and blood 
lipid levels was examined. In the BMI>30 group, HbA1c, 
glucose, total cholesterol, LDL, and triglyceride were sig-
nificantly high, while the HDL was low. In the HbA1c>6,5% 
group, LDL, and triglyceride levels were significantly high, 
and the HDL was low. In type 2 DM, obesity was observed to 
be positively correlated with HbA1c, triglyceride, and LDL 
(p1: 0,001, p2: 0,001, p3:0,007; p<0,01), although it was 
negatively correlated with HDL (p: 0,001; p<0,01). As part 
of the present study, it was concluded that obesity challenged 
metabolic control in diabetes and was associated with a poor 
glycemic control.

Key Words: Diabetes, Obesity, Metabolic Control
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GİRİŞ

Obezite sıklığı tüm dünyada giderek artan bir 
halk sağlığı sorunudur. Önceki yıllarda ağır-
lıklı olarak gelişmiş ülkelerin sorunu olarak 
düşünülürken, gelişmekte olan ülkelerde de 
batı yaşam tarzının benimsenmesi, gelir dü-
zeylerinin artması, enerji alımının artmasına 
rağmen enerji harcamasının ve fiziksel akti-
vite düzeyinin azalması, kırsaldan kente göç 
olgusu vb. nedenlere bağlı olarak gelişmekte 
olan ülkelerde de obezitedeki artış kaçınılmaz 
olmuştur. Böylelikle; obezite prevalansı, tüm 
dünyada doğu-batı veya zengin-yoksul top-
lum ayırımı gözetmeksizin giderek artmakta-
dır (Blonde, et, al., 2015:1-2). Obezite; önle-
nebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci 
önemli nedenidir ve başta koroner arter hasta-
lığı olmak üzere çok ciddi hastalıklarla yakın-
dan ilişkilidir. Obezite, metabolik ve endok-
rin değişikliklere sebep olmakla birlikte; kalp 
damar hastalığı, diyabet, hipertansiyon, solu-
num sistemi hastalıkları, osteoartirit, kanser, 
safra taşı vb. hastalıkların 2-3 kat artmasına 
neden olmaktadır (Fukuda, et, al., 2015:2-7).

Tip 2 diyabet ile obezite arasında yakın bir 
ilişki bulunmaktadır. Obezite; tip 2 DM ris-
kini arttırmakta, diyabet tedavisini ve me-
tabolik kontrolü de zorlaştırmaktadır (Gür 
vd., 2013:245-246; Özdoğan, 2007:65-66). 
Dünyada son yıllarda diyabet prevalansı da 
engellenemeyen bir şekilde obezite ile para-
lel olarak artmaktadır. Tedavi edilmediğin-
de yaşam süresini kısaltıp yaşam kalitesini 

azaltmaktadır (Fukuda et al., 2015:1-2). Di-
yabet komplikasyonlarının önlenmesi ile sıkı 
glisemik kontrol arasında yaşamsal bir ilişki 
olduğu, tüm dünyanın üzerinde uzlaştığı bir 
görüştür. Diyabette obezite,  iyi bir glisemik 
kontrolü engellemekte, metabolik kontrolü 
zorlaştırmaktadır (Ji, et, al., 2015:488-489). 
Tip 2 diyabet; insülin duyarlılığında azalma 
veya insülin direnci, göreceli insülin yeter-
sizliği ile birlikte pankreas beta- hücrelerinin 
fonksiyon bozukluğu ve karaciğerde glikoz 
üretiminde artış olmak üzere üç patofizyo-
lojik anormallikle karakterizedir (Gür vd., 
2013:1; Özdoğan, 2007:1-5). Tip 2 diyabetin 
en önemli risk faktörlerinden biri obezitedir. 
Obezite, 20-44 yaşları arasındaki bireylerde 
diyabetin göreceli riskini 4 kat arttırmakta-
dır (Gür, vd., 2013:246). BKI tip 2 diyabet 
için dominant risk faktörü olarak görülmek-
tedir. Yapılan çalışmalarda; obezitenin artı-
şıyla hem tip 2 diyabet riskinin arttığı, hem 
de diyabetli bireylerde obezitenin metabolik 
kontrolü zorlaştırdığı sonucuna varılmıştır 
(Gür, vd., 2013:246; Eckert, 2012:303-304; 
Maiorino, et, al., 2014:2-8). Tip 2 diyabetin 
%58’inin sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel 
aktivite, ağırlık kaybı gibi hayat stili değişik-
likleri ile önlenebileceği bildirilmektedir (Gü-
cük ve ark., 2013: 15;  Le, et, al., 2015:1-2;   
Selçuk ve ark., 2015:42-49). Tip 2 diyabetli-
lerin BKİ’leri yükseldikçe diyabet kontrolü 
kötüleşmektedir. Diyabet ile obezite arasın-
daki ilişkiyi açıklayan hipotezlerden biri olan 
‘glikoz-yağ asidi siklusu’na göre obezite ile 
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birlikte adipoz doku ve genişlemiş yağ hüc-
relerinden fazla miktarda yağ asidi sağlandığı 
için serbest yağ asitlerinde (FFA) artış görü-
lür. Bu artışa bağlı olarak, kaslarda yakıt ola-
rak daha fazla yağ asidi kullanılmaya başlar 
ve glikozun esas kullanıldığı doku olan kas-
larda yakıt olarak daha fazla yağ asidi kulla-
nılmasının sonucu olarak glikoz oksidasyon 
hızı yavaşlar (Özdoğan, 2007:19-20) Bunun-
la birlikte, serbest yağ asitleri yükseldiğinde 
insülin işlev bozukluğuna bağlı olarak insü-
lin tarafından uyarılan glikoz alımının ve kas 
glikojen sentezinin azalıp, yağ asitlerinin ka-
raciğerde glikoz üretimini arttırması glikoz 
intoleransına sebep olmaktadır (Özdoğan, 
2007:20).  Obeziteye bağlı adipokinlerde olu-
şan disregülasyon ve adipoz dokudan salgıla-
nan TNF-alfa, Leptin, resistin, İnterlökin- 6 
artışı, insülin ve insülin direncini arttırmakta, 
bu da tip 2 diyabet için zemin oluşturmakta-
dır (Colditz, et, al., 1995:481-484). Obezite 
kalp üzerinde de çeşitli yapısal değişikliklere 
neden olmakta ve kardiyovasküler riski arttır-
maktadır (Gür, vd., 2013:245-246). %10’luk 
ağırlık artışı, kan kolesterol düzeylerini de 
10-15 mg/dl artırmaktadır (Esteghamati et 
al., 2015:1-2). Obezlerde, serbest yağ asitle-
rinin salınımı ve karaciğerde birikimi artar. 
Karaciğerde artan yağ birikimi; hepatik lipaz 
sentezini arttırırken, lipoprotein lipaz (LPL) 
enzim aktivitesini azaltır ve buna bağlı olarak 
trigliseridden zengin VLDL artar. Trigliserid-
den zengin VLDL, HDL ve LDL ile koleste-
rol ester alışverişine girerek HDL düzeyini 

düşürüp, LDL oluşumunu arttırır, dislipidemi 
ve koroner kalp hastalığı gelişme riskini arttı-
rır (Özdoğan, 2007:41-42). Obez bireylerde, 
serbest yağ asitleri (SYA) artar, kaslarda ya-
kıt olarak daha fazla yağ asidi kullanılmaya 
başlar ve glikoz oksidasyon hızı yavaşlar. 
Ayrıca, serbest yağ asitlerinin yükselmesine 
bağlı olarak insülin işlev bozuklukları görü-
lür ve insülin tarafından uyarılan glikoz alı-
mı ve kas glikojen sentezi azalır. Yağ asitleri 
karaciğerde glikoz üretimini arttırıp, glikoz 
intoleransına sebep olmaktadır (Özdoğan, 
2007:36-39). 

Obezite, tüm dünyada hızla artan önemli bir 
sağlık sorunudur. Tip 2 diyabet, obezitenin 
neden olduğu hastalıkların başında gelmek-
tedir. Önemli sağlık sorunlarına neden olan 
obezitenin önlenmesi hem neden olduğu kro-
nik hastalıkların önlenmesi, hem de bu kronik 
hastalıklara bağlı komplikasyonların önlenip, 
metabolik kontrolün sağlanması açısından 
büyük önem taşımaktadır. Biz de çalışmamız-
da toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren 
tip 2 diyabette obezitenin metabolik kontrole 
etkisi nelerdir sorusuna yanıt aramaya çalış-
tık; Ho: Tip 2 diyabette obezitenin metabolik 
etkisi yoktur ve H1: Tip 2 diyabette obezite-
nin metabolik etkisi vardır hipotezlerini araş-
tırdık.

Bu çalışmada; tip 2 diyabetlilerde obezitenin, 
metabolik kontrol üzerindeki etkisini belirle-
mek amacıyla; boy/kilo, bel/kalça ölçümle-
ri yapılıp BKİ düzeylerine göre diyabetliler 
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obez/ fazla kilolu/ normal olarak gruplara 
ayrıldıktan sonra,  her gruptaki diyabetlilerin 
kan şekeri kontrolü, dislipidemi, açlık kan 
glikozu, HbA1C, total kolesterol, trigliserid, 
HDL-LDL kolesterol düzeyleri karşılaştırıl-
mıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM

Bu çalışma; 01.02.2015 – 01.06.2015 ta-
rihleri arasında İstanbul Şişli Hamidiye Et-
fal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet 
Polikliniği’ne başvuran hastalar arasından 
seçilen, tip 2 DM’li, 150 hasta üzerinde ya-
pılmıştır. 01.03.2015 tarihinde Prof. Dr. Ali-
nur Büyükaksoy başkanlığında toplanan (61. 
toplantı) Okan üniversitesi Etik Kurulu kararı 
ile ‘Tip 2 Diyabette Obezitenin Metabolik 
Kontrole Etkisi’ başlıklı çalışma için yapılan 
başvuru talebi uygun görülüp, oy birliği ile 
onaylanmıştır. 

Çalışmaya alınma kriterleri;

1. Bilinen diyabet yaşı 5‘i geçmeyen,

2. Son 6 ay içerisinde herhangi bir hiperli-
pidemi tedavisi almayan ve hiperlipidemiye 
yönelik bariz bir diyet ve egzersiz yapmayan,

3. Kanıtlanmış iskemik kalp hastalığı olma-
yan,

4. Hipertroidi, hipotroidi, Cushing Sendromu 
ve hastalığı gibi kan lipid düzeyini etkileye-
cek (diyabet dışında ) bozukluğu olmayan 
hastalar.

Bu özellikleri taşıyan BKİ<25 kg/m2 olan 50, 
BKİ 25-29,9 kg/m2 arasında olan 50, ve BKİ≥ 
30kg/m2olan 50 kişi olmak üzere, toplam 150 
diyabetli çalışma kapsamına alınmıştır. Boy 
uzunlukları ve ağırlık ölçümleri yapılmış; 
boy ve kilo ölçümleri kullanılarak, tüm di-
yabetlilerin BKİ [(ağırlık (kg)/ boy (m²)] he-
saplanmıştır. Kan örnekleri en az 12 saatlik 
gece açlığından sonra sabah alınmış ve açlık 
glukozu, HbA1c, total kolesterol, trigliserid, 
HDL-K ve LDL-K parametrelerine bakılmış-
tır. Hastalara   uygulanan  anket,  araştırmacı 
tarafından hazırlanmıştır.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendiri-
lirken, istatistiksel analizler için IBM SPSS 
Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı 
kullanılmıştır. Parametrelerin normal dağılı-
ma uygunluğu, Shapiro Wilks testi ile değer-
lendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistiksel me-
totların (Ortalama, Standart sapma, frekans) 
yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılma-
sında normal dağılım gösteren parametrelerin 
gruplar arası karşılaştırmalarında Oneway 
Anova testi ve farklılığa neden çıkan grubun 
tespitinde Tukey HDS testi kullanılmıştır. 

Normal dağılım göstermeyen parametrelerin 
gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal 
Wallis testi ve farklılığa neden çıkan grubun 
tespitinde Mann Whitney U test kullanılmış-
tır. Normal dağılım gösteren parametrelerin 
iki grup arası karşılaştırmalarında Student t 
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test, normal dağılım göstermeyen parametre-
lerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann 
Whitney U test kullanıldı. Niteliksel verile-
rin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi ve 
Continuity (Yates) Düzeltmesi kullanılmıştır. 
Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendiril-
miştir.

BULGULAR

Çalışma, %58’i (87) kadın, %42’si (63) erkek 
olmak üzere toplam 150 olgu ile yapılmıştır. 
Tüm olguların yaş ortalaması 52,1 yıl olup; 
diyabet süreleri 1-5 yıl arasında değişmekte-
dir.  

Tablo 1. Gruplara Göre Antropometrik Parametrelerin Değerlendirilmeleri

Beden Kütle İndeksi χ2-KW, F p

Normal Fazla Kilolu Obez

Grup I Grup II Grup III

Ort±SS (medyan) Ort±SS (medyan) Ort±SS (medyan)

Ağırlık(kg) 70,8±8,6 79,51±8,59 105,48±23,6 F:70,044 20,001**

Bel Çevresi(cm) 87,54±7,53 97,19±5,32 116,18±20,17 F:65,514 20,001**

KalçaÇevresi(cm) 100,25±4,31 105,33±4,2 129,48±16,01 F:125,901 20,001**

Bel Ç./ Kalça Ç. 0,86±0,09 0,92±0,05 0,92±0,09 F:8,844 20,001**

1Ki-kare Test      2One-Way ANOVA        3Krus-
kal-Wallis Test          **p<0,01

Tablo 1’de görüldüğü gibi; Beden Kütle İn-
deksi (BKİ)>30 kg/m2 olan Grup III’ün ağır-
lık, bel çevresi, kalça çevresi, bel/kalça oranı 
ortalamaları Grup I ve Grup II’ye göre istatis-
tiksel anlamlı olarak yüksektir. 

Gruplara göre çalışma parametreleri değer-
lendirildiğinde (tablo 2); Açlık Glukoz orta-
lamaları I, II ve III. Gruplarda sırasıyla 115,9 
mg/dl, 163,6 mg/dl ve 298,8 mg/dl iken;  
HbA1c ortalaması sırasıyla %6,6, %8,2 ve 

%10,3 olarak bulunmuştur. Grup I’deki ol-
guların HbA1c ve Glukoz değerleri, Grup II 
ve Grup III’e göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde düşük (p1:0,001, p2:0,001; p<0,01); 
Grup III’deki olguların HbA1c ve Glukoz 
düzeyleri ise, Grup I ve II’den anlamlı düzey-
de yüksek bulunmuştur  (p:0,001; p<0,01). 
Benzer şekilde; gruplar arasında yapılan ista-
tistiklerde; Grup III’de Total Kolesterol, Trig-
liserid ve LDL düzeylerinin Grup I ve II’ye 
göre istatistiksel anlamlı olarak yüksek iken; 
HDL düzeylerinin daha düşük olduğu saptan-
mıştır.
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Tablo 2. Gruplara Göre Çalışma Parametrelerinin Değerlendirilmeleri

Beden Kütle İndeksi χ2-KW, F p

Normal Fazla Kilolu Obez

Grup I Grup II Grup III

Ort±SS (med-
yan)

Ort±SS (med-
yan)

Ort±SS (med-
yan)

Diyabet Süresi 2,85±1,33 (2) 3,65±1,23 (4) 3,78±1,28 (4) KW:14,659 30,001**

HbA1c 6,6±0,97 8,24±1,67 10,27±1,76 F:76,203 20,001**

Glukoz (mg/dl) 115,94±38,32 163,6±47,4 298,78±93,01 F:110,614 20,001**

Kolesterol 170,32±24,95 207,55±39,24 267,6±53,44 F:73,724 20,001**

Trigliserid 107,94±54,21 146,92±68,29 252,68±86,69 F:56,556 20,001**

HDL 50,77±11,31 50,42±11,08 40,84±7,23 F:15,738 20,001**

LDL 97,8±18,73 127,75±35,66 173,23±49,99 F:53,869 20,001**

1Ki-kare Test      2One-Way ANOVA        3Krus-
kal-Wallis Test          **p<0.01

Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının 
Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu- (TEMD)-
2015’te önerilen diyabette metabolik kontrol 
sağlama hedeflerine göre metabolik kontrol 
hedefleri glukoz <120 mg/dl, HbA1c <%6,5 
normal olarak kabul edilmiş ve bu değerlere 
göre gruplarda metabolik kontrol hedeflerini 
sağlama durumları belirlenmiştir. Tablo 3’de 
görüldüğü gibi I. Grupta HbA1c <%6,5 kri-
terini sağlama oranı %69 iken; II. Grupta bu 

oran %8’e düşmüştür. III. Grupta ise bu kriteri 
sağlayan birey bulunmadığı (%0) görülmüş-
tür.  Buna paralel olarak, glukoz <120 mg/dl 
kriterini sağlama oranı da I. Grupta %75 iken, 
II. Grupta %16,7, III. Grupta ise %2 olarak 
bulunmuştur. BKİ’ deki artışa paralel olarak 
diyabetli bireylerde kan şekeri kontrolü sağ-
lanmasında azalma olduğu, glukoz <120 mg/
dl, HbA1c <%6,5 hedeflerine ulaşan diyabetli 
sayısının BKİ>30 kg/m2 olan Grup III’de is-
tatistiksel anlamlı olarak düşük olduğu tespit 
edilmiştir (p1:0,001, p2:0.001;p<0,01). 
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Tablo 3. Beden Kütle İndeksine Göre HbA1c ve Glukoz Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Beden Kütle İndeksi χ2 p

Normal Fazla Kilolu Obez

Grup I Grup II Grup III

n (%) n (%) n (%)

HbA1c(%)

Normal(HbA1c<6.5) 36 (%69,2) 4 (%8,3) 0 (%0) 74,607 0,001**

Normal değil(>6.5) 16 (%30,8) 44 (%91,7) 50 (%100)

Glukoz (mg/dl)

Normal(<120) 39 (%75) 8 (%16,7) 1 (%2) 70,052 0,001**

Normal değil(>120) 13 (%25) 40 (%83,3) 49 (%98)

Ki-kare Test             **p<0,01

Benzer şekilde, TEMD-2015’te öneri-
len diyabette metabolik kontrol hedefle-
ri kolesterol<200mg/dl, TG<150mg/dl, 
LDL<100 mg/dl, HDL ise erkeklerde >40, 
kadınlarda >50mg/dl normal olarak kabul 
edilmiştir ve bu değerlere göre gruplarda me-
tabolik kontrol hedeflerini sağlama durumları 
belirlenmiştir. Gruplara göre olguların koles-
terol, trigliserid, HDL ve LDL dağılımları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p:0,001; p<0,01). Grup I’de 
kolesterol düzeyi <200, trigliserid <150 mg/
dl, HDL erkeklerde >40, kadınlarda >50 mg/
dl ve LDL<100 mg/dl kriterlerinin sağlanma 
durumu Grup II ve III’e göre anlamlı düzey-
de yüksektir. Grup II’de kolesterol, trigliserid 
ve LDL düzeyleri kriterlerinin sağlanma du-
rumu, Grup III’den anlamlı düzeyde yüksek-
tir. (p:p1:0,002; p<0,01, p2:0,002; p<0,01). 
Obez diyabetlilerde metabolik kontrol he-
deflerini sağlama anlamlı olarak daha düşük 
bulunmuştur.
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Tablo 4. HbA1c Düzeyine Göre Biyokimyasal Verilerin Değerlendirilmeleri

HbA1c χ2, t, Z p

≤6,5 >6,5

Ort±SS (medyan) Ort±SS (medyan)

Cinsiyet n (%)

Kadın 23 (%57,5) 64 (%58,2) χ2:0,001 11,000

Erkek 17 (%42,5) 46 (%41,8)

Glukoz (mg/dl) 102,65±10,07 224,68±99,23 t: -12,720 20,001**

Kolesterol(mg/dl) 162,9±17,25 233,48±55,11 t: -11,923 20,001**

Trigliserid(mg/dl) 91,28±34,74 196,8±92,42 t: -10,162 20,001**

HDL(mg/dl) 51,1±11,2 45,98±10,65 t: 2,567 20,011*

LDL(mg/dl) 93,21±10,53 146,82±48,66 t: -10,878 20,001**

1Continuity (yates) düzeltmesi 2Student t Test     
3Mann-Whitney U Test     

* p<0,05          **p<0,01

HbA1c ≤%6,5 olanların kolesterol, TG ve 
LDL ortalaması; HbA1c>%6,5 olanlardan 
anlamlı düzeyde düşük (p:0,001; p<0,01) 
iken; HbA1c≤%6,5 olanların HDL ortala-
ması, HbA1c >%6,5 olanlardan istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksek olarak bulun-
muştur (p:0,011; p<0,05) (Tablo 4).

TARTIŞMA

Obezite, global ölçekte halk sağlığı açısın-
dan bir endişe unsurudur ve yapılan pek çok 
çalışma obezitenin sağlık açısından önemi-
ni ortaya koymaktadır (Esteghamati et al., 
2015:1-2). Obezite ve tip 2 diyabet arasında 
epidemiyolojik olarak güçlü bir bağ bulun-

maktadır. 370 tip 2 diyabetli üzerinde yapılan 
çalışmada da metabolik kontrolün,  BKİ< 25 
kg/m2 olan grupta, BKİ> 25 kg/m2 olan gru-
ba göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş-
tir (Eckert, 2012:303-309). Fazla kilolu ve 
obez bireylerde diyabet, hipertansiyon, total 
kolesterol, LDL-K ve trigliserid yüksekliği-
ne karşılık düşük HDL-K ve insülin direnci 
arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda ça-
lışmada abdominal yağ dokusu birikiminin 
aterojenik ve diyabetojenik bozukluklarla 
ilişkili olduğu gösterilmiştir. BKİ/obezite 
derecesi arttıkça diyabet riskinin de anlamlı 
olarak arttığı gösterilmiştir. BKİ düzeylerinin 
artmaya başlamasıyla diyabet riski artmak-
ta;  BKİ 35 kg/m2’nin üzerine çıktığı zaman 
diabetes mellitus rölatif riski 60,9’a kadar 
yükselmektedir (Ji et al., 2015:488-489). Bi-
zim çalışmamızda da paralel olarak; BKİ’si 
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yüksek olan obez diyabetlilerde HbA1c ve 
glukoz düzeylerinin anlamlı olarak daha yük-
sek, BKİ<25 diyabetlilerde glisemik kontrol 
ve metabolik kontrolün daha iyi olduğu so-
nuçlarına ulaşılmıştır (p:0,001; p<0,01). Sat-
man ve arkadaşları tarafından yapılmış olan 
TURDEP-II çalışmasına göre; dünyadakine 
benzer bir şekilde ülkemizde de diyabetli 
hastalarda glisemik kontrol yetersizdir. Bili-
nen diyabetlilerin %64,7’sinde HbA1c >%6,5 
iken; %51,1’inde HbA1c> %7’dir (Satman 
vd., 2013:1-2). Glisemik kontrolün sağlana-
mamasına paralel olarak diyabete eşlik eden 
komplikasyon riski artmaktadır. Gücük ve 
arkadaşlarının 337 diyabetli üzerinde yaptık-
ları çalışmada da diyabetlilerin %66,4’ünde 
hipertansiyon, %43,9’unda hiperlipidemi, 
%10’unda aterosklerotik kalp hastalığı ve 
%14’ünde depresyon tespit edilmiştir (Gü-
cük ve Boztaş, 2013:13). HbA1c’deki her %1 
azalma; diyabete bağlı ölümleri %21, mik-
rovasküler komplikasyonları %37, periferik 
vasküler hastalık riskini %43 düşürmektedir 
(Çıtıl vd., 2010:112). Diyabette metabolik ve 
glisemik kontrolün sağlanmasında hasta uyu-
munun, bilincinin ve eğitiminin arttırılması-
nın çok büyük önemi bulunmaktadır (Keskin 
ve Balcı, 2011:83-84). 

Tip 2 diyabetin %58’inin sağlıklı beslenme, 
düzenli fiziksel aktivite, ağırlık kaybı gibi 
hayat stili değişiklikleri ile önlenebileceği 
bildirilmektedir (Lee, et, al., 2015:1). Diya-
betlilerin BKİ’leri yükseldikçe HbA1c<%6,5 

olanların sayısının düştüğü ve diyabette me-
tabolik kontrolün kötüleştiği bildirilmektedir 
(Çıtıl, vd., 2010:120; Damci, vd., 2014:5-6). 
Bizim çalışmamızda da, BKİ<25 kg/m2 olan 
grupta diğer gruplara göre daha iyi metabo-
lik kontrol sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır 
(p:0,001; p<0,01).

Diyabette obezite, metabolik-glisemik kont-
rolün sağlanmasına büyük bir engeldir. Nadal 
ve arkadaşlarının 286,000 diyabetliyi 3 yıl iz-
ledikleri çalışmada; BKİ>30 kg/m2 olan grup-
ta HbA1c, total kolesterol,  LDL ve trigliserid 
düzeylerinin anlamlı olarak yüksek olduğu 
ve obezitenin azalmasıyla diyabette metabo-
lik kontrolün sağlandığı sonucuna varmıştır 
(Nadal, et, al., 2014:2-3). 1849 diyabetlinin 
11 yıl boyunca izlendiği kohort çalışmada; 
Akdeniz diyetiyle BKİ’nin düşürülmesiyle: 
diyabete bağlı komplikasyonların, morbidite 
ve mortalitenin azaldığı; metabolik kontrolün 
arttığı gözlenmiştir (Korre, et, al., 2014:3-5). 

Diyabetlilerde diyete uyumun artmasıyla; to-
tal kolesterol, trigliserid, BKİ, sistolik ve di-
yastolik kan basınçlarında anlamlı azalmalar 
olduğu ve daha iyi glisemik kontrol sağlan-
dığı belirlenmiş ve diyabet tedavisinin temeli 
olan sağlıklı beslenme ve diyete uyumun has-
taya kazandırılması ile diyabetin metabolik 
kontrolünün daha kolay sağlanabileceği bil-
dirilmiştir (Kara ve Çınar, 2011:57-62). Bu 
çalışmalara paralel olarak bizim çalışmamız-
da da BKİ<25 kg/m2 olan diyabetlilerde TG, 
LDL ve glikoz düzeyleri BKİ>30 kg/m2 olan 
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diyabetlilere göre anlamlı olarak  daha düşük 
bulunmuştur (p:0,001; p<0,01). 

Diyabetlilerin 5 yıl süre ile izlendiği çalışma-
da; obezitenin azalmasıyla diyabette metabo-
lik kontrolün arttığı, kardiyovasküler hastalık 
riskinin 3,2 kat, trigliseridlerin 2 kat, açlık 
plazma glikozunun 5,1 kat,  Kan basıncının 
ise  1,8 kat azaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır 
(Gür, vd., 2013:243-246). Diyabetlilerde, 
BKİ düzeylerinin kolesterol düzeyleri ile 
pozitif korelasyon göstermesi, beklediğimiz 
ve literatürde de yaygın olarak rastladığımız 
bir sonuçtu; bizim yaptığımız çalışmamızda 
da literatüre uyumlu olarak, tip 2 diyabetli-
lerde BKİ arttıkça total kolesterol, LDL ko-
lesterol ve trigliserid düzeyinin arttığı, HDL 
kolesterol düzeyinin ise azaldığı bulunmuş-
tur. Yani çalışmamızda obez diyabetlilerde, 
total kolesterol, LDL ve trigliserid düzeyleri 
obez olmayan gruplara göre anlamlı olarak 
yüksek,  HDL düzeyleri ise obez diyabetliler-
de, obez olmayan diyabetlilere göre anlamlı 
olarak düşük bulunmuştur (total kolesterol 
için p:0,001, p<0,01; trigliserid için p:0,007, 
p<0,01; LDL için p:0,001,  p<0,01). 

Glikolize hemoglobin (HbA1c) uzun dönem 
glikoz kontrolünün önemli bir belirtecidir. 
Kilo kaybı ile HbA1c’de anlamlı azalmalar 
olduğu ve uzun vadede diyabetin kompli-
kasyonlarının gelişiminin önlendiği gösteril-
miştir (Gutierrez et al., 2015:168-169). 7305 
kişinin 7 yıl izlendiği kohort çalışmasında 
obezite ve diyabet arasında pozitif ilişki ol-

duğu ve obez diyabetlilerde kilo kaybıyla di-
yabet komplikasyonlarının, kan şekeri regü-
lasyonlarının, bel-kalça ölçülerinin, total ko-
lesterol ve trigliserid anlamlı olarak yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Poulsen, et, 
al., 2014:9). Maiorino ve arkadaşlarının yap-
tıkları çalışmada da obez diyabetlilerde kilo 
kaybıyla birlikte HbA1c düzeyinin azaldığı 
ve metabolik kontrolün arttığı sonucuna va-
rılmıştır (Maiorino, et, al., 2015:1). Bizim ça-
lışmamızda da literatürdeki pek çok çalışma-
ya benzer şekilde; BKİ’si yüksek olan obez 
diyabetlilerde HbA1c ve glukoz düzeylerinin 
anlamlı olarak daha yüksek olduğu,  BKİ<25 
kg/m2 yani normal olan diyabetlilerde gli-
semik kontrol ve metabolik kontrolün daha 
iyi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (p:0,001; 
p<0,01). 

 Çalışmamızda Tip 2 diyabetliler BKİ’lerine 
göre gruplandırıldı ve kan şekeri regülasyo-
nu ile lipid parametreleri arasındaki ilişki 
incelendi. Bu bir kesitsel çalışma idi. Tip 2 
DM hastalarında obezite ile; HbA1c, Glukoz, 
Trigliserid- LDL- HDL değerlendirildi. Lite-
ratürdekilere benzer sonuçlar alındı. Sonuç 
olarak; Tip 2 DM’de obezite ve HbA1c ar-
tışlarında Trigliserid, LDL kolesterol arasın-
da doğru orantısal bir ilişki gözlemlenmiştir 
(p1:0,001, p2:0,001, p3:0,007; p<0,01). HDL 
kolesterol arasında ise ters bir ilişki saptan-
mıştır (p:0,001; p<0,01). Çalışmalarda göste-
rilenlere paralel olarak, bizim çalışmamızda 
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da diyabette obezite ile metabolik kontrolün 
zorlaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Epidemiyolojik çalışmalarda obezitenin 
belirlenmesinde en sık kullanılan yöntem 
BKİ’dir.  Ancak BKİ lokal yağ dağılımını 
göstermede yetersiz kalabileceği için visseral 
olarak yerleşmiş olan yağ dokusu miktarları-
nın BT ve MRI gibi yöntemlerle tayin edil-
mesinin daha duyarlı olduğu günümüzde ka-
bul edilmektedir. Fakat bu yöntemlerin kolay 
uygulanır olmayışı ile birlikte pahalı oluşu 
rutinde kullanımını sınırlandırmaktadır. Ayrı-
ca, diyabet olmayan bir kontrol grubu alınıp, 
diyabetin kan lipidleri üzerine etkisi incele-
nebilirdi, kontrol grubu olmaması çalışmamı-
zın kısıtları arasındadır. Ülkemizde, diyabette 
obezitenin metabolik kontrole etkisini incele-
yen çalışma sayısı oldukça azdır, bu konuda 
daha kapsamlı çalışmaların yapılması faydalı 
olacaktır.

SONUÇ

Diyabet, yasam süresini uzatmak ve yasam 
kalitesini artırmak için bireyin yasam tarzı 
ve alışkanlıklarında değişiklik yapması ve te-
davisine uyum sağlaması gereken kronik bir 
hastalıktır. Diyabetin tedavisi ve kontrolünün 
temel taşı sağlıklı beslenmedir. Tip 2 diyabet-
lilerin çoğu aşırı kilolu veya obezdir. Sağlık-
lı, yeterli ve dengeli beslenmek ve obeziteyi 
azaltmak diyabette metabolik kontrolü arttı-
racaktır. Bu çalışmada elde edilen verilerin, 
literatüre uygun olarak; obezitenin yüksek 

HbA1c ve kolesterol düzeyleri ile pozitif ko-
relasyon gösterdiğini; obezite, bel çevresinin 
artışının ve bel/kalça oranının yüksekliğinin 
diyabette kötü glisemik kontrol ile ilişkili 
olduğunu ve obezitenin diyabetin metabolik 
kontrolünü zorlaştırdığını söyleyebiliriz.
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EXTENDED ABSTRACT

With an increasing prevalence, diabetes is a serious chronic disease that affects both the quality 
of life and lifetime. Due to a series of reasons including obesity and popularized sedentary life, 
the worldwide prevalence of diabetes has increased uncontrollably, and currently it ranks fifth 
among death causing diseases. Increased prevalence of diabetes drives the risk of diabetes-as-
sociated complications, with approximately three million people dying every year because of 
such complications. There is a global consensus on the vital relationship between the preventi-
on of diabetes-associated complications and tight glycemic control. Like diabetes, obesity has 
also become a major health problem and poses a public health problem on a global scale. Obe-
sity used to be seen, above all, as a problem pertaining to developed countries. However, with 
the developing societies’ adoption of a Western way of life, the incidence of obesity increased 
inevitably in developing countries as well, due to reasons such as reduced energy expenditure 
and physical activity, migration from rural to urban areas, etc. despite increased levels of in-
come and energy intake in those societies. That is, the prevalence of obesity grows around the 
world, notwithstanding the differences between Eastern and Western or rich and poor societies. 
Following smoking, obesity is the second highest cause of preventable death, and it is closely 
associated with serious diseases, particularly the coronary artery disease. It causes both meta-
bolic and endocrine changes and multiplies the incidence of cardiovascular disease, diabetes, 
hypertension, diseases of the respiratory system, osteoarthritis, cancer, gallstones, etc. by two or 
three times. There is a close relationship between type 2 diabetes and obesity. Obesity is a ma-
jor risk factor for the insulin resistance and type 2 diabetes. Decreasing hepatic catabolism and 
clearance of insulin in obese individuals causes hyperinsulinemia. It is especially characterized 
by abdominal obesity, hyperinsulinemia, and insulin resistance. Free fatty acids (FFAs) increase 
in obese individuals; their muscles begin to consume more fatty acids as fuel, and the glucose 
oxidation rate slows down. Also, certain insulin dysfunctionalities occur due to increased levels 
of free fatty acids, and insulin-stimulated glucose intake and muscle glycogen synthesis decre-
ase. Fatty acids boost the glucose production in the liver, causing glucose intolerance. Obesity, 
one of the crucial risk factors for type 2 diabetes, multiplies the relative risk of diabetes by 4 for 
individuals aged between 20 and 44. The BMI is seen as a dominant risk factor for type 2 diabe-
tes. Numerous studies have shown that 58% of the cases with type 2 diabetes could be preven-
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ted by a series of lifestyle changes such as a healthy diet, regular physical exercise, and weight 
loss. Those studies have also demonstrated that the number of diabetes cases with HbA1c<%6,5 
shrinks as their BMI increases, and the metabolic control of diabetes worsens. Weight control 
by diet and exercise is of paramount importance in achieving and maintaining an intended blo-
od glucose level.Along with increasing the type 2 DM risk, obesity also makes the treatment 
of diabetes and metabolic control more challenging. The present study aimed to investigate the 
role of obesity in the regulation of blood glucose, achievement of targeted blood lipid levels and 
metabolic control. To this end, we categorized 150 patients with type 2 diabetes who referred to 
the Outpatient Diabetes Clinic at Istanbul Şişli Etfal Training and Research Hospital into three 
groups: Group 1 BMI <25, Group 2 BMI 25-29,9, and Group 3 BMI > 30. We further examined 
the relationship between HbA1c and blood lipid levels. The study revealed significantly high 
levels of HbA1c, glucose, total cholesterol, LDL and triglyceride for Group 3 (BMI >30), whe-
reas the HDL level was significantly low. We further categorized the patients into two groups 
of HbA1c ≤6,5% and HbA1c >6,5% to compare the groups with regulated and non-regulated 
blood glucose. The HbA1c >6,5% group presented significantly higher cholesterol, LDL and 
triglyceride levels but HDL was low. Similarly, waist circumference and waist/hip ratio were 
significantly lower in the HbA1c≤6,5% group. According to the targets of metabolic control in 
diabetes specified in the Guidebook for the Diagnosis, Treatment and Follow-Up of Diabetes 
Mellitus and Associated Complications 2015 (TEMD), we accepted metabolic control targets 
of glucose <120 mg/dl and HbA1c <6,5% as normal levels and determined to what extent the 
groups achieved such targets. Group I (BMI <25 kg/m2) met the HbA1c<6.5% criterion by 
69%, which dropped to 8% in the Group II (BMI 25-29,9 kg/m2). No individual in the Group 
III (BMI ≥30kg/m2) met this criterion (0%). In parallel to this, the glucose <120 mg/dl criterion 
was met by 75%, 16,7%, and 2% in Group I, II, and III, respectively. We observed that blood 
glucose control decreased in patients with diabetes as the BMI increased, and the number of 
patients with diabetes who achieved the glucose <120 mg/dl and HbA1c<6,5% targets was 
significantly lower in Group III (BMI >30 kg/m2). Diabetes is a chronic disease with an increa-
sing worldwide prevalence, and patients must change their lifestyles and habits and adapt to the 
treatment in order to enhance their quality of life and increase lifetime. Maintaining a healthy 
diet is paramount in the treatment and control of diabetes. Most people with type 2 diabetes 
are overweight or obese. Weight management is central to all treatment strategies. Reducing 
obesity by maintaining a healthy, adequate and balanced diet will enhance metabolic control 
for diabetes. Numerous studies have shown that weight loss positively affects many parameters 
in the body. As commonly reported in the relevant literature, we found that obesity positively 
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correlated to high HbA1c and cholesterol levels in diabetes; high levels of BMI, waist cir-
cumference and waist-hip ratio are associated with poor glycemic control in diabetes, obesity 
significantly challenged the metabolic control in diabetes, and a marked improvement could 
be achieved in the metabolic control of diabetes by reducing obesity and a healthy weight loss.
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TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM 
BİÇİMİ DAVRANIŞLARI(1)

FEEDING AND HEALTHY LIFE BEHAVIORS IN MEDICINE FACULTY 
STUDENTS

Burak METE1, Erkay NACAR2, Çiğdem TEKİN3, Erkan PEHLİVAN4

1-2-3-4 İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D.,  Malatya / Türkiye

Öz: Bu çalışmamanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinde sağ-
lıklı yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmektir. Çalışma-
mız kesitsel tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Tıp fakültesinden 
417 öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın ör-
neklemi sınıf mevcuduna göre tabakalandırılarak oluşturul-
muştur. Anket formu sosyo-demografik sorulardan ve Sağlıklı 
Yaşam Biçimi Davranışları ölçeğinden (SYBD) oluşmaktadır. 
Ölçek altı faktörden oluşmaktadır. Ölçekten alınan skor; en 
düşük 52, en yüksek 208 puandır. Yüksek puan daha sağlıklı 
yaşam biçimi davranışını ifade etmektedir. Çalışmamıza 413 
öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin % 58.8’i erkek, %41.2’si ka-
dındır. %23.5’i sigara içtiğini, %72.7’si içmediğini, %3.8’i 
bıraktığını söylemiştir. Öğrencilerin %84.2’si genetiği değişti-
rilmiş organizmalı besinlerin sağlığa zararlı olduğunu düşün-
mektedir. Öğrencilerin %16.1’i günde yarım litre, %28.8’i 1 
litre, %34.3’ü 1.5 litre, %20.9’u 2 litre ve üstü su tükettiğini 
ifade etmiştir. Öğrencilerin SYBD ölçeğinden alınan toplam 
ortalama puanları ile cinsiyet arasında  istatistiksel olarak an-
lamlı fark bulunmamışken (p=0.699),  alt ölçek  gruplarından 
fiziksel aktivite  ve beslenme davranışı yönünden cinsiyet 
arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0.001). Öğrenci-
ler SYBD yönünden ilk üç sınıfta yüksek skor elde ederken,  
mezuniyete doğru daha düşük puan almışlardır (p=0.001). 
Kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, kişilerarası iliş-
kiler ve stres yönetimi alt ölçek davranış skorları ile cinsiyet 
arasında bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Öğrencilerin 
SYBD ölçeğinden alınan ortalama toplam puanları arttıkça 
günlük olarak tüketilen içme suyu miktarları da artış göster-
miştir (p<0.01). Sonuç olarak öğrencilerin sağlıklı yaşam biçi-
mi davranışları gösterme durumları ile sınıfları, aylık gelirleri, 
fiziksel aktivite durumları, günlük içme suyu ve meyve tüke-
timleri arasında ilişki kurulabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlıkları, Öğrenciler, Ya-
şam Kalitesi

Abstract: The aim of this study is to assess healty life behav-
iors in medicine faculty.Our study is a cross sectional study.417 
students from medicine faculty was included to study.The re-
search sample was formed by stratification according to class 
presence.The questionnaire form consist of socio-demograph-
ic questions characteristics and Healthy Life Style Behavior 
Scale(HLSB).Scale consist of 6 factor sections.Score taken 
from the scale;Lowest 52, highest 208 points.High score re-
fers to more healthy lifestyle behavior.413 students participat-
ed in our study.58.8% of the students were male, 41.2% were 
female. %23.5 of students said that they smoked, %72.7 said 
they didn’t smoke, %3.8 said they quitted. %84.2 of students 
thought that  genetically modified organism foods are harmful 
to health. %16.1 of students state that they consume half liter 
water per day, %28.1 1 liter, %34.3 1,5 liter, %20.9 2 liter and 
above.While there was no statistically significant difference 
between genders and the total mean scores of the students on 
the HLSB scale(p=0.699),there was statistically significant 
differences between genders on  subscale groups such as phys-
ical activity and nutritional behavior(p=0.001).While students 
achieve high scores in the first three grades in terms of HLSB, 
they achive less score to their garduate time(p=0.001).There 
was no statistically significant differences between genders  
on subscale behaviours scores such as self-realization, health 
responsibility stress management(p>0.005).When students’ 
mean scores on HLSB scale increase, their daily water con-
sumptions amount increase(p<0.01).It can be concluded that 
students’ relationships with healthy lifestyle behaviors can be 
related to their class,monthly incomes,physical activity status, 
daily drinking water and fruit consumption. 

Key Words: Dietary Habits, Students, Quality of Life
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GİRİŞ 

Sağlıkla ilgili davranışlar genellikle ergenlik 
döneminde ve üniversite yıllarında şekillen-
mektedir. Fiziksel, psikolojik, sosyal ve cin-
sel gelişimlerin olduğu ve yeni sorumlulukla-
rın gerçekleştiği bu dönemdeki üniversite öğ-
rencileri, yaşam biçimleri üzerinde, ergenlere 
kıyasla, daha fazla otonomi ve kontrol sahibi-
dirler. Bu geçiş dönemi, sağlıklı yaşam biçi-
mi davranışlarının pekiştirildiği bir dönemdir 
(Can, vd., 2008: 273-280). Bu yüzden, sağ-
lığın korunması ve geliştirilmesinde ergenlik 
ve gençlik dönemindeki gruplar daha öncelik-
lidir (Brindis, vd, 2004: 39). 

Sağlığı koruma ve geliştirme denilince uzun 
bir süre insanların aklına ilk olarak doktor-
lar, hemşireler ve hastaneler gelmiş, sonrala-
rı insanların sağlıklarının yaşam biçimlerine 
çok bağlı olduğu fark edilmeye başlanmıştır 
(Özvarış, 2006: 1132-1136). Sağlıklı yaşam 
biçimi, bireyin sağlığını etkileyebilecek dav-
ranışlarını kontrol edebilmesi, günlük aktivi-
telerini düzenler iken kendi sağlık durumuna 
uygun davranışları seçmesi olarak tanımlan-
maktadır (Kum, 1992: 301-307). Günümüz-
de, egzersiz, diyet, sigara içme ve stres gibi 
yaşam biçimi unsurlarının sağlığı ve kardi-
yovasküler hastalık riskini etkilediği, kanser, 
kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi 
kronik hastalıklardaki morbidite ve mortalite-
nin yaşam biçimi değişiklikleri ile önemli öl-
çüde azaltılabildiği bilinmektedir (Ferguson, 
1998: 811-816). Ayrıca, yaşam biçimi ile sağ-
lık durumu, sağlık bakım kullanımı ve sağlık 
bakım sistemleri arasında ilişki olduğu yapı-

lan çalışmalarda gösterilmiştir (Fleming and 
Marshall, 2008: 1706-1713). DSÖ’nün be-
lirttiğine göre, gelişmiş  ülkelerde ölümlerin 
%70‐80’inin, az gelişmiş ülkelerde ölümlerin 
%40‐50’sinin nedenini yaşam biçimine bağlı 
olarak ortaya çıkan hastalıklar oluşturmakta-
dır (Dickey and Janick, 2001: 392-399).

Sağlığın geliştirilmesi için bu risk etmenleri-
nin bilinmesi, bireylerin çocukluktan itibaren 
bu risk etmenlerinden korunması önemlidir. 
Diğer taraftan üniversite yaşamı bireylerin 
yaşamında önemli değişimlerin yaşandığı bir 
süreçtir. En önemlisi üniversiteyi kazanan 
gençlerin çoğu ilk kez ailelerinden ayrılarak 
bu sürece dahil olmaktadır. Bu süreçte edini-
len alışkanlıklar sonraki yaşama da yön ver-
mektedir. Yarının hekimleri olan Tıp Fakülte-
si öğrencilerinin yaşam biçimlerinin sağlıklı 
olup olmadığının belirlenmesi toplumu da 
etkileyebilir olması açısından önemlidir.  

MATERYAL ve YÖNTEM

Çalışmamız kesitsel tanımlayıcı tipte bir ça-
lışmadır. Çalışmamız İnönü Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencilerine yapılmıştır. Bu çalış-
mada veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile 
toplanmıştır. %80 güç ve %95 güven aralığı 
alınarak ulaşılması gereken minimum örnek-
lem büyüklüğü 240 kişi olarak bulunmuştur. 
417 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma örneklemi 
öğrencilerin sınıfı mevcudu dikkate alınarak 
göre tabakalandırıldı ve basit rastgele yön-
temle öğrencilere ulaşıldı. Etik kurul onayı 
alındıktan sonra anketler uygulandı. 



18

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2017 Sayı: 09  Kış İlkbahar
January-February - March - April 2017 Issue: 09 Winter Spring

ID:125 K:199
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

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

 Anketin faktör sorgulama bölümünde cinsi-
yet, yaş, aylık aile geliri, sigara içme durumu, 
günlük su tüketim miktarı, fast-food tüketim 
sıklığı, spor yapma alışkanlığı, sınıfı, geneti-
ği değiştirilmiş gıda (GDO) ile ilgili bilgi ve 
tutumu, tüketilen ekmek türü sorgulanmıştır. 
Fenomen sorgulama bölümünde ise sağlıklı 
yaşam biçimi davranışları ölçeği kullanıldı. 
Ölçek 52 madde ve altı faktörden oluşmak-
tadır. Yapı geçerliliği için faktör analizi ya-
pılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı olan 
Cronbach Alpha değeri, toplam ölçek için 
0.94 olup, altı alt faktörler için 0.79-.87 ara-
sında değişim göstermektedir. 

Alt ölçekler; Sağlık sorumluluğu, fiziksel ak-
tivite, beslenme, manevi gelişim, kişilerarası 
ilişkiler ve stres yönetimidir. Ölçek, hiçbir za-
man (1), düzenli olarak (4) olarak derecelendi-
rilerek puanlanmıştır. Ölçeğin tamamı için en 
düşük puan 52, en yüksek puan 208’dir. Alı-
nan puanın yüksek olması sağlıklı yaşam bi-
çimi davranışının olumlu olduğunun gösterge-
sidir. Revize edilen ölçeğin sağlığı geliştirme 
davranışlarının belirlenmesinde ve bu amaca 
yönelik planlanacak programların etkinliğini 
değerlendirilmesinde kullanılabileceği belirtil-
mektedir (Bahar, vd., 2008: 1-13).

Veri analizlerinde SPSS istatistik paket prog-
ramı kullanıldı. İstatistiksel analizlerde Krus-
kal Wallis H, Mann Whitney U testi  testi 
kullanıldı. P<0,05 değeri analiz sonuçları için 
anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR

Çalışmamıza 413 öğrenci katılmıştır. Öğren-
cilerin % 58.8’i erkek, %41.2’si kadındı. Yaş 
ortalaması 22.13±2.60 idi. Bütün öğrencile-
rin ortalama BMİ değeri 22.46±2.95, kadın-
larda 21.62±2.69, erkeklerde 23.06±2.99’dur. 
Ankete katılan öğrencilerin dağılımı benzer-
lik göstermekteydi. Ailelerin aylık geliri açı-
sından bakıldığında ise %7’si asgari ücret, 
%12.9’u 1000-1500 tl, %15.8’i 1500-2000 
tl, %60.2’si 2000 tl ve üstü geliri olduğu-
nu beyan etmiştir. %23.5’i sigara içtiğini, 
%72.7’si içmediğini, %3.8’i bıraktığını söy-
lemiştir. %6.7’si kronik bir hastalığı oldu-
ğunu, %93.3’ü ise olmadığını ifade etmiştir. 
%23.3’ü düzenli spor yaptığını, %76.7’si 
spor yapmadığını söylemiştir. 

Düzenli spor yapanların ise %41.23’ü hafta-
da bir gün, %58.76’sı haftada 3-4 gün spor 
yaptığını söylemiştir. %22.1’i yemeklere 
devamlı ekstra tuz attığını, %29.7’si atmadı-
ğını, %45.3’ü bazen attığını, %2.9’u hiç tuz 
kullanmadığını söylemiştir. %5’i her gün, 
%15.8’i haftada 3-4 defa, %31.2’si haftada 
1-2 defa, %18.2’si 2 haftada 1, %25.9’u ayda 
bir ya da daha uzun süre sıklığında fast-food 
tükettiğini, %3.8’i hiç fast-food tüketmediği-
ni söyledi. %8.9’u günde 3-4 öğün, %42.2’si 
günde tek öğün, %30.5’i 2-3 günde 1 öğün, 
%14.6’sı haftada 1 öğün meyve tükettiğini, 
%3.8’si hiç meyve tüketmediğini söylemiştir.
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Tablo 1. Sosyodemografik Özelliklerin Dağılımı

Sosyo-demografik Özellikler Sayı (n) %
Cinsiyet
Kadın  172 41.2
Erkek  245 58.8
Aylık gelir
Asgari ücret veya altı 46 7.0
1000-1500 54 12.9

1501-1999 66 15.8
2000 ve üstü 251 60.2

Tablo 2. Beslenme ve Sağlık Davranışları Dağılımı

Sigara içme durumu Sayı (n) %

 İçiyor 97 23.5

 İçmiyor 303 72.7

 Bırakmış 17 3.8
Düzenli spor yapma durumu

Yapıyor 97 23.3

Yapmıyor 320 76.7
GDO’lu besinler zararlı mı?

Zararlı 351 84.2

Zararlı değil 
Fikrim yok 

37
29

8.9
7.0

Fast-food tüketim sıklığı

Her gün 21 5.0

Haftada 3-4 defa 66 15.8

Haftada 1-2 defa
2 haftada 1 defa
Ayda 1 defa veya daha uzun
Hiç 

130
76
108
16

31.2
18.2
25.9
3.8

Günlük tüketilen ekmek türü

Beyaz ekmek 294 70.5

Kepekli ekmek 69 16.5

Ekmek tüketmem 34 8.2

Diğer ekmek türleri 20 4.8
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%49.9’u sebze ve meyveleri mevsiminde 
tüketmeye dikkat ettiğini, %25.7’si dikkat 
etmediğini, %24.5’i bazen dikkat ettiğini 
söylemiştir. %84.2’si genetiği değiştirilmiş 
organizmalı (GDO) besinlerin sağlığa zararlı 
olduğunu düşünürken, %8.9’u zararlı olma-
dığını, %7’si fikri olmadığını söylemiştir. 
%42.9’u besin alırken GDO’lu olup olmama-
sına dikkat ettiğini, %57.1’i dikkat etmediği-

ni belirtmiştir. %70.5’i beyaz ekmek, %16.5’i 
kepekli ekmek, %4.8’i farklı ekmek türlerini 
tükettiğini, %8.2’i ekmek tüketmediğini söy-
lemiştir. %13.9’u yemek yerken yanında kola 
tükettiğini, %8.2’si meyve, %4.1’i maden 
suyu, %71.2’si ayran/su, %2.6’sı alkol tüket-
tiğini söylemiştir. %16.1’i günde yarım litre, 
%28.8’i 1 litre, %34.3’ü 1.5 litre, %20.9’u 2 
litre ve üstü su tükettiğini söylemiştir.

Tablo 3. SYBD Ölçeğine Verilen Cevapların Yüzde Olarak Dağılımı

Hiçbir 
zaman 

Bazen Düzenli 
olarak 

Sık 
sık

1 Bana yakın olan kişilerle endişelerimi ve sorunlarımı tartışırım 6.5 43.6 39.1 10.8

2 Sıvı ve katı yağı, kolesterolü düşük bir diyeti tercih ederim 18.2 60 25.2 5.5

3 Doktora ya da bir sağlık görevlisine, vücudumdaki olağandışı 
belirti ve bulguları anlatırım

8.6 48.9 32.8 9.6

4 Düzenli bir egzersiz programı yaparım 39.3 37.9 15.6 7.2

5 Yeterince uyurum 8.4 31.7 42.7 17.3

6 Olumlu yönde değiştiğimi ve geliştiğimi hissederim 6.9 44.6 35.5 12.9

7 insanları başarıları için takdir ederim 5.1 21.6 51.6 21.8

8 Şekeri ve tatlıyı kısıtlarım 31.4 40.8 18.5 9.4

9 Televizyonda sağlığı geliştirici programları izler ve bu konularla 
ilgili kitapları okurum

43.9 39.8 12.5 3.8

10 Haftada en az üç kez 20 dakika ve/veya daha uzun süreli egzer-
siz yaparım (hızlı yürüyüş, bisiklete binme, aerobik, dans gibi)

35.5 35.5 19.2 9.8

11 Her gün rahatlamak için zaman ayırırım 12.5 37.4 32.8 17.3

12 Yaşamımın bir amacı olduğuna inanırım 6.7 21.3 32.6 39.3

13 insanlarla anlamlı ve doyumlu ilişkiler sürdürürüm 6.5 29.7 42.4 21.3

14 Her gün 6-11 öğün ekmek, tahıl, pirinç ve makarna yerim 37.0 39.3 17.5 6.2

15 Sağlık personeline önerilerini anlamak için soru sorarım 17.7 45.5 29.5 7.2

16 Hafif ve orta düzeyde egzersiz yaparım (Örneğin haftada 5 kez 
ya da daha fazla) yürürüm

25.1 43.7 21.8 9.3
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17 Yaşamımda değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenirim 12.9 44.4 31.4 11.2

18 Geleceğe umutla bakarım 9.4 33.8 34.8 22.1

19 Yakın arkadaşlarıma zaman ayırırım 5.3 24.7 45.8 24.2

20 Her gün 2-4 öğün meyve yerim 31.7 41.9 16.1 10.3

21 Her zaman gittiğim sağlık personelinin önerileri ile ilgili sorula-
rım olduğunda başka bir sağlık personeline danışırım

25.7 49.9 19.4 5

22 Boş zamanlarımda yüzme, dans etme, bisiklete binme gibi eğ-
lendirici fizik aktiviteler yaparım

30.9 43.8 19.4 5.7

23 Uyumadan önce güzel şeyler düşünürüm 13.3 42.9 29.9 13.9

24 Kendimle barışık ve kendimi yeterli hissederim 10.3 31.9 36.9 20.8

25 Başkalarına ilgi, sevgi ve yakınlık göstermek benim için kolay-
dır

11.0 35.5 38.6 14.8

26 Her gün 3-5 öğün sebze yerim 26.9 52.5 16.3 4.3

27 Sağlık sorunlarımı sağlık personeline danışırım 14.6 47.0 28.8 9.6

28 Haftada en az üç kere kas güçlendirme egzersizleri yaparım 43.8 32.9 14.9 8.4

29 Stresimi kontrol etmek için uygun yöntemleri kullanırım 14.4 47.2 27.1 11.2

30 Hayatımdaki uzun vadeli amaçlar için çalışırım 5.5 28.7 41.5 24.2

31 Sevdiğim kişilerle kucaklaşırım 9.6 33.1 37.2 20.1

32 Her gün 3-4 kez süt, yoğurt veya peynir yerim 18.7 43.1 27.6 10.5

33 Vücudumu fiziksel değişiklikler, tehlikeli bulgular bakımından 
ayda en az bir kez kontrol ederim

30.5 44.1 18.2 7.2

34 Günlük işler sırasında egzersiz yaparım( örneğin, yemeğe yürü-
yerek giderim, asansör yerine merdiven kullanırım, arabamı uzağa 
parkederim)

21.3 42.7 26.9 9.1

35 iş ve eğlence zamanımı dengelerim 15.8 39.6 35.5 9.1

36 Her gün yapacak değişik ve ilginç şeyler bulurum 17.7 49.6 22.7 9.8

37 Yakın dostlar edinmek için çaba harcarım 20.9 47.0 24.2 7.9

38 Her gün et, tavuk, balık, kuru bakliyat, yumurta, çerez türü gıda-
lardan 3-4 porsiyon yerim

24.5 49.9 17.3 8.4

39 Kendime nasıl daha iyi bakabileceğim konusunda sağlık perso-
neline danışırım

31.9 43.9 19.4 4.8

40 Egzersiz yaparken nabız ve kalp atışlarımı kontrol ederim 41.3 36.7 16.5 5.5
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41 Günde 15-20 dakika gevşeyebilmek, rahatlayabilmek için uygu-
lamalar yaparım

31.9 38.9 21.8 7.4

42 Yaşamımda benim için önemli olan şeylerin farkındayım 4.8 25.4 41.7 28.0

43 Benzer sorunu olan kişilerden destek alırım 14.6 45.6 29.0 10.8

44 Gıda paketlerinin üzerindeki besin, yağ ve sodyum içeriklerini 
belirleyen etiketleri okurum

28.3 37.6 24.5 9.6

45 Bireysel sağlık bakımı ile ilgili eğitim programlarına katılırım 47.9 33.3 15.3 3.3

46 Kalp atımım hızlanana kadar egzersiz yaparım 40.1 34.8 18.5 6.7

47 Yorulmaktan kendimi korurum 19.9 43.2 22.5 14.4

48 İlahi bir gücün varlığına inanırım 5.0 11.5 20.4 63.1

49 Konuşarak ve uzlaşarak çatışmaları çözerim 2.9 29.3 43.0 24.9

50 Kahvaltı yaparım 6.0 34.8 34.7 24.5

51 Gereksinim duyduğumda başkalarından danışmanlık ve rehber-
lik alırım

9.1 42.6 35.5 12.7

52 Yeni deneyimlere ve durumlara açığım 5.3 29.7 37.7 27.3

Öğrencilerin cinsiyetleri açısından SYBD öl-
çeğinden alınan ortalama toplam puanlara ba-
kıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bu-
lunamamıştır (p=0.699). Öğrencilerin sınıfla-
rı açısından SYBD ölçeğinden alınan ortala-
ma toplam puanlara bakıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001). 
Öğrencilerin ailelerinin aylık geliri açısından 
SYBD ölçeğinden alınan ortalama toplam 
puanlara bakıldığında istatistiksel olarak an-

lamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Öğrenci-
lerin sigara içme durumu açısından SYBD 
ölçeğinden alınan ortalama toplam puanlara 
bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunamamıştır (p=0.328). Öğrencilerin 
günlük içtiği su miktarları açısından SYBD 
ölçeğinden alınan ortalama toplam puanlara 
bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur (p<0.01).
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Tablo 4. Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerine ve Bazı Beslenme Davranışlarına 
Göre SYBD Ölçeğinden Alınan Toplam Puan Ortalamaları

Özellik Alt grup n X Std. Sapma p değeri

Cinsiyet Kadın 172 125.24 20.68 0.699

Erkek 245 125.76 34.28

Sınıf 1 85 125.54 19.96 <0.001

2 62 127.35 18.51

3 79 139.33 51.72

4 56 123.00 19.90

5 60 118.72 20.54

6 75 116.89 18.80

Aylık Gelir Asgari ücret ve altı 46 122.75 19.94 <0.05

1000-1500 54 125.84 26.37

1501-1999 66 148.74 77.86

2000 ve üstü 251 126.06 22.19

Sigara içme durumu İçiyor 97 120.81 24.39 0.328

İçmiyor 303 126.61 30.11

Bırakmış 17 134.21 41.08

Spor yapma durumu Yapıyor 97 137.04 23.07 <0.001

Yapmıyor 320 122.06 30.26

Kronik hastalık Var 28 125.57 22.87 0.760

Yok 389 125.55 29.85

Meyve tüketim miktarı Günde 3-4 öğün 37 134.50 21.90 <0.001

Günde tek öğün 176 130.12 37.18

2-3 günde tek öğün 127 123.15 21.00

Haftada 1 öğün 61 115.71 19.96

Hiç tüketmeyen 16 111.11 17.53

GDO zararlı mı? Evet 351 126.42 30.25 0.106

Hayır 37 124.58 24.31

Fikrim yok 29 116.20 23.54
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GDO’ya dikkat etme Ederim 179 134.09 36.80 <0.001

Etmem 238 119.13 20.12

Tüketilen ekmek türü Beyaz ekmek 294 121.47 18.94 <0.01

Kepekli ekmek 69 137.50 54.25

Tüketmeyen 34 133.13 27.99

Diğer 20 131.42 24.53

Yemek yanında en çok 
tercih edilen içecek

Kola 58 119.38 22.54 0.009

Meyve suyu 34 131.93 17.52

Maden suyu 17 125.78 17.55

Ayran/su 297 126.45 32.01

Alkol 10 113.75 26.26

Günlük içilen su miktarı Yarım litre 67 116.84 17.71 <0.01

1 litre 120 126.68 21.43

1.5 litre 143 126.81 40.81

2 litre ve üstü 87 128.60 22.03

Toplam                                           417

Tablo 5. Cinsiyet Açısından SYBD Ölçeğinin Alt Gruplarından Alınan  
Puan Ortalamaları

Ölçeğin alt grubu Erkek Kadın p değeri

X±S.S. X±S.S. 

Kendini gerçekleştirme 25.39±5.61 25.79±5.79 0.690

Sağlık sorumluluğu 19.23±6.50 19.89±6.39 0.204

Fiziksel aktivite 16.93±5.54 15.14±5.61 <0.001

Beslenme 19.33±5.07 20.36±5.40 <0.05

Kişiler arası ilişkiler 24.21±6.50 24.38±4.39 0.225

Stres yönetimi 20.65±2.86 19.65±4.53 0.329

Kendini gerçekleştirme alt grubundaki istatis-
tiksel anlamlılığın 6. Sınıf ile 1. Sınıf ve 3. 
Sınıf arasındaki farktan kaynaklandığı bulun-
muştur. Sağlık sorumluluğu alt grubundaki 

istatistiksel anlamlılığın 2. Sınıf ile 6. Sınıf 
ve 3. Sınıf ile 5. ve 6. Sınıf ve arasındaki 
farktan kaynaklandığı bulunmuştur. Beslen-
me alt grubundaki istatistiksel anlamlılığın 
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4. Sınıf ile 3. Ve 2. Sınıf ve 5. Sınıf ile 3. ve 
2. Sınıf ve arasındaki farktan kaynaklandığı 
bulunmuştur. Stres yönetimi alt grubundaki 
istatistiksel anlamlılığın 6. Sınıf ile 1. , 2. Ve 
3. sınıf arasındaki farktan kaynaklandığı bu-

lunmuştur. Kişiler arası ilişkiler alt grubunda 

istatistiksel anlamlılık olmasına rağmen ikili 

kıyaslamalarda anlamlılığı oluşturan gruplar 

bulunamamıştır.

Tablo 6. Sınıflar Açısından SYBD Ölçeğinin Alt Gruplarından Alınan Ortalama Puanlar

Sınıf 1 Sınıf 2 Sınıf 3 Sınıf 4 Sınıf 5 Sınıf 6 p 

Ölçeğin alt 
grubu 

X±S.S. X±S.S. X±S.S. X±S.S. X±S.S. X±S.S. 

Kendini 
gerçekleş-
tirme

26.46±4.72 25.63±4.04 26.83±7.58 25.59±5.10 24.43±5.09 24.0±6.02 0.002

Sağlık so-
rumluluğu 

19.36±4.52 20.20±5.17 22.32±10.48 19.14±4.19 17.78±4.06 17.76±5.75 <0.001

Fiziksel 
aktivite

15.83±5.55 16.06±4.33 17.33±7.38 16.84±5.23 16.11±5.67 15.09±4.64 0.321

Beslenme 19.79±6.15 20.82±3.88 21.27±5.99 25.59±5.10 24.43±5.09 24.00±6.02 0.001

Kişiler arası 
ilişkiler

24.35±4.73 25.20±7.18 25.90±6.73 23.66±6.24 23.23±4.58 23.03±4.04 0.04

Stres yöne-
timi 

19.74±3.97 19.45±3.85 25.66±3.79 19.09±3.35 18.93±4.11 17.67±4.1 <0.001

TARTIŞMA

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği 
ve alt boyut puanlarının yüksek olması bire-
yin sağlıklı yaşam biçimine ilişkin daha fazla 
olumlu sağlık davranışına sahip olduğunu gös-
termektedir. 

Çalışmamıza katılan öğrencilerin sınıf açısın-
dan bakıldığında kendini gerçekleştirme alt 
grubundan alınan puanlar sınıf arttıkça azal-
maktadır. Sağlık sorumluluğu, stres yönetimi, 
kişiler arası ilişkiler ile ilgili alt gruplardan 

alınan puanlara bakılınca preklinik aşamadan 
klinik aşamaya geçince alınan puanlar azal-
maktadır. Bunun sebebinin klinik aşamada 
öğrencilerin kendine ayırdıkları vaktin kısıt-
lı olması, yoğun ders ve staj programları ile 
ilişkili olduğu düşünülmektedir. Beslenme 
alt grubundan alınan puanlar klinik döneme 
geçtikçe artmıştır. Bunun sebebi staj gören 
öğrencilerin hastanenin yemekhane hizmet-
lerinden faydalanması ve sağlık-beslenme 
ilişkisine ait bilincinin zaman içinde artması 
olduğu düşünülmektedir. 
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Tıp fakültesi öğrencilerinde sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarının belirlenmesini amaç-
layan bu çalışmada en düşük puanlar fiziksel 
aktivite ve stres yönetiminde alınırken, en 
yüksek puanlar kendini gerçekleştirme ve ki-
şiler arası ilişkiler alt gruplarında alınmıştır. 
Yalçınkaya ve ark. yaptığı çalışmada bizim 
çalışmamızı desteklemektedir. Bu durumun 
tıp fakültesi öğrencilerinin zamanlarının ço-
ğunu eğitim faaliyetlerine ayırması ve insan-
larla çok fazla muhatap olunması ile ilgili 
olduğu düşünülmektedir (Yalçınkaya, vd., 
2007: 409-420).  Çelik ve ark.nın çalışmasın-
da alt boyutlar ile cinsiyet arasında anlamlı 
ilişki bulunamamışken, pek çok çalışmada 
özellikle sağlık sorumluluğu başta olmak 
üzere kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi ve 
toplam puan kızlarda daha yüksektir (Çelik, 
vd., 2009: 164-169). 

Bozhüyük’ün çalışmasında öğrencilerin cin-
siyetine göre SYBD ve alt ölçeklerinin puan 
ortalamaları incelendiğinde, erkek öğren-
cilerin fiziksel aktivite alt ölçeğindeki puan 
ortalamasının daha yüksek olduğu sağlık so-
rumluluğu, beslenme, kişiler arası ilişki, stres 
yönetimi alt ölçeklerinde puan ortalamaları-
nın daha düşük olduğu görülmüş ve SYBD 
ölçeği toplam puan ortalamasında kadın cin-
siyet daha yüksek puan almış ancak bu fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. 
Bizim çalışmamızda da anlamlı fark buluna-
mamıştır. Bu durumun, çalışmanın sağlık ile 
ilgili bir fakültede yürütülmesinden kaynak-

landığı düşünülmektedir. Yine aynı çalışma-
da tıp fakültesi öğrencilerinin fiziksel aktivite 
alt ölçeği dışındaki tüm alt ölçeklerde ve öl-
çek toplamında en düşük puan ortalamaları-
nı aldığı dikkati çekmiştir (Bozhüyük, 2010: 
82-84).  

Hong Kong’da üniversite öğrencileri ile ya-
pılan çalışmada diğer alt ölçeklerde anlamlı 
fark bulunmamış, farklı olarak Meksika’da-
ki çalışmada ise stres yönetimi, tinsellik ve 
ölçek toplam puanlarında erkek öğrencilerin 
anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldıkları 
saptanmıştır (Lee and Loke, 2005: 209-220).

Çalışmamızda ölçeğin fiziksel aktivite alt 
grubundan erkekler kadınlardan anlamlı ola-
rak daha yüksek puan almışlardır. Ünalan ve 
ark. yaptığı çalışmada bizim çalışmamızdaki 
sonucu desteklemektedir (Ünalan, vd., 2007: 
101-109).

Sigara içme durumu ile SYBDÖ toplam 
puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. Yine Ünalan ve ark. buldu-
ğu sonuçlar çalışmamıza benzerlik göster-
mektedir (Ünalan, vd., 2007: 101-109). Bu 
durumun sigaranın zararlarının görülen yaşa 
ulaşılmaması ile ilgili olduğu düşünülmekte-
dir. Çalışmamıza katılan öğrencilerin ortala-
ma BMİ değeri 22.46±2.95, Cihangiroğlu ve 
ark. yaptığı çalışmada ise beden kitle indeksi 
ortalamaları 21.54±2.77’dir (Cihangiroğlu ve 
Deveci, 2011: 78-83). Çalışmamızda kronik 
hastalığı olan ve olmayanlar açısından bakıl-
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dığında anlamlı fark bulunamamıştır. Şimşek 
ve ark. yaptığı çalışmada bizim çalışmamızı 
desteklemektedir (Şimşek, vd., 2012: 151-
157). Bu durumun yaş ortalamasının genç ol-
ması ile ilgili olması muhtemeldir.

SONUÇ

Sonuç olarak eğitim aşaması, aile geliri, spor 
yapma durumu, meyve ve su tüketim alışkan-
lıkları, ekmek tüketim paterni, genetiği de-
ğiştirilmiş organizma ile ilgili tutum kişilerin 
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EXTENDED ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the nutrition and healthy lifestyle behavior of students 
of Faculty of Medicine. Healthy lifestyle is defined as the ability of individuals in controlling 
their behaviors that may affect their health, and choosing proper behaviors for their health 
when organizing their daily activities. Behaviors that are related with health are shaped during 
puberty and university education years. During these periods, when physical, psychological, 
social and sexual developments occur and new responsibilities appear, university students have 
more autonomy and control over their lifestyles when compared with adults. This transition 
period is a process in which healthy lifestyles are reinforced. For this reason, groups that are in 
puberty and youth periods have more priority in protecting and improving health. In addition, 
it has been reported in previous studies in the literature that there are relations between lifestyle 
and health status, healthcare use and healthcare systems. WHO reported that 70-80% of the de-
aths that occur in developed countries, and 40-50% of the deaths that occur in underdeveloped 
countries appear due to diseases related with lifestyle. 58.8% of the students, who participated 
in the study, were male, 41.2% of them were female; and the mean age was 22.13±2.60. Ave-
rage BMI value of the students was 22.46±2.95; 21.62±2.69 in females, and 23.06±2.99 in 
males. 6.7% of the students stated that they had chronical diseases, and 93.3% stated that they 
did not have any chronical diseases. 23.3% of the students stated that they did regular sports, 
and 76.7% stated that they did not do any sports. In terms of using salt in meals, 22.1% of the 
students, who participated in the study, stated that they added extra salt to meals, and 29.7% 
stated that they did not add extra salt, 45.3 stated that sometimes they added extra salt, 2.9% 
stated that they did not use any salt. In terms of the frequency of consuming fast food, 5% of 
the students stated that they consumed fast food every day, 15.8% stated that they consumed 
3-4 times a week, 3.8% stated that they did not consume fast food. 3.8% of the students who 
participated in the study stated that they did not consume any fruits. 23.5% of them stated that 
they smoked, 72.7% stated that they did not smoke, and 3.8% stated that they stopped smoking. 
In terms of drinking water, 16.1% of the students stated that they drank half a liter a day, 28.8% 
of them stated that they drank 1 liter, 34.3% of them stated that they drank 1.5 liter, 20.95 stated 
that they drank 2 liters and over. In terms of the gender of the students, when the average points 
received from the Healthy Lifestyle Behaviors Scale (HLBS) were evaluated, no statistically 
significant differences were detected (p=0.699). In terms of the grades of the students, when 
the average points received from HLBS were evaluated, it was observed that there were statisti-
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cally significant differences (p<0.001). When the average points received from the HLBS were 
evaluated in terms of the monthly income levels of the students, a statistically significant diffe-
rence was detected (p<0.05). When the average points received by the students from the HLBS 
were evaluated in terms of smoking status of the students, it was observed that there were no 
statistically significant differences (p=0.328). When the average points received by the students 
in terms of drinking water in a day were evaluated it was observed that there was a statisti-
cally significant difference (p<0.01). In comparing the average points received by the students 
from the sub-dimensions of the HLBS in terms of the genders of the students, no statistically 
significant difference was detected under the titles of Self Realization, Health Responsibility, 
and Interpersonal Relations, Stress Management in terms of gender; however, statistically sig-
nificant difference was found under the titles of Physical Activity and Nutrition. In Physical 
Activity sub-group, males received higher points at statistically significant levels than females. 
In Nutrition sub-group, females received higher points at a statistically significant level than 
males. In terms of grades, when the average points received from the sub-groups of HLBS were 
considered, it was found that there were statistically significant differences in all groups except 
for the Physical Activity Sub-Group. The points received from Healthy Lifestyle Behaviors 
Scale and its sub-dimensions being high shows that the individual has more positive health 
behavior on healthy lifestyle. Under the title of grades of the students who participated in our 
study, it was observed that the points received from the Self Realization sub-group decreased as 
the grades increased. When the points received from health responsibility, stress management, 
interpersonal relations sub-groups are evaluated, it was observed that the points decreased as 
we moved from preclinical stage to clinical stage.  In this study, which aimed to determine the 
hea1thy lifestyle behaviors of Faculty of Medicine Students, the lowest points were received 
from Physical Activity and Stress Management dimensions, and the highest points were recei-
ved from Self Realization and Interpersonal Relations dimensions. As a conclusion, it may be 
claimed that educational stage, family income, doing sports status, consuming fruit and water 
habits, consuming bread pattern, and the attitudes towards genetically modified organisms af-
fect the healthy lifestyle behaviors of individuals.
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EKMEK İSRAFINDA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: 
ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ (1)

DETERMINING FACTORS AFFECTING ON WASTE OF BREAD CASE 
OF ERZURUM PROVINCE

Ayşe SEZGİN1, Ahmet Semih UZUNDUMLU2, Betül Zehra YILDIRIM3 
1-2-3 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum / Türkiye

Öz: Ekmek Türk toplumunun vazgeçilmez gı-
dasıdır. Ancak toplumun hem kültürel hem de 
dini açıdan ekmeğe verdiği değer ekmek israfına 
yansımamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Er-
zurum ilinde hanelerin ekmek israf etme oranla-
rını belirlemek ve tüketicilerin ekmek israf etme 
durumu üzerine etkili faktörleri tespit etmektir. 
Araştırmada Erzurum ili merkez ilçelerinde 400 
hane halkı ile yüz yüze görüşmelerden elde edilen 
veriler kullanılmıştır. Bu verilere ordered probit 
yöntemi uygulanmıştır. Sonuçlara göre ekmek is-
rafı düşük olan grup %50’lik paya sahiptir. Hane-
lerde lavaş ekmek tüketimi ekmek israfını negatif 
yönde etkilerken hanenin geliri, aile reisinin işçi 
olması ve aile reisin eğitimi ekmek israfını pozitif 
yönde etkilemektedir. Sonuç olarak ekmek israfı 
veya bayatlaması üzerine eğitim, gelir, meslek du-
rumu ve ekmek tipi etkili olmaktadır. Bu nedenle 
tüketicilerin ekmek israfını önlemek için ailenin 
gerektiği kadar ekmek satın almasının gerekliliği 
hem yerel hem de ulusal iletişim araçlarıyla, belli 
periyotlarda halka anlatılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bayatlama, Ekmek, Ekmek 
İsrafı, Erzurum, Ordered Probit Model

Abstract: Bread is an indispensable food of 
Turkish society. However, the value that society 
has given to bread doesn’t reflect to bread waste 
in terms of both religion and cultural perspective. 
The main purpose of this study is to determine 
bread waste proportions of households and influ-
encing factors on bread wastage of consumers in 
Erzurum province. The data used in this research 
was obtained from face to face interview with 400 
households in Erzurum central districts. Ordered 
probit method was applied to this data. According 
to results the group with the least bread waste has 
so percent share. While lavash bread consump-
tion effects as negative to wastage of bread, the 
household income, to be workers and education 
level of householder head effects as positive in 
the households. As a results education, income, 
vocation status and type of bread are effective to 
wastage or stilling of bread. Therefore, in order to 
prevent bread wastage of consumers, these must 
be explained with necessity of bread buying as 
needed both national and local mass publishing 
tools in certain periods.

Key Words: Staling, Bread, Waste of Bread, Er-
zurum, Ordered Probit Model
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GİRİŞ 

Dünya’da farklı kültür bölge ve ırktan gelen 
birçok ailenin temel beslenme kaynağı ek-
mektir (O’Connor, 2012: 193-194). Ekmek 
Türk toplumunun da en önemli gıda maddele-
rinden biridir. İktisadi açıdan da önemli olan 
bu üründe, talep kuralı geçerli olmamakta, 
yani fiyat değişimine tüketiciler çok fazla ilgi 
göstermemektedir. Bu anlamda ekmek gif-
fen mallarına iyi bir örnektir (Dölekoğlu vd., 
2014: 1). Düşük gelirli ailelerin tüketiminde 
önemli bir yere sahip olan ekmeğin fiyatında-
ki artışlar bu aileler için hep sorun teşkil eder-
ken (Uzundumlu, 2016: 8), bazen gelişmekte 
olan ülkelerin hükümetleri tüketicilerin yete-
rince ekmek alabilmesi için maliyetin altında 
tüketiciye ekmek ulaşımını sağlamaktadırlar 
(Obeidat, et, al., 2015: 163-164). Son yıllar-
da fiyat soruna ilave olarak ekmeğin hijyeni, 
katkı maddeleri (Ertürk, vd., 2015: 295; Bal, 
vd., 2013: 68) ve israfı da eklenmiştir (Kıyak, 
vd., 2014: 277-278). Günümüzde bu sorun-
lardan israf, diğer sorunları da içerisine ala-
rak daha da büyüme aşamasına gelmiştir. Bu 
nedenle israf kelimesinin açıklanması gerek-
mektedir. İsraf denilince akla gelen, ürünlerin 
asıl kullanım amacı dışında kullanılmasıdır. 
Ekmekte insanların tüketimi dışındaki alter-
natifler israf tanımı içerisinde yer almakta-
dır. Yani ekmeğin insanlar tarafından tüketim 
dışındaki alternatif değerlendirme şekilleri de 
israf grubuna dahil edilmektedir (FAO, 2011: 

2-4; Dölekoğlu, vd., 2014: 3-4; Ertürk, vd., 
2015: 291-292). 

Kutsal kitaplarda israfın çok kötü bir durum 
olduğu, insanların bundan kaçınması gerek-
tiği vurgulanmıştır. Bireyler hangi din ve 
mezhepten olursa olsun her bir ürünü belirli 
bir düzeyde israf etme durumları vardır (Er-
dem, 1997: 170). Dünyada birçok ürünün 
üretiminden tüketimine kadar belirli oranlar-
da kayıplar olmakta ve ülkelerin gelişmişlik 
düzeyi arttıkça veya bireylerin gelirleri yük-
seldikçe israfın oranı da artmaktadır (Döle-
koğlu, vd., 2014: 12-13). Türkiye’de ekmek 
israfı gelişmiş ülkelere nazaran daha az görül-
se de önemli ölçüde ekonomik kayba neden 
olmaktadır. 

Türkiye’de ekmek israfının en büyük ne-
deni talebinden daha fazla üretim olma-
sıdır. Türkiye’de günlük üretilen 90 mil-
yon adet ekmeğin 4.9 milyon adedi israf edil-
mekte ve bu israf edilen ekmeğin 3 milyon 
adedi tüketiciye ulaşmadan fırınlarda israf 
edilmektedir. Yani fırınlarda israf edilen ek-
mek oranı %62’dir. Ayrıca israf içerisinde ha-
nelerin payı %28 ve lokanta, yemekhane, otel 
ve benzeri yerlerin israftaki payı ise %10’dur. 
Türkiye de hanelerde ekmek israf oranı yak-
laşık olarak %3’tür (TMO, 2013: 104-105). 
Ancak yöreden yöreye bölgeden bölgeye bu 
oran değişmektedir (Dölekoğlu, vd., 2014: 4; 
Ertürk, vd., 2015: 294).
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Ekmek israfının diğer önemli nedenleri ya-
pılan çalışmalarda şöyle sıralanmıştır. Tü-
keticilerin gerektiğinden daha fazla ekmek 
satın alması, tüketicilerin bayatlayan ekmek-
leri değerlendirme konusundaki bilgilerinin 
yetersiz olması ve satın alınan ekmeklerin 
uygun şartlarda muhafaza edilememesidir 
(Dölekoğlu, vd., 2014: 10; Ertürk, vd., 2015: 
297; Çayak ve Telli, 2016: 5). 

TMO tarafından 2012 yılında yapılan ek-
mek israfına yönelik çalışmada günde 5.9 
milyon adet ekmeğin israf edildiği vurgulan-
mıştır. Bu israfı ekonomik açıdan değerlen-
diren hükümet 2 Nisan 2015’te başbakanlık 
genelgesini resmi gazetede yayımlayarak tüm 
kurum ve kuruluşları ekmek israfı konusunda 
bilinçlendirme çalışmaları ile ekmek israfını 
önleme kampanyası başlatmıştır. Bu kam-
panyanın etkisi ile 2013 yılında ekmek israfı 
1 milyon adet azalarak 4.9 milyon adete düş-
müştür (Ertürk, vd., 2015: 292). Bu bilinç-
lendirme kampanyasında Türk toplumunun 
ekmeğe vermiş olduğu değer vurgulanarak 
israfın boyutları topluma anlatılmış ve çok 
kısa sürede ekmek israfını azaltmada önemli 
bir yol kat edilmiştir. 

Ekmeğin tüketici odaklı israfının dışında 
üretici kaynaklı israfı önlemek için ekme-
ğe birçok katkı maddesi ilavesi yapılmakta-
dır (Aydın, 2008: 263; Aydın ve Yıldız, 2011: 
165). Katkı maddelerinin insan sağlığına et-
kisi düşünülünce belirli bir dönem tüketeceği 
katkısız ekmek alternatifleri fırınlara zorunlu 

olarak sunulmuş ancak tüketicilerin bu ürün-
lere yoğun ilgisi olmayınca katkılı ekmekler 
raflarda yerini almaya devam etmiştir. Üretici 
odaklı israfı azaltmada bitki, sebze ve mey-
velerin ekmekte belirli oranda kullanılma-
sının ekmeğin bayatlama süresini uzatacağı 
ancak bu karışımın tüketici damak tadına uy-
gun olması gerektiği vurgulanmıştır (Dirim, 
vd., 2014: 30-31; Çayak ve Telli, 2016: 7). 

Ayrıca bayatlayan ekmekleri alternatif kulla-
nım alanlarında değerlendirip yine insanların 
kullanımına sunan çalışmalarda, bayatlayan 
ekmeklerin bitkilerle karıştırarak elde edilen 
fonksiyonel gıdalarla tüketiminin mümkün 
olduğu ve tüketici tatmin denemeleri ile bu 
fonksiyonel gıdaların tüketicilerin daha sağ-
lıklı beslenmelerine katkı sağlayacağı vur-
gulanmaktadır (Kıyak, vd., 2014: 279). Bu 
kapsamda ekmek israfını etkileyen faktörle-
rin belirlenmesi amacıyla yapılacak tüketici 
çalışmalarının önemli olduğu düşünülmekte-
dir. Bu nedenle çalışmanın amacı, Erzurum 
ilindeki hanelerin ekmek israf düzeylerini 
belirleyerek hanelerin ekonomik, sosyal ve 
kültürel özellikleri ile ekmek israf düzeyleri 
arasındaki ilişkileri tespit etmek ve ekmek is-
rafını önlemek için öneriler sunmaktır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Materyal

Çalışma Erzurum merkez ilçelerde yürütül-
müş olup, 2013 yılına ait TÜİK’in Türkiye 
demografik verileri çalışma alanındaki ana 
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kitleye oranlanarak 400 bireyle anket yapıl-
mıştır. Çalışmanın birincil verilerini bu ya-
pılan anketler oluştururken, yerli ve yaban-
cı literatürlerden elde edilen bilgiler dışında 
kamu kuruluşları ve internet kaynaklarından 
sağlanan bilgiler de çalışmanın ikincil veri-
lerini oluşturmuştur. Çalışmanın ikincil veri-
leri, Erzurum ili Aziziye, Palandöken ve Ya-
kutiye ilçelerinde İlçe Nüfus Müdürlükleri ve 
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK’ten) 
temin edilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili yerli ve 
yabancı kaynaklardan da yararlanılmıştır.

Yöntem 

Çalışmada Ordered Probit metodu ve mode-
lin analizinde Limdep 5.0 programı kullanıl-
mıştır.

Örnekleme Yöntemi 

Erzurum ili Nüfus Müdürlüğü kayıtlarından 
elde edilen veriler doğrultusunda, anket sayı-
sı belirlenmiştir. Anket sayısı Oransal Örnek-
leme Yöntemi ile tespit edilmiştir. Yöntemde 
%95 güven aralığı, %5 hata payı kullanılmış-
tır.

Bu örnekleme kitlesinin belirlenmesinde kul-
lanılan eşitlik aşağıda verilmiştir (Newbold, 
1995: 867; Singh, 2003: 101; Uzundumlu and 
Sezgin, 2017: 9).

           (1)

Formülde;

n : Örnek büyüklüğünü,

N : Tüketici sayısını,

σ2
p : Varyansı,

r : Ortalamadan sapmayı (%5),

Za/2: z cetvel değerini (1.96) ve

p : Ekmek israfı yapan hanelerin oranını gös-
termektedir (%50).
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Araştırmada maksimum örnek hacmine ulaş-
mak için p: 0.50 ve (1-p): 0.50 alınmıştır. 
Araştırmada anket sayısı %4 artırılarak, Er-

zurum ilinde toplam 400 birey ile yüz yüze 
görüşme yapılmıştır.
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Araştırma bölgesi olan Erzurum ilini temsil 
edebilecek tüketicilerin homojen bir şekilde 
örneğe katılımını sağlamak amacıyla araştır-
ma bölgesi 3 gruba ayrılmıştır. Her bir bölge-

deki hane halkları ile yapılacak anket sayıları 
belirlenmiş ve dağılımları Tablo 1’de veril-
miştir. 

Tablo 1. Bölgeler Bazında Örnek Büyüklüğü ve Oranları

İlçeler Anket (Adet) Oran (%)

Palandöken 160 40.10

Aziziye 53 13.28

Yakutiye 187 46.62

Toplam 400 100.00

Kaynak: TÜİK, 2016. 

Tablo 2’de 2013 yılı nüfus sayımında 
Türkiye’de ki bireylerin yaş dağılımına göre 

toplamdaki oranları dikkate alınarak bu oran-
lara bağlı anket dağılımı verilmiştir.

Tablo 2. Cinsiyete Göre Türkiye Nüfusu (Milyon Kişi) (2013)

Yaş Toplam Erkek Kadın Anket

0-15 24.52 25.07 23.96 0.00

15-24 16.59 16.90 16.27 88.00

25-34 16.75 16.91 16.59 88.00

35-44 14.53 14.62 14.44 76.00

45-54 11.68 11.73 11.63 64.00

55-64 8.25 8.11 8.38 44.00

65+ 7.69 6.66 8.73 40.00

Oran (%) 75.48 74.93 76.04 400.00

Toplam 76 481 847 38 373 573 38 108 274 400.00

Kaynak: TÜİK, 2016.

BULGULAR

Tüketicilerin Sosyo-Ekonomik ve Demog-
rafik Yapısı

Hane halkı gelir yönünden 3 gruba ayrılmış-
tır. Aylık geliri 2 850 TL ve daha düşük geli-
re sahip aileler düşük gelir grubunu (1. Gelir 
Grubunu), 2 851-5 000 TL arasında gelire 
sahip aileler orta gelir grubunu (2. Gelir Gru-
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bunu) ve 5 001 TL’den fazla aylık gelire sa- hip aileler ise yüksek gelir grubunu (3. Gelir 
Grubunu) oluşturmuştur.

Tablo 3. Gelir Gruplarına Göre Hane Halkı Fert Sayısı

Hane Halkı Kişi Sayısı

Gelir Grupları 2-4 5-7 8-10 Toplam

I. 51 25 0 76

II. 112 93 4 209

III. 78 36 1 115

Toplam 241 154 5 400

Hane halkının aylık gelirleri 850 TL ile 20 000 
TL arasında değişmekte ve hanelerde 2-10 
arasında birey yaşamaktadır. Gruplar açı-
sından I. gelir grubunda; 2-4 kişiden oluşan 
hane sayısı bu gruptaki bireylerin %66’sını 
oluşturmaktadır. II. grupta 2-4 kişiden oluşan 

hane sayısı %50’den daha fazladır. III. gelir 
grubunda ise 2-4 bireye sahip aileler yaklaşık 
%70’lik bir paya sahiptir. Gelir grupları ba-
kımından hane halkı birey sayısında önemli 
farklılık olmamakta genelde hane halkı 2-4 
bireyden oluşmaktadır. 

Tablo 4. Gelire Göre Hanelerin Günlük Ekmek Tüketimi (Adet)

Ekmek Tüketimi

Gelir Grupları 0.5-3.0 3.1-6.0 6.1-13.0 Toplam

I. 38 35 3 76

II. 105 79 25 209

III. 75 32 8 115

Toplam 218 146 36 400

0.5-3 adet ekmek tüketen ailelerin sayısı II. 
gelir grubunda 105 ile en yüksek ve I. gelir 
grubunda 38 ile en düşüktür. 3.1-6.0 arasında 
ekmek tüketen aileler II. gelir grubunda 79 ile 
en yüksek ve III. gelir grubunda 32 ile en dü-
şük düzeydedir. 6.1-13.0 arası ekmek tüketen 

aileler II. gelir grubunda 25 ile en yüksek, I. 
gelir grubunda 3 ile en az sayıdadır (Tablo 4). 
Tabloden de anlaşıldığı üzere orta gelir gru-
bundaki ailelerin genel olarak ekmek tüketim 
oranı daha fazladır. 
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Tablo 5. Gelir Gruplarına Göre Satın Alınan Ekmeğin Fiyatı (TL)

Ekmeğin Fiyatı

Gelir Grupları 0.40-0.60 0.65-0.75 0.90-1.00 Toplam

I. 18 40 18 76

II. 35 125 49 209

III. 15 74 26 115

Toplam 68 239 93 400

I. II. ve III. gelir gruplarının hepsinde en çok 
satın alınan ekmek fiyatı 0.65-0.75 TL arasın-
da değişmektedir. Gelir seviyesinin değişme-

si ekmek fiyatı tercihini çok fazla etkileme-
mektedir. (Tablo 5).

Şekil 1. Tercih Edilen Ekmek Çeşitleri

Anket çalışmasına katılan hanelerin ekmek 
tüketiminde tercih ettiği ekmek çeşitleri Şekil 
1’de gösterilmiştir. Genel olarak bakıldığın-
da tüketilen ekmeklerin büyük çoğunluğunu 
Beyaz Somun oluşturmaktadır. Bunun sebebi 
bölge ve kültür farkı olmaksızın en çok ter-
cih edilen ekmek çeşidi olması ve toplumun 

damak tadına yerleşmiş olmasıdır. Somunu 
sırasıyla %8 ile pide, %6 ile lavaş, %5 ile ke-
pek ekmek çeşidi takip etmektedir. Bayatla-
ması için geçen sürenin fazla olması ve sağ-
lık açısından olumlu etkilerine rağmen %3 ile 
beşinci sırada çavdar ekmeği yer almaktadır. 
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%2’lik kalan kısmı ise diğer (tam buğday ek-
meği, tandır ekmeği) türler oluşturmaktadır. 

Tablo 6. Gelir Gruplarına Göre Hanelerin Ekmeği İlk Tercih Olarak Satın Alma Yerleri

Tercih Yerleri

Gelir Grupları Market Bakkal Büfe Fırın Diğer Toplam

I. 29 16 5 26 0 76

II. 84 48 8 68 1 209

III. 45 16 5 46 3 115

Toplam  158  80 18 140 4 400

Gelir gruplarına göre 3. gelir grubunda en 
fazla ekmek alınan yer tercihi fırın ve market 
olmaktadır. 2. gelir grubundaki tüketiciler ek-
meği sırası ile fırın ve bakkaldan satın almak-
tadırlar. 1. gelir grubundaki aileler ise ekme-

ği en fazla market ve fırından almayı tercih 
etmektedirler. Dikkat edilirse diğer ekmek 
satın alma yeri olarak manav vb. yerlerden 
ekmek alımını genelde 3. gelir grubuna dahil 
bireyler satın almaktadır.

Şekil 2. Bayatlayan Ekmekleri Değerlendirme

Ankete cevap veren bireylerin %58’i bayat-
layan ekmekleri köftede kullanarak değerlen-

dirmekte, %18’i tost için kullanmakta, %17’si 
bayatlayan ekmekleri bayat ekmek toplayan-
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lara vermekte, %4’ü tatlı yapımında kullan-
makta ve %3’ü ise çöpe atmaktadır. Ekmeğin 
çöpe atılma oranının bu kadar az olmasının 

temel nedeni ekmeğin Erzurum toplumunda 
dini açıdan önemli bir gıda maddesi olarak 
görülmesinden kaynaklanmaktadır. 

Şekil 3. Hanelerde Ekmeklerin Bayatlanma Oranı

Şekil 3’te %1’den az ekmeğin bayatladığı ha-
nelerin, genele oranının %44 ile çoğunluğu 
oluşturduğu görülmektedir. %1-2 oranında 
ekmeğin bayatladığı hane oranı %26, %3-4 

oranında ekmeğin bayatladığı hane oranı 
%13, %5-6 oranında ise ekmeğin bayatladığı 
hane oranı %12 ve %6’dan daha fazla ekme-
ğin bayatladığı hanelerin oranı %5’tir.
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Tablo 7. Ekmek Bayatlaması Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Ordered Probit Analiz Sonuçları

Değişkenler Açıklama Katsayı Sd. Hata

SABIT -0.63490* 0.36883

CINS Erkek:1, Bayan:0 0.03083 0.13294

YAS 15-87 yaş -0.00268 0.00571

EGIT 0-25 yıl 0.03089* 0.01633

TUKETIM 0.5-13 adet/gün 0.03957 0.03133

GELIR 850-20 000 TL/ay 0.00007** 0.00003

MARKET Market:1, Diğerleri:0 0.03170 0.11861

LAVAS Hane lavaş ekmek tüketim oranı (%) -0.01033** 0.00510

ISCI İşçi:1, Diğerleri:0 0.51964** 0.22863

KATKI Katkılı ekmek tercihi:1, Değil:0 -0.08384 0.12536

TAVA Tavalı ekmek tercihi:1, Değil:0 -0.27082 0.19099

Mu (01) 0.72934*** 0.05851

Mu (02) 1.24964*** 0.07869

Log likelihood function -473.40542

Restricted log likelihood -489.90800

Chi squared [10 d.f.] 33.00515

Ekmek bayatlaması üzerine dört faktör ista-
tistiki açıdan önemli olduğu belirlenmiştir. 
Birinci faktör eğitim olup, çalışmaya katı-
lanların eğitim seviyesi arttıkça o hanelerde 
ekmeğin bayatlama oranı da artmaktadır. Bu 
durumun istatistiki açıdan %10’da anlamlı 
olduğu belirlenmiştir. 

İkinci faktör hanenin gelir seviyesi olup, gelir 
arttıkça hanelerin ekmek bayatlama oranı art-
maktadır. İstatistiki açıdan bu durumun %5’te 
anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

Üçüncü faktör lavaş ekmek tüketimi olup, 
hanelerde lavaş ekmek tüketimi arttıkça ha-
nelerin ekmek bayatlama oranı azalmaktadır. 
Bu durum istatistiki açıdan %5’te anlamlıdır. 

Dördüncü faktör hane reisinin meslek duru-
mudur. Hane reisinin işçi olması ekmek ba-
yatlama oranını artırmaktadır. İstatistiki açı-
dan bu durum %5’te anlamlı olduğu tespit 
edilmiştir.
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Tablo 8. Ordered Probit Modeline Göre Bayatlama Derecesinin Oranlara Göre Dağılımı

Örnek Sayısı Örnek Oranı Toplam Örnek Sayısı Toplam Örnek Oranı

BAYAT=00 195 48.75 195 48.75

BAYAT=01 103 25.75 298 74.50

BAYAT=02 52 13.00 350 87.50

BAYAT=03 50 12.50 400 100.00

Tablo 8’de ekmek bayatlama oranları dikkate 
alınarak ordered probit modelindeki sayıların 
oranları verilmiştir. Bu sayılar dikkate alın-
dığında hanelerin yarısından fazlası ekmekle-
rinin bayatladığını ifade etmiştir. BAYAT=00 
olan grup ekmek bayatlama oranı %1’den az 
olan hane halklarını göstermektedir. Hanele-
rin %48.75’i bu grup içerisinde yer almakta-
dır. BAYAT=01 olan grup ekmek bayatlama 
oranı %1-2 olan hane halklarını göstermek-

tedir. Hanelerin %25.75’i bu grup içerisinde 
yer almaktadır. BAYAT=02 olan grup ekmek 
bayatlama oranı %3-4 olan hane halklarını 
göstermektedir. Hanelerin %13.00’ı bu grup 
içerisinde yer almaktadır. BAYAT=03 olan 
grup ekmek bayatlama oranı %5’ten daha 
büyük olan hane halklarını göstermektedir. 
Hanelerin %12.50’si bu grup içerisinde yer 
almaktadır.

Tablo 9. Ordered Probit Modelin Marjinal Etkilere Göre Değişkenlerin Yorumlanması

Prob[Y=00] Prob[Y=01] Prob[Y=02] Prob[Y=03]

Katsayı t Katsayı t Katsayı t Katsayı t

CINS - 0.01229 - 0.23 0.00258 0.24 0.00378 0.23 0.00592 0.23

YAS 0.00107 0.47 - 0.00023 -0.47 -0.00033 -0.47 -0.00051 -0.47

EGIT -0.01231* -1.89 0.00264* 1.79 0.00379* 1.85 0.00589* 1.87

TUKETIM - 0.01578 -1.26 0.00338 1.24 0.00486 1.25 0.00754 1.25

GELIR 0.00003** -2.47 0.000006** 2.30 0.000009** 2.40 0.00001** 2.39

MARKET - 0.01264 - 0.27 0.00268 0.27 0.00389 0.27 0.00607 0.27

LAVAS 0.00412** 2.03 - 0.00088* -1.90 -0.00127** -1.98 0.00197** -2.00

ISCI 0.19830** -2.46 0.01419 1.30 0.05705*** 2.69 0.12707* 1.85

KATKI 0.03343 0.67 - 0.00743 -0.64 -0.01030 -0.67 -0.01570 -0.68

TAVA 0.10745 1.44 - 0.02907 -1.19 -0.03307 -1.43 -0.04531 -1.62
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Tablo 9’da ordered probit modelinin her bir 
grup için marjinal etkileri ve faktörlerin an-
lamlılık düzeyleri verilmiştir. 

Birinci grup için eğitim düzeyi 1 yıl arttıkça 
ekmek bayatlama oranı %1.2 azalmakta ve 
bu durum istatistiki açıdan %10’da anlamlı-
dır. Bu grupta gelir düzeyi 1 TL arttıkça ha-
nelerde ekmek bayatlama oranı %0.003 art-
makta olup, bu durum istatistiki açıdan %5’te 
anlamlıdır. Ekmek bayatlama oranı en düşük 
olan birinci grupta lavaş ekmek tüketimi 1 
adet artınca hanelerde ekmek bayatlama ora-
nı %0.4 artmakta olup, bu durum istatistiki 
açıdan %5’te anlamlıdır. Son olarak birinci 
grupta aile reisi işçi olan ailelerin ekmek ba-
yatlama oranı diğer hanelere göre %19 daha 
fazladır. Bu durum istatistiki açıdan %5’te 
önemlidir.

İkinci grup için eğitim düzeyi 1 yıl arttıkça 
hanelerde ekmeğin bayatlama oranı %0.27 
artmaktadır. Bu durum istatistiki açıdan 
%10’da anlamlıdır. İkinci grupta gelir dü-
zeyi 1 TL arttıkça ekmeğin bayatlama oranı 
%0.0006 artmaktadır. Bu durum istatistiki 
açıdan %5’te anlamlıdır. İkinci grupta lavaş 
ekmek tüketimi 1 adet arttıkça hanelerin ek-
mek bayatlama oranı %0.09 azalmaktadır. Bu 
durum istatistiki açıdan %10’da anlamlıdır.

Üçüncü grup için eğitim düzeyi 1 yıl arttıkça 
hanelerin ekmek bayatlama oranı %0.49 art-
maktadır. Bu durum istatistiki açıdan %10’da 
anlamlıdır. Üçünü grupta gelir düzeyi 1 TL 

arttıkça hanelerin ekmek bayatlama düzeyi 
%0.0009 artmaktadır. Bu durum istatistiki 
açıdan %5’te anlamlıdır. Üçüncü grupta lavaş 
ekmek tüketimi 1 adet artınca hanelerin ek-
mek bayatlama düzeyi %0.13 azalmaktadır. 
Bu durum istatistiki açıdan %5’te anlamlıdır. 
Aile reisi işçi olan hanelerde ekmek bayat-
lama oranı diğer mesleklere göre %5.7 daha 
fazladır. Bu durum istatistiki açıdan %1’de 
anlamlıdır.

Dördüncü grup için eğitim düzeyi 1 yıl art-
tıkça ekmek bayatlama oranı %0.59 artmak-
ta olup, bu durum istatistiki açıdan %10’da 
anlamlıdır. Dördüncü grupta gelir düzeyi 1 
TL arttıkça hanelerin ekmek bayatlama dü-
zeyi %0.001 artmakta ve bu durum istatistiki 
açıdan %5’te anlamlıdır. Dördüncü grupta la-
vaş ekmek tüketimi 1 adet artınca hanelerin 
ekmek bayatlama oranı %0.19 artmakta ve 
bu durum istatistiki açıdan %5’te anlamlıdır. 
Dördüncü grupta aile reisi işçi olan hanelerin 
ekmek bayatlama oranı diğer mesleklere göre 
%12.7 daha fazla olup, bu durum istatistiki 
açıdan %10’da anlamlıdır.

TARTIŞMA

Bu çalışmanın önemli bulgularının tartışıldı-
ğı bu bölümde gelir gruplarına göre ekmek 
fiyatının değişmesi ekmek talebini çok da 
etkilememektedir (Tablo 5). Bu çalışma ile 
aynı sonucu bulan birçok çalışma mevcuttur 
(Aydın ve Yıldız, 2011: 174; Demir ve Kartal, 
2012: 62; Bal, vd., 2013: 66; Dölekoğlu, vd., 
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2014: 3). Ekmek ekonomik anlamda giffen 
malları içerisinde değerlendirmekte bu ne-
denle fiyatındaki değişim toplumun talebinde 
önemli bir değişim yapmamaktadır. Tüketici-
nin fiyata duyarsız kalması ekmeğin zorunlu 
gıda maddesi olmasından ileri gelmektedir.

Bu çalışmanın önemli sonuçlarından bir diğe-
ri toplumun birçok çeşit ekmek tüketimi var-
ken yaklaşık ¾’ünün genelde somun ekmeği 
tüketmesidir (Şekil 1). Yiğit ve Doğan, (2010: 
75), Özberk, vd., (2016: 230), yaptıkları çalış-
malarda farklı bölgelerde farklı kültüre sahip 
bireylerin birçok ekmek çeşidini tükettikleri-
ni belirtmişlerdir. Ayrıca Türkiye’de yapılan 
birçok çalışmada hanelerin en fazla tercih et-
tikleri ekmeğin beyaz somun ekmeği olduğu 
tespit edilmiştir (Gul, et, al.,2003: 6; Tanık, 
2006: 33; Koç, 2011: 14; Demir ve Kartal, 
2012: 62; Bal, vd., 2013: 64; Dölekoğlu vd., 
2014: 8). Ertürk, vd., (2015: 294), ise en çok 
tüketilen ekmeğin Isparta ev ekmeği oldu-
ğunu ve bunu beyaz somun ekmeğinin takip 
ettiğini belirlemişlerdir. Çalışmalarda en faz-
la tüketimi olan ekmek çeşidi beyaz somun 
ekmeği olup diğer ekmek çeşitlerine nazaran 
daha çabuk bayatlamaktadır. Yani bayatlama-
sı geç olan ekmekleri tüketiciler genelde ter-
cih etmemektedir.

Bu çalışmada elde edilen bulgulardan bir di-
ğeri hane fertlerinin büyük bir çoğunluğunun 
ekmeği market veya fırından satın almasıdır. 
Bireylerin ¾’ü genelde ekmeği ya market 
ya da fırından satın almayı tercih etmekte-

dir (Tablo 6). Isparta’da yapılan çalışmada 
en fazla ekmek alımının %64 ile fırında ger-
çekleştirildiği bunu %16 ile bakkal ve %15 
ile market’in takip ettiği belirlenmiştir (Er-
türk, vd., 2015: 294). Konya’da yapılan bir 
başka çalışmada ise ekmek satın alma yeri 
olarak %45 ile market ilk sırayı alırken %24 
ile fırın bunu takip etmiştir (Demir ve Kartal, 
2012: 61). Tokat ilinde yapılan bir çalışma-
da market ve fırından ekmek satın alanların 
oranı %90’lar civarında olup, (Bal, vd., 2013: 
63). Van ilinde ekmek tüketiminde ilk sıra-
yı bakkallar almaktadır (Koç, 2011: 13). Bu 
sonuçlardan da anlaşıldığı üzere son yıllarda 
yapılan çalışmalarda ekmek tüketimi yerini, 
alınan ekmek çeşidi, gelişmişlik düzeyi ve 
kültürel özellikler önemli ölçüde etkilediği 
ortaya konulmuştur. Eglite and Kunkulberga 
(2015: 79) ekmek satın alma yerini belirleyici 
en önemli faktörün fiyat olduğunu tespit et-
mişlerdir.

Bu çalışmadan elde edilen bir diğer sonuca 
göre Erzurum ilinde yaşayan bireylerin %58’i 
bayatlayan ekmekleri köfte yapımında %18’i 
tost yapımında kullanırken, %17’si bayat ek-
mek toplayanlara vermekte, %3’ü tatlı ya-
pımında değerlendirmekte ve %3’ü de çöpe 
atmaktadır. Ertürk, vd., (2015: 297), Isparta 
ilinde yapmış oldukları çalışmada toplumun 
bayatlayan ekmekleri genelde insan tüketi-
minde değerlendirdiğini, bazen de bayat ek-
mek toplayanlara verdiklerini ve %9’unun 
ise bayatlayan ekmekleri çöpe attıklarını tes-
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pit etmişlerdir. Ayrıca, Bal, vd., (2013: 65), 
yapmış oldukları çalışmada da tüketicilerin 
bayatlayan ekmekleri genelde değişik aşama-
lar geçirdikten sonra tekrar insan kullanımına 
sunduğunu, %30’unun hayvanlara verdiğini 
ve %33’ünün ise genelde çöpe attığını tespit 
etmişlerdir. Dölekoğlu, vd., (2014: 11), Ak-
deniz bölgesinde yapmış oldukları çalışmada 
bayatlayan ekmekleri hane halkının %41’i 
tatlı yapımında, %30’u hayvan beslenme-
sinde kullanmakta, %21’i dondurmakta ve 
%8’i de çöpe atmaktadır. Dikkat edilirse ba-
yatlayan ekmeklerin değerlendirilmesi böl-
gelere göre farklı olmaktadır. Christiansen, 
et, al., (2002: 236); Aydın ve Yıldız, (2011: 
166); Dölekoğlu, vd., (2014: 11); Ertürk, vd., 
(2015: 294), yapmış oldukları çalışmalarda 
bireylerin ekmek israfının önemli nedenini 
tüketicilerin gereğinden fazla ekmek satın 
almasından ileri geldiğini belirtmişlerdir. Bu 
anlamda bireylerin ihtiyaçları ölçüsünde ek-
mek satın almaları önemli ölçüde tüketicile-
rin ekmek israfını azaltacaktır.

Son olarak ekmek bayatlaması üzerine etki-
li faktörlerin belirlenmesinde kullanılan or-
dered probid yönetiminde 4 faktör anlamlı 
olarak test edilmiştir. Bu faktörlerden eğitim 
gelir ve meslek durumu ekmek bayatlamasını 
pozitif yönde etkilerken hane halkının lavaş 
ekmek tüketim oranın artması ekmek bayat-
lamasını negatif yönde etkilemektedir. İlk iki 
faktör eğitim ve gelir olup, eğitim ve geliri 
daha yüksek hanelerin, lokantalarda yemek 

tüketimleri daha fazladır. Bu hane halkları 
aldıkları ekmeklerin bir kısmını tüketeme-
mekte dolayısıyla tüketilmeyen ekmekler 
de bayatlamaktadır. Aydın ve Yıldız, (2011: 
172), Sivas ilinde ekmek tüketimi ile ilgi-
li yapmış oldukları çalışmada eğitim düzeyi 
arttıkça hanelerin ekmek bayatlamasının art-
tığını tespit etmişlerdir. Gelir seviyesi yüksek 
olduğu için haneler bayat ekmeği tüketmek 
yerine taze ekmek almayı tercih etmektedir. 
Ayrıca hane gelirinin ekmek israfında önem-
li bir etken olup, olmadığını araştıran Aydın 
ve Yıldız, (2011: 172), yapmış oldukları ça-
lışmada benzer sonucu elde etmişlerdir. Yani 
hane geliri arttıkça hanelerde ekmek bayatla-
ması dolayısıyla ekmek israfının arttığını be-
lirlemişlerdir. Ekmek israfında üçüncü faktör 
ekmek çeşidi olup, lavaş ekmek tüketim oranı 
arttıkça hane halkının ekmek bayatlama ora-
nı azalmaktadır. Bu durumun başlıca nedeni 
lavaş ekmeğinin bayatlaması için geçen sü-
renin fazla olmasıdır. Ayrıca Bayoğlu, (2014: 
175), Erzurum’da bireylerin sabah kahvaltı-
sında lavaş (Ecem) ekmeğini küflü peynirle 
beraber tüketmekte olduğunu ve bu ekmeğin 
somun ekmeğine göre daha geç bayatladığını 
ifade etmiştir.

Dördüncü faktör meslek durumu olup, aile re-
isi işçi olan ailelerde ekmek bayatlaması daha 
fazladır. Bu durum istatistiki açıdan %5’te an-
lamlıdır. Bunun nedeni işçi ailesinin ekmek 
tüketiminin diğer mesleklere göre daha fazla 
olması ve bu hanelerin tüketebileceklerinden 
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daha fazla ekmek almasından kaynaklan-
maktadır. Obeidat ve Alsarabi, (2016: 247), 
yaptıkları çalışmada ekmek tüketimi üzerine 
meslek durumunun etkili olduğunu belirtmiş-
lerdir. Ayrıca Aydın ve Yıldız, (2011: 177), 
yaptıkları çalışmada en fazla ekmek israfının 
memur ve işçi aileleri tarafından yapıldığını 
tespit etmişlerdir.

SONUÇ

Bu çalışmada ordered probit analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Ekmek bayatlama oranları ka-
tegoriye ayrılarak analize bağımlı değişken 
olarak katılmıştır. Ekmek bayatlama oranı 
%1’den az olan grupta eğitim, gelir, lavaş, 
işçi faktörleri anlamlı çıkmıştır. Ekmek ba-
yatlama oranı %1-2 olan grup için eğitim ve 
gelir pozitif etkilerken lavaş faktörü negatif 
etkilemektedir. Ekmek bayatlama oranı %3-4 
olan grupta eğitim, gelir ve işçi pozitif etki-
lerken lavaş faktörü negatif etkilemektedir. 
Ekmek bayatlama oranı %5’ten fazla olan 
grupta eğitim, gelir, lavaş ve işçi faktörleri 
ekmek bayatlaması üzerine pozitif etkilidir. 
Sonuç olarak birinci grup en az ekmek bayat-
lamasına sahip olan grubu oluşturmaktadır. 
Dikkat edilirse eğitimli insanlar daha bilinçli 
olmakta ve hanelerine yetecek düzeyde ek-
mek almaktadırlar. Bu nedenle bu hanelerde 
ekmek bayatlama oranı daha düşüktür. İki, 
üç ve dördüncü grupta eğitim düzeyi arttık-
ça ekmek bayatlama oranı artmaktadır. Gelir 
seviyesi arttıkça hanelerde ekmek bayatlama 
oranı daha yüksek olmaktadır. Bunun sebe-

bi gelir seviyesi yüksek olan hanelerin bayat 
ekmeği tüketmek yerine taze ekmek almayı 
tercih etmeleridir. Hanelerde lavaş ekmek 
tüketimi arttıkça bayatlayan ekmek miktarı 
azalmaktadır. Bu durumun nedeni lavaş ek-
meğin bayatlaması için geçen sürenin fazla 
olmasıdır. Hanelerde aile reisinin mesleği işçi 
ise bu hanelerde bayatlayan ekmek oranı da 
artmaktadır. Bunun nedeni işçi ailesinin ek-
mek tüketimi diğer mesleklere göre daha faz-
la olup, bu haneler tüketebileceğinden daha 
fazla ekmek almaktadırlar. Sonuç olarak aile-
lerin satın aldıkları ekmeğin bayatlama oranı 
arttıkça buna paralel olarak hanelerin ekmek 
israf oranı da artmaktadır. Bu nedenle hane-
ler kendilerine yetecek düzeyde ekmek satın 
almaları gerekmektedir. Eğer yine bayatlayan 
ekmekler varsa o zaman da bayat ekmeklerin 
alternatif kullanım alanlarında değerlendiril-
mesiyle ekonomik kayıp en az düzeye indi-
rilebilir. Ayrıca bayatlamayı geciktiren bitki, 
sebze ve meyve karışımlı ekmeklerin daha 
fazla tüketici memnuniyeti çalışmaları yapıl-
masıyla ekmek bayatlaması azaltılabilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Grain and its products are important for nutrition of the Turkish society. Bread is a food that 
Turkish society gives them great importance in terms of both culture and religion. However, the 
value that society gives to bread is not reflected in bread waste. Bread wastage has been one of 
the growing issues in recent years, and more work has begun on this subject. As the education 
and the individual’s income increases and the level of the society’s development increases, the 
waste rates of the bread also increase. The most important factor in individual bread wastage is 
the purchase of more bread than necessity. The purchase of more bread will allow more bread to 
be wasted. Thus, stale bread can be re-evaluated in alternative using areas for individuals. Be-
sides the stale bread, the plants, fruit and vegetable mixtures which are added to the bread flour 
to delay the staling of the bread are important, but in order for these studies to be successful, 
the consumer should also like these products. The purpose of this study is to determine the re-
lationship between the bread waste and the socio-demographic characteristics of the household, 
and the bread waste rate of the household in Erzurum province. In order to realize this aim a 
total of 400 questionnaires were carried out in Aziziye, Yakutiye and Palandoken districts of Er-
zurum province in 2016. Simple random sampling method based on population ratios was used 
in the study. This sampling method is called proportional sampling method in many studies. 
Furthermore, the ordered probit method was applied by using the NLogit 5.0 statistical program 
in the analysis of the data. When the bread stalling rates of households are used as dependent 
variables, social, economic, demographic, and other factors are used as independent variables. 
According to the results of the study, the number of individuals in the households ranged from 
2-10, and the average number of individuals in the households was 4.14 persons. Daily loaf bre-
ad consumption changes between 0.5 and 13.0, and loaf bread consumption per capita is about 
1 piece of bread. Households purchase their loaf bread at a price between 0.40-1.00 TRY, and 
more than half of the households purchase loaf bread is 0.70 TRY. Households prefer loaf bread 
with 76 percent, pide bread with 8 percent, lavash bread with 6 percent, bran bread with 5 per-
cent, rye bread with 3 percent, and tandir bread etc. with 2 percent, as bread type. In addition, 
households prefer to buy bread from the market, bakery, grocery, and buffet etc. is 39 percent, 
35 percent, 20 percent, 6 percent, respectively. Moreover, when the household income is taken 
into consideration, the lowest income is 850 TRY and the highest income is 20 000 TRY and 
the average household income is around 2 000 TRY. In terms of income, households divided 
into 3 categories and according to revenue of household bread consumption and bread waste 
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were examined. As a result, as the income increases, the amount of bread waste increases and 
the bread consumption decreases. In 70 percent of households, the rate of stale bread is less than 
one percent. For this reason, the bread waste the rate of households is around 1 percent. While 
58 percent of the households used their stale bread to make meatballs, 18 percent of them used 
to make toast, 17 percent of households gave it to stale bread collectors, 4 percent of households 
used it for dessert and 3 percent of households throw away garbage. Moreover, in the probit 
method considering that income, education, and occupation status have a positive influence 
on the bread staling. When consumption of lavash bread in the preference of the consumers 
is increasing, the rate of bread staling is decreasing in the households. However, as education 
increases and consumption of lavash bread decreases, the rate of bread staling decreases in the 
least bread staling group. Taking these results into consideration, the bread waste rate of the 
households is also increasing in parallel with the increase in the stale bread. The most important 
reasons for the wastage rate in households are the two main cases. The firstly, consumers buy 
more bread than their need and secondly, the bread varieties which are suitable for the taste of 
the consumers show a more rapid deterioration. For this reason, informing activities should be 
carried for households that especially the ones including in the high-income group must receive 
sufficient quantities bread. In addition, there is a need for scientific studies to increase the inte-
rest of households on the bread of herbal mixtures which keeps bread fresh longer.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DOĞU AKDENİZ 
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SABAH KAHVALTISI YAPMA 

ALIŞKANLIKLARININ SAPTANMASI (1)

DETERMINATION OF THE HABIT OF EATING BREAKFAST IN THE 
MORNING OF THE STUDENTS OF EASTERN MEDITERRANEAN 
UNIVERSITY OF TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS

Meltem KUDRET1, Nurten BUDAK2

1-2 Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa / KKTC

Öz: Bu çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Ak-
deniz Üniversitesi öğrencilerinin sabah kahvaltısı yapma alış-
kanlıklarını, sabah kahvaltısı yapmalarını etkileyen etmenleri 
ve sabah kahvaltısında tükettikleri besinleri belirlemek ama-
cıyla yapılmıştır. Çalışmada 264 erkek (%52.8) ve 236 kadı-
na (%47.2) yaş, cinsiyet, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, beden 
kütle indeksi (BKI) değerlendirmesi,  medeni durumu gibi 
kişisel özellikleri, beslenme eğitimi alma durumu ile sabah 
kahvaltısı yapma alışkanlıkları, kahvaltıda tüketilen yiyecek 
ve içecekler, kahvaltının okul başarısına etkisi, kahvaltı yapıl-
madığı zaman karşılaşılan sağlık sorunlarına yönelik veriler 
araştırmacı tarafından hazırlanan bir anket formu kullanılarak 
ve öğrenciler ile yüz yüze bireysel görüşülerek doldurulmuş-
tur. Öğrencilerin %71.8’i sabah kahvaltısı yapmakta, %28.2’si 
ise sabah kahvaltısı yapmamaktadır. Öğrencilerin %55.4’ü 
sabah kahvaltısını evde yapmaktadır. Öğrencilerin %66.6’sı 
sabah kahvaltısının okul başarısı üzerinde etkili olduğunu 
belirtmiştir. Araştırmaya göre öğrenciler her gün kahvaltıda 
en fazla ekmek (%21.0), peynir (%21.4), zeytin (%15.9), yu-
murta (%12.8) gibi besinleri ve içecek olarak çayı (%58.6) 
tercih etmektedirler. Kahvaltı yapmayan öğrencilerin %33.4’ü 
rahatsızlandığını belirtmiştir. Sonuç olarak, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nde ki öğrencilerin sabah kahvaltısı yapma alış-
kanlıklarının yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. Kahvaltı 
yapmayan öğrencilere ise beslenme konulu seminer gibi eği-
tim faaliyetleri düzenlenmeli ve kahvaltının önemi anlatılma-
lıdır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Kahvaltı, Besin, 
Beslenme Bilgisi

Abstract: This study was carried out in order to determine 
students’ habits of morning breakfast in the Turkish Repub-
lic of Northern Cyprus Eastern Mediterranean University, the 
factors affecting their morning breakfast and the foods they 
consumed in the morning and breakfast. Over 264 males 
(%52.8) and 236 females (%47.2), were included in the study. 
A questionnaire, which included questions on their age, sex, 
height, weight, evaluation of their BMI, their personal char-
acteristics such as marital status and also their education of 
nutrition, their habits on breakfast, foods and drinks they get 
in breakfast, the influence of breakfast in their school success, 
health problems that they had when they didn’t have break-
fast was carried out at face to face interview. In this regard a 
questionnaire was constructed by the researcher and filled by 
the students. %71.8 of the students eat breakfast while %28.2 
don’t. 55.4% of the students do breakfast at home. Also break-
fast has influence on the success of %66.6 of the students. 
According to the research done, during one day, the mostly 
eaten nutrients are bread (%21.0), cheese (%21.4), and olive 
(%15.9) and egg (%12.8) and the most preferred drink is tea 
(%58.6). 33.4% of the students who didn’t make breakfast 
stated that they were disturbed. As a result, it was determined 
that the students at Eastern Mediterranean University had 
enough habits of morning breakfast making. For students who 
don’t have breakfast, educational activities such as seminars 
on nutrition should be organized and the importance of break-
fast should be explained.

Key Words: University Students, Breakfast, Food, Nutritional 
Knowledge
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GİRİŞ 

Beslenme; bireyin büyümesi, gelişmesi, sağ-
lığını koruması, üretken olarak yaşayabilmesi 
için gerekli olan enerji ve besin öğelerinden 
her birini vücuduna yeterli miktarda, dengeli 
olarak alması ve kullanmasıdır (Baysal, 2002: 
9). Bireyin günlük enerji ve besin öğesi gerek-
sinimlerini her öğünde yeterli ve dengeli bir 
şekilde almasında sabah kahvaltısı ilk sırada 
gelmektedir. Nitekim uyku halinde ve akşam 
yemeği ile sabah arasında geçen yaklaşık 12 
saatlik sürede vücut yaşamsal işlevlerini sür-
dürürken de besinleri kullanmaktadır. Sabah 
kahvaltısının yapılmadığı durumda beyinde 
yeterince enerji oluşmamakta ve gün boyunca 
yorgunluk, dikkat ve algıda azalma, baş ağ-
rısı gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Deney 
hayvanları ve insanlarda yapılan çalışmalar; 
sabah kahvaltısı yapılması ile kan şeker düze-
yinin yeterli olması sonucunda bilişsel işlev-
ler ve hatırlama performansında önemli etkisi 
olduğunu göstermiştir (Budak, vd., 2005: 47-
54; Baysal, 1999: 1-3).

Yeni bir güne verimli bir şekilde başlamak 
için sabah kahvaltısında tüketilen besinlerin 
miktarı ve bileşimi de önemlidir. Bunun için 
sabah kahvaltısı günlük enerjinin 1/4’ü ya da 
en az 1/5’ini karşılamalıdır. Buna göre; gün-
lük alınması önerilen 2000-3000 kalori ener-
jinin 400-600 kalorisi sabah kahvaltısında 
alınmalıdır. Bu enerjinin de %55-60’ı karbon-
hidratlardan, %25-30’u yağdan, %15-20’si de 
proteinden gelmelidir. Kahvaltıda tüketilecek 

protein miktarı kan şeker düzeyini düzen-
lemede ve dolayısıyla yorgunluk, açlık gibi 
duyguların önlenmesinde etkili olduğundan 
en az 15 g olmalı ve bu değerin altına düşme-
melidir (Kutluay, 2001: 121-137).

Türkiye’de üniversite eğitimi gören gençle-
rinin beslenme alışkanlıkları ile ilgili yapı-
lan araştırmalarda; öğrencilerin genellikle 
öğün tüketimine dikkat etmedikleri ve sa-
bah kahvaltısını atladıkları belirlenmiştir 
(Güleç, vd., 2008: 102-109; Heşeminia, vd., 
2002: 155-166; Mazıcıoğlu ve Öztürk, 2003: 
172-178). Benzer şekilde Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (A.B.D.) 19-29 yaş arasında-
ki gençlerde sabah kahvaltısı tüketiminin en 
düşük olduğu saptanmıştır (Haines vd., 1996: 
465-470). Bu çalışma; Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi öğ-
rencilerinin sabah kahvaltısı yapma duru-
munu, sabah kahvaltısı yapmasını etkileyen 
etmenleri ve sabah kahvaltısında tükettikleri 
besinleri belirlemek amacı ile planlanmış ve 
yapılmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmanın Yeri, Zamanı ve Örneklem 
Seçimi

Bu araştırma 8 Ekim 2013-24 Haziran 2014 
tarihleri arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim 
gören öğrenciler ile yapılmıştır. Öğrenciler 
üniversite bünyesindeki tüm fakülte ve yük-
sek okullardan tabakalı rastgele örnekleme 
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yöntemi ile seçilmiştir. Araştırma örneklemi 
%5 hata payı, %95 güven düzeyi ve %90 güç 
ile 500 gönüllü öğrenci olarak belirlenmiş ve 
buna göre araştırmaya toplam 236 erkek ve 
264 kız öğrenci alınmıştır. 

Araştırmanın Genel Planı

Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, boy uzunluğu, 
vücut ağırlığı, BKI ve medeni durumu gibi 
kişisel özellikleri, beslenme eğitimi alma 
durumu ile sabah kahvaltısı yapma alışkan-
lıkları ve sabah kahvaltıda tükettikleri yi-
yecek ve içecekler ile sabah kahvaltısının 
okul başarısına etkisi, kahvaltı yapılmadığı 
zaman karşılaşılan sağlık sorunlarına yöne-
lik bilgileri içeren anket formu araştırmacı 
tarafından hazırlanmıştır. Anket formu konu 
ile ilgili kaynaklardan ve daha önce yapılmış 
araştırmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır 
(Özdoğan, 2006: 129-148; Yılmaz ve Özkan, 
2007: 88-102; Sevindi ve ark., 2007: 11; Öz-
doğan ve ark., 2010: 882-886).

Anket formu öğrencilerle birlikte yüz yüze 
bireysel görüşme tekniğiyle doldurulmuştur. 

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

BKI Değerlendirilmesi

Öğrencilerin vücut ağırlığı (kg) ve boy uzun-
luğu (m) ölçülmüş ve BKI (kg/m(2)) hesaplan-
mıştır. Beden Kütle İndeksi sonuçları WHO 
(World Health Organization) sınıflandırma-
sına göre; 18.5 kg/m2’nin altı “zayıf”, 18.5-
24.9 kg/m2  “normal”, 25-29.9 kg/m2 “hafif 

şişman”, 30-34.9 kg/m2 “1. Derece Şişman”, 
35-39.9 kg/m2 “2. Derece Şişman” ≥40 kg/m2 
“3. Derece şişman” olarak değerlendirilmiştir 
(WHO, Adapted From WHO, 1995, WHO, 
2000 and WHO 2004. 2013.). 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Verilerin istatistik değerlendirmesi Windows 
ortamında SPSS 18.0 (Statistical Package for 
Social Sciences for Windows) istatistik paket 
programı kullanılarak yapılmıştır. Öğrenci-
lerden elde edilen veriler sayı (n) ve yüzde 
(%) olarak tablolarda verilmiştir. Kategorik 
verilerde Khi-kare önemlilik testi uygulan-
mış, p≤0.05 değeri önemli olarak kabul edil-
miştir.

BULGULAR

Araştırmaya katılan öğrencilerin tanıtıcı özel-
liklerine göre dağılımları incelendiğinde öğ-
rencilerin %47.2’si kadın ve %52.8’i erkektir. 
Öğrencilerin %97.4’ü bekar ve %2.6’sı evli-
dir. Öğrencilerin yaş aralıklarına bakıldığında 
%24.8’i 18-20, %65’i 21-25, %10.0’ı 26-30, 
%0.2’si 30 yaş ve üzerinde olduğu saptanmış-
tır. Öğrencilerin %89.0’ı fakülte ve %11.0’ı 
yüksekokulda eğitim almaktadır. Öğren-
cilerin %27.8’i yurtta, 27.6’sı yalnız evde, 
%26.2’si ev arkadaşı ile evde ve %18.4’ü ai-
lesi ile birlikte evde yaşamaktadır.

Öğrencilerin BKI değerlendirmesine göre; 
erkeklerin %7.2’si ve kadınların %14.8’i 
zayıf, erkeklerin %64.4’ü ve kadınların 



54

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2017 Sayı: 09  Kış İlkbahar
January-February - March - April 2017 Issue: 09 Winter Spring

ID:119 K:185
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

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

%74.6’sı normal ağırlıkta, erkeklerin %22.5’i 
ve kadınların %10.3’ü hafif şişman, erkekle-
rin %5.5’i birinci derece şişman olup, kadın-
larda birinci derece şişman bulunmamakta-
dır, erkeklerin %0.4’ü ve kadınların %0.3’ü 
ikinci derece şişman olup, erkek ve kadın-
larda üçüncü derece şişman bulunmamakta-
dır (p<0.00). Erkek ve kız öğrencilerin BKI 
değerlendirilmesi arasındaki fark istatistiksel 
olarak önemlidir (p≤ 0.05).

Öğrencilerin beslenme eğitimi alma duru-
muna bakıldığında, erkeklerin  %77.5’i ve 
kadınların %67.8’i beslenme eğitimi alma-
mış iken erkeklerin %22.5’i ve kadınların 
%32.2’si beslenme eğitimi almıştır (p>0.15). 
Beslenme eğitimi almış öğrencilerin %85.2’si 

üniversitede, %14.1’i diyetisyenden, %0.7’si 
ortaöğretimde almıştır (p>0.48). Öğrencilerin 
beslenme eğitimi alma durumu ve beslenme 
eğitimini aldıkları kaynağın grupları arasın-
daki fark istatistiksel olarak önemli değildir 
(p>0.05).

Öğrencilerin sabah kahvaltısı yapma durumu 
Tablo 1’de verilmiştir. Erkeklerin %69.9’u ve 
kadınların %73.5’i düzenli olarak sabah kah-
valtısı yapmakta, erkeklerin %30.1’i ve ka-
dınların %26.5’i yapmamaktadır (p>0.376). 
Erkek ve kadın öğrencilerin sabah kahvaltısı 
yapma durumu arasındaki fark istatistiksel 
olarak önemli değildir (p>0.05). 

Tablo 1. Öğrencilerin Düzenli Sabah Kahvaltısı Yapma Durumu

Erkek Kadın Toplam

Sayı % Sayı % Sayı %

Yapıyor 165 69.9 194 73.5 359 71.8

Yapmıyor 71 30.1 70 26.5 141 28.2

Toplam 236 100.0 264 100.0 500 100.0

2χ :0.784; p>0.376

Öğrencilerin sabah kahvaltısı yapma gerek-
çelerine bakıldığında, erkeklerin %36.4’ü 
ve kadınların %43.0’ı güne sağlıklı başla-
mak için, erkeklerin %23.3’ü ve kadınların 
%17.4’ü önemli öğün olduğu için, erkeklerin 
%19.4’ü ve kadınların %18.8’i biyolojik ge-
reksinme olduğundan, erkeklerin %16.1’i ve 

kadınların %18.8’i sağlık sorunu nedeniyle, 
erkeklerin %4.8’i ve kadınların % 2.0’ı vü-
cut ağırlığını korumak için sabah kahvaltısı 
yapmaktadır (p>0.466). Erkek ve kadın öğ-
rencilerin sabah kahvaltısı yapma gerekçeleri 
arasındaki fark istatistiksel olarak önemli de-
ğildir (p>0.05).
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Öğrencilerin sabah kahvaltı yapmama gerek-
çelerine bakıldığında, erkeklerin %76.4’ü ve 
kadınların %72.5’inin zamanı olmadığından, 
erkeklerin %12.5’i ve kadınların %22.0’ı 
iştahsız olduğundan, erkeklerin %6.9’u ve 
kadınların % 0’ı uygun ortam bulamadığın-
dan, erkeklerin %2.7‘si ve kadınların %1.4’ü 
sabahları açlık hissetmediğinden, erkeklerin 
%1.4’ü ve kadınların %4.3’ü ise alışkanlığı 
olmadığından sabah kahvaltı yapmadığını 
belirtmiştir (p>0.101). Erkek ve kadın öğren-
cilerin sabah kahvaltı yapmama gerekçeleri 
arasında fark istatistiksel olarak önemli de-
ğildir (p>0.05).

Öğrencilerin sabah kahvaltısı yaptıkları yer 
Tablo 2’de verilmiştir. Sabah kahvaltısını 
erkeklerin %60.3’ü ve kadınların %51.2‘si 
evde, erkeklerin %18.0’ı ve kadınların 
%32.4’ü yurtta, erkeklerin %8.7’si ve kadın-
ların %7.5’i yemekhanede, erkeklerin %8.1’i 
ve kadınların %3.7’si kahvehanede, erkekle-
rin %4.9’u ve kadınların %5.1’i okul kanti-
ninde yapmaktadır (p<0.019). Erkek ve kadın 
öğrencilerin sabah kahvaltısı yaptıkları yer 
arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir 
(p≤0.05). 

Tablo 2. Öğrencilerin Sabah Kahvaltısı Yaptıkları Yer

Erkek Kadın Toplam

Yer Sayı % Sayı % Sayı %

Ev 111 60.3 109 51.2 220 55.4

Yurt 33 18.0 69 32.4 102 25.7

Yemekhane 16 8.7 16 7.5 32 8.1

Kahvehane 15 8.1 8 3.7 23 5.7

Okul kantini 9 4.9 11 5.1 20 5.0

Toplam 184 100.0 213 100.0 397 100.0

2χ :13.539;p<0.019

Öğrencilerin sabah kahvaltısı yapmanın okul 
başarısı etkisine yönelik düşüncelerine ba-
kıldığında sabah kahvaltısının erkeklerin 
%62.3’ünün ve kadınların %70.5’inin okul 
başarısını etkilediği, erkeklerin %37.7’sinin 
ve kadınların %29.5’inin okul başarısını etki-
lemediği belirtilmiştir (p≤0.05). Erkek ve ka-

dınların sabah kahvaltısı yapmanın okul ba-
şarısı etkisine yönelik düşünceleri arasındaki 
fark istatistiksel olarak önemlidir (p≤0.05). 
Erkeklerin %9.6’sı ve kadınların %8.5’i ha-
fızasını güçlendirdiği, erkeklerin %35.6’sı ve 
kadınların %37.7’si çalışma gücünü artırdığı, 
erkeklerin %35.6’sı ve kadınların %35.1’i 
yoğunlaşmasını artırdığı, erkeklerin %19.2’si 
ve kadınların %18.6’sı dikkat, algılama ve 
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iletişimini arttırdığı için kahvaltı yaptığını 
belirtmiştir.

Öğrencilerin kahvaltıda tükettikleri içecek çe-
şitleri ve tüketim sıklığı Tablo 3’te verilmiş-
tir. Erkeklerin her gün; %60.3’ü çay, %15.9’u 
süt, %9.5’i hazır meyve suyu, %8.7’si taze 
meyve suyu, %5.6’sı kahve tükettikleri, ka-
dınların ise her gün; %65.6’sı çay, %17.8’i 
süt, %3.8’i hazır meyve suyu, %7.0’ı taze 
meyve suyu, %5.1’i kahve ve %0.6’sı gazlı 
içecekler tükettikleri belirlenmiştir. Erkek-
lerin %16.7’si çayı, %16.7’si sütü, %16.7’si 
hazır meyve suyunu, %16.7’si taze meyve 
suyunu, %16.7’si kahveyi, %16.7’si gazlı 
içecekleri hiç tüketmediklerini ve kadınların 
%17.6’sı çayı, %12.0’ı sütü, %17.6’sı hazır 
meyve suyunu, %17.6’sı taze meyve suyunu, 
%17.6’sı kahveyi, %17.6’sı gazlı içecekleri 
hiç tüketmedikleri belirlenmiştir.

Öğrencilerin kahvaltıda tükettikleri yiyecek-
ler ve tüketim sıklığı Tablo 4’te verilmiştir. 
Erkeklerin her gün; %21.1’i peynir, %21.1’i 
ekmek, %16.2’si zeytin, %13.4’ü yumurta, 
%10.4’ü bal-reçel-pekmez, %7.2’si domates-
salatalık, %5.8’i yağ, %2.8’i et ürünleri ve 
%2.1’i unlu ürünleri yedikleri ve kadınların 
%21.3’ü peynir, %21.4’ü ekmek, %15.3’ü 
zeytin, %12.4’ü yumurta, %10.1’i bal-reçel-
pekmez, %10.5’i domates-salatalık, %3.6’sı 
yağ, %2.9’u et ürünleri ve %2.5’i unlu 
ürünleri yedikleri belirlenmiştir. Erkeklerin 
%11.2’si peyniri, %11.2’si ekmeği, %11.2’si 
zeytini, %11.2’si yumurtayı, %11.2’si bal-

reçel-pekmezi, %11.2’si domates-salatalı-
ğı, %11.2’si yağı, %11.2’si et ürünlerini ve 
%11.2’sinin unlu ürünleri hiç yemedikleri ve 
kadınların %8.7’si peyniri, %8.7’si ekmeği, 
%13.0’ı zeytini, %13.0’ı yumurtayı,  %8.7’si 
bal-reçel-pekmezi, %8.7’si domates-salata-
lığı, %13.0’ı yağı, %13.0’ı et ürünlerini ve  
%13.0’ının unlu ürünleri hiç yemedikleri tes-
pit edilmiştir.

Öğrencilerin sabah kahvaltısı yapmadığında 
her hangi bir rahatsızlık oluşması durumu 
incelendiğinde erkeklerin %71.2’si ve kadın-
ların %62.5’i rahatsızlık oluşmadığını, erkek-
lerin %28.8’i ve kadınların %37.5’i rahatsız-
lık oluştuğunu ifade etmiştir. Erkek ve kadın 
öğrencilerin sabah kahvaltısı yapmadıkların-
da her hangi bir rahatsızlık oluşma durumu 
arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir 
(p<0.040).  Oluşan rahatsızlık durumuna ba-
kıldığında erkeklerin %25.5’i ve kadınların 
%30.0’ı mide bulantısı, erkeklerin %24.4’ü 
ve kadınların %22.1’i halsizlik, erkeklerin 
%17.0’ı ve kadınların %20.1’i huzursuzluk, 
erkeklerin %14.0’ı ve kadınların %7.4’ü 
yorgunluk, erkeklerin %7.4’ü ve kadınların 
%9.0’ı dikkat azalması, erkeklerin  %6.4’ü 
ve kadınların %9.0’ı açlık hissi, erkeklerin 
%3.2’si ve kadınların %1.6’sı titreme, er-
keklerin %1.1’i ve kadınların %0.8’i üşüme, 
erkeklerin %1.0’ı terleme oluştuğunu ifade 
etmiştir. Erkek ve kadın öğrencilerin sabah 
kahvaltısı yapmadığında oluşan rahatsızlık 
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durumları arasındaki fark istatistiksel olarak 
önemli değildir (p>0.234).   

Tablo 3. Öğrencilerin Kahvaltıda Tükettikleri İçecek Çeşitleri ve Tüketim Sıklığı
Her gün Günaşırı Haftada Bir 15 Günde ve Daha Seyrek Hiç Toplam

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

İçecekler Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Çay 76 60.3 103 65.6 15 53.6 15 65.2 39 60.9 44 62.0 16 66.7 16 66.7 4 16.7 3 17.6 331 58.7

Süt 20  
15.9

28 17.8 4 14.3 4 17.4 9 14.1 6 8.4 0 0.0 1 4.2 4 16.7 2 12.0 84 14.9

Hazır Meyve 
Suyu

12 9.5 6 3.8 1 3.6 2 8.7 8 12.5 8 11.3 2 8.3 2 8.3 4 16.7 3 17.6 48 8.5

Taze Meyve 
Suyu

11 8.7 11 7.0 3 10.7 1 4.3 1 1.5 5 7.0 4 16.7 3 12.5 4 16.6 3 17.6 46 8.2

Kahve 7 5.6 8 5.1 4 14.3 1 4.3 6 9.3 8 11.2 2 8.3 1 4.1 4 16.6 3 17.6 44 7.8

Asitli 
İçecekler

0 0 1 0.6 1 3.5 0 0.0 1 1.5 0 0.0 0 0 1 4.1 4 16.6 3 17.6 11 1.9

Toplam 126 100.0 157 100.0 28 100.0 23 100.0 64 100.0 71 100.0 24 100.0 24 100.0 24 100.0 17 100.0 564 100.0

Tablo 4. Öğrencilerin Kahvaltıda Tükettikleri Yiyecekler ve Tüketime Sıklığı
Her gün Günaşırı Haftada Bir 15 Günde Bir ve Daha Seyrek Hiç Toplam

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Yiyecekler Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Peynir 91 21.1 118 21.3 24 23.3 19 24.6 43 23.5 41 2.7 18 19.5 18 21.4 4 11.2 2 8.7 378 21.4

Ekmek 91 21.1 119 21.4 23 22.3 17 22.0 42 22.9 37 20.5 19 20.6 17 20.2 4 11.2 2 8.7 371 21.0

Zeytin 70 16.2 85 15.3 15 14.5 13 16.8 32 17.4 28 15.5 16 17.3 15 17.8 4 11.2 3 13.0 281 15.9

Yumurta 58 13.4 69 12.4 13 12.6 8 10.3 25 13.6 24 13.3 10 10.8 12 14.2 4 11.2 3 13.0 226 12.8

Bal-Reçel-
Pekmez

45 10.4 56 10.1 7 6.8 9 11.6 15 8.2 14 7.7 7 7.6 6 7.1 4 11.2 2 8.7 165 9.3

Domates – 
salatalık

31 7.2 58 10.5 13 12.6 7 9.0 16 8.7 22 12.2 12 13.0 7 8.3 4 11.2 2 8.7 172 9.7

Yağ 25 5.8 20 3.6 0 0 0 0 2 1.0 2 1.1 1 1.0 1 1.1 4 11.2 3 13.0 58 3.2

Salam-sosis-
sucuk

12 2.8 16 2.9 4 3.8 3 3.9 6 3.2 6 3.3 6 6.5 3 3.5 4 11.2 3 13.0 63 3.5

Unlu ürünler* 9 2.1 14 2.5 4 3.8 1 1.3 2 1.0 6 3.3 3 3.2 5 5.9 4 11.2 3 13.0 51 2.8

Toplam 432 100.0 555 100.0 103 100.0 77 100.0 183 100.0 180 100.0 92 100.0 84 100.0 36 100.0 23 100.0 1765 100.0

* Simit, Poğaça, Diğer çörekler

TARTIŞMA

Bu çalışmada Doğu Akdeniz Üniversite-
si’ndeki öğrencilerin %71.8’inin sabah kah-
valtısı yaptığı belirlenmiştir. Türkiye’de üni-
versite gençlerinin beslenme alışkanlıklarını 
saptamaya yönelik yapılan çalışmalarda, 
genellikle öğrencilerin sabah kahvaltısı öğü-
nünü atladıkları ve tek öğün yemek yedikleri 

saptanmıştır (Heşeminia, vd., 2002: 155-166; 
Durmaz, vd., 2002: 69-73; Garipoğlu, vd,. 
2006: 173-180). Yapılan benzer çalışmalar-
da her gün düzenli olarak kahvaltı yapan öğ-
rencilerin oranı, %19.1 (Şahinöz, 1997: 40), 
%34.4 (Mazıcıoğlu ve Öztürk, 2003: 172-
178), %65.5 (Demir, 2006: 257), %34.8 (Ya-
man ve Yabancı, 2006: 214-223) ve %44.1 
(Özdoğan, 2010: 882-886) olarak bildiril-
miştir. Bu sonuçlara göre Doğu Akdeniz Üni-
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versitesi’ndeki öğrencilerin sabah kahvaltısı 
yapma alışkanlıklarının daha yüksek olduğu 
görülmektedir. 

Bu çalışmadaki erkeklerin %69.9’unun ve 
kadınların %73.5’inin sabah kahvaltısı yap-
tığı saptanmıştır (p<0.05). Benzer olarak 
yapılan bir çalışmada da kadınların her gün 
düzenli olarak kahvaltı yapma alışkanlığı-
nın erkeklerden yüksek olduğu belirtilmiştir 
(Faydaoğlu, vd., 2013: 299-308). 

Çalışmaya katılan öğrencilerin kahvaltı yap-
malarındaki amaçları; kahvaltının önemli bir 
öğün olması, kahvaltıyla güne daha sağlıklı 
başlanabilmesi ve biyolojik gereksinmeden 
kaynaklı olduğu ifade edilmiştir. Öğrenci-
lerin %74.5’i zaman yetersizliğinden dolayı 
kahvaltı yapmadıklarını belirtmiştir. Benzer 
olarak üniversite öğrencileri ile yapılan diğer 
çalışmalarda da kahvaltı öğününü atlamadaki 
ilk nedenin zaman yetersizliği, ikinci nedenin 
ise iştahsızlık olduğu tespit edilmiştir (Dur-
maz, vd., 2002: 69-73; Garipoğlu, vd., 2006: 
173-180; Karaoğlu, vd., 2005: 82-88; Erten, 
2006: 32-91; Tuncay ve Öktem, 2008: 40-82; 
Orak, vd., 2006: 5-11). Çalışmaya katılan ve 
sabah kahvaltısı yapan öğrencilerin çoğunun 
(%69.8) vücut ağırlığı normaldir. Öğrencile-
rin %55.4’ü sabah kahvaltısını evde yapmak-
tadır. Adıyaman’da eğitim gören 250 üniver-
site öğrencisi ile yapılmış olan çalışmada da 
öğrencilerin kahvaltı yaptıkları mekan sor-
gulandığında benzer bir sonuç alınmış ve en 

çok evlerinde (%49.5) kahvaltı yaptıkları be-
lirlenmiştir (Erten, 2006: 32-91). 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %27.6’sı-
nın beslenme eğitimi aldığı saptanmıştır. 
Çalışmadaki öğrencilerin büyük çoğunluğu 
(%85.2) beslenme eğitimini üniversitede al-
dığını belirtmiştir. Beslenme eğitimi, öğren-
cilerin doğru beslenme alışkanlıkları edinme-
leri ile yaşamlarının ilerleyen döneminde sağ-
lıklarını korumaları açısından oldukça önem-
lidir. Bu nedenle başta gençler olmak üzere 
tüm bireylerin yaşamlarının her döneminde 
beslenme üzerine eğitim almaları sağlan-
malıdır. Yapılan bir çalışmada, öğrencilerin 
%69.7’sinin beslenme ile ilgili eğitim aldığı 
ve bu eğitimi okul (%95.5), konferans-panel 
gibi toplantılar (%4.1) ile aldıkları belirtil-
miştir (Yılmaz ve Özkan, 2007: 88-102). Bir 
başka çalışmada da öğrencilerin %47.2’sinin 
beslenme ile ilgili eğitim aldığı ve bu eğiti-
min %27.7’sinin ders dışında beslenmeyle 
ilgili bir konferans ya da eğitime katılarak 
aldıklarını (Mazıcıoğlu ve Öztürk, 2003: 
172-178), bir başka çalışmada ise üniversite 
öğrencilerinin %27.7’sinin beslenme eğitimi 
aldığı ve bu eğitimin %98.5’inin okul eğitimi 
içinde aldıkları belirtilmektedir (Erten, 2006: 
32-91). Yapılan bu çalışmada beslenme eğiti-
mi alan öğrenci oranının diğer çalışmalardan 
daha düşük olduğu görülmektedir.

Çalışmaya katılan öğrencilerin %66.6’sı sa-
bah kahvaltısının okul başarısı üzerinde etki-
li olduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin 
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%36.8’i sabah kahvaltı yapmanın çalışma ka-
pasitesini ve %35.3’ü işe yoğunlaşmayı artır-
dığını belirtmiştir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük çoğun-
luğunun (%58.7) sabah kahvaltısında çay, 
buna karşılık %14.9’unun süt gibi protein 
içeriği yüksek bir içeceği içtiği, ayrıca gazlı 
içecekleri az tercih ettikleri  (%1.95) belirlen-
miştir. Sabah kahvaltısında en fazla çay tü-
ketilme nedeninin aileden gelen bir alışkanlık 
olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de yapılan 
diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde 
edilmiştir (Güleç, vd., 2008: 102-109; Mazı-
cıoğlu ve Öztürk, 2003: 172-178; Yaman ve 
Yabancı, 2006: 214-223; Özdoğan, vd., 2010: 
882-886; Elmacıoğlu, 1995: 263-271).

Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük çoğun-
luğunun sabah kahvaltısında peynir (%21.4), 
ekmek (%21.0), zeytin (%15.9) ve yumurta 
(%12.8) tükettiği saptanmıştır. Üniversite 
öğrencileri ile yapılan diğer çalışmalarda da; 
öğrencilerin kahvaltıda en çok peynir, çay, 
zeytin ve ekmek tükettiği saptanmıştır (He-
şeminia, vd., 2002: 155-166; Yaman ve Ya-
bancı, 2006: 214-223;  Özdoğan vd., 2010: 
882-886). Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 
öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada, 
öğrencilerin %32.0’ının sabah kahvaltısı 
yapmadan okula geldiği, kahvaltı yapanların 
ise %19.0’ının sadece simit tükettiği tespit 
edilmiştir (Faydaoğlu, vd., 2013: 299-308). 
Sabah kahvaltısında en fazla peynir, ekmek, 
zeytin ve yumurta tüketilmesinin nedeninin 

alışkanlık olabileceği, sadece simit ve buna 
benzer unlu mamüllerin sabah kahvaltısında 
tüketilmesinin nedeninin ise kahvaltı hazırla-
makta üşendiklerini ve kolaya kaçma eğilim-
lerinden kaynaklı olabileceği düşünülmekte-
dir. 

Çalışmaya katılan erkek öğrencilerin %28.8’i, 
kadın öğrencilerin ise %37.5’i sabah kah-
valtı yapmadıklarında rahatsız olduklarını 
belirtmişlerdir. Sabah kahvaltısı yapmayan 
öğrencilerin %27.8’inin mide bulantısı ve 
%23.1’inin halsizlik gibi şikayetlerle karşı-
laştıkları belirtilmiştir. Yapılan bir çalışmada 
da benzer olarak öğrencilerin sabah kahvaltı-
sı yapmadıklarında halsizlik, yorgunluk, aç-
lık hissi ve dikkatte azalma gibi rahatsızlık-
ların gözlendiği bildirilmiştir (Sevindi, vd., 
2007: 11).

SONUÇ

Öğrencilerin %71.8’i sabah kahvaltısı yap-
makta, %28.2’si ise sabah kahvaltısı yapma-
maktadır. Öğrencilerin %74.5’i zaman yeter-
sizliğinden dolayı kahvaltı yapmamaktadır. 
Vücut ağırlığı normal olan öğrencilerin sa-
bah kahvaltısı yapma durumu daha fazladır 
(p≤0.05). Sabah kahvaltısı yapan öğrencile-
rin %55.4’ü evde yapmaktadır. Öğrencilerin 
sabah kahvaltısı yapmalarının okul başarısı 
üzerindeki etkisi %66.6’dır. Araştırmaya göre 
öğrenciler her gün sabah kahvaltısında en 
fazla ekmek (%21.02), peynir (%21.42), zey-
tin (%15.92), yumurta (%12.80) gibi besin-
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leri ve içecek olarak çayı (%58.69) tercih et-
mektedirler. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
sabah kahvaltısı yapılmadığında %33.4’ünün 
de rahatsızlık oluşmaktadır. 

ÖNERİLER

Araştırmanın bulguları sonucunda şu öneri-
lerde bulunulmuştur:

1. Sabah kahvaltı yapmadan güne başlamak 
sağlıklı bir beslenme davranışı değildir.  
Metabolizmanızın iyi çalışması için özel-
likle uyandıktan 1 saat sonraya kadar sa-
bah kahvaltısı yapılmalıdır.

2. Sabah kahvaltısında tam buğday ekmeği, 
peynir veya yumurta, zeytin, reçel-bal-
pekmez ve mevsiminde bulunan sebze ya 
da meyvelerden oluşan dengeli bir öğün 
tüketilmelidir.

3. Öğrencilerin doğru beslenme alışkanlıkları 
etkin ve sürekli beslenme eğitimi ile arttı-
rılmalıdır.

4. Yeterli ve dengeli beslenme konusunda 
üniversite öğrencilerine yönelik konfe-
rans, panel ve söyleşiler düzenlenmelidir.
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EXTENDED ABSTRACT

Breakfast has the prior importance at individual’s getting needs of daily energy and nutrition 
in the aspect of getting them at each meal sufficiently and stably.When breakfast isn’t done in 
the morning, there isn’t enough energy in the brain and problems such as fatigue, attention and 
decrease of perception, headache occur during the day. This study was planned and done in the 
purpose of determining the situation of The Republic Of Turkey Eastern Mediterranean Uni-
versity  students’ having breakfast, the factors affecting their having breakfast and the food they 
have for breakfast. The survey was conducted between 8 October 2013 and 24 June 2014 with 
students studying at the Eastern Mediterranean University of the Turkish Republic of Northern 
Cyprus. The students were selected by stratified random sampling method from all the faculties 
and high schools in the university. The research sample was determined as 500 students with 
a 5% error rate, 95% confidence level and 90% power, and a total of 236 male and 264 female 
students were included in the study. Students’ personal characteristics such as age, sex, height, 
weight, Body Mass Index (BMI) and marital status; the situation of having nutrition education, 
the habits of having breakfast and the knowledge including the food they have for the breakfast 
were obtained by a questionnaire  prepared by the researcher. The questionnaires were filled by 
face to face individual interviewing method. The body weight (kg) and height (m) of the stu-
dents were measured and the BMI (kg / m (2)) was calculated. Body Mass Index results are clas-
sified according to WHO (World Health Organization) classification; 18.5-24.9 kg/m2 “normal 
weight”, 25-29.9 kg/m2 “light weight”, 30-34.9 kg/m2 “1. Degree Obese”, 35-39.9 kg/m2 “2. 
Degree Obese”, ≥40 kg/m2” 3. Degree Obese “. The statistical evaluation of the data was done 
by using SPSS 18.0 statistical packet pragramme in Windows. The data obtained from the stu-
dents were given in the tables as number (n) and percentage (%). Chi-square test was applied in 
categorical data, the value of p≤0,05 was accepted as important. 47.2% of the students surveyed 
were momen and 52.8% were male. According to BMI evaluation; 7.2% of the men and 14.8% 
of the women are weak, 64.4% of the men and 74.6 of the women are normal weight, 22.5% of 
the men and 10.3% of the women are overweight, 5.9% of the men and 0.38% of the women 
are fat (p<0.00). While 77.5% of the men and 67.8% of the women didn’t have nutrition edu-
cation, 22.5% of the men and 32.2% of the women had nutrition education (p>0.15). 85.2% of 
the students who participated in the study were in the university. 69.9% of the men and 73.5% 
of the women have breakfast regularly, but 30.1% of the men and 26.5% of the women don’t 
have breakfast (p>0.376).74.5% of the students can’t have breakfast due to lack of time. Most 
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of the students who participated in the study and made breakfast in the morning (69.8%) were 
normal in body weight. 55.4% of the students do breakfast at home. 66.6% of the students who 
participated in the study stated that morning breakfast was effective on school success. Also, 
36.8% of the students stated that working breakfast in the morning and 35.3% increased work 
concentration. Everyday, among the men 60.3% drink tea, 15.9% drink milk, 9.5% drink ready 
fruit juice and among the women 65.6% drink tea, 17.8% drink milk and 3.8% drink ready 
fruit juice. Among the men, everyday, 21.1% eat cheese, 21.1% eat bread, 16.2%  eat olives, 
13.4%  eat eggs, 10.4%  eat honey-jam-molasses, 7.2% eat  tomatoes-cucumbers, and among 
the women 21.3%  eat cheese, 21.4% eat  bread, 15.3% eat olives, 12.4% eat  eggs, 10.1% eat 
honey-jam-molasses and 10.5% eat tomatoes-cucumbers. 28.8% of the male students participa-
ting in the study and 37.5% of the female students were uncomfortable when they didn’t have 
breakfast in the morning. It was stated that 27.8% of the students who didn’t eat breakfast in the 
morning had complaints such as nausea and 23.1% of the students complained about fatigue. 
In the study it is concluded that students at Eastern Mediterranean University have sufficient 
habits of having breakfast, but students right nutrition habits must be improved by the effective 
and continuous nutrition education. It is suggested that for the university students conferences, 
panels and interviews should be held about the sufficient and balanced nutrition.
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Öz: Yaşamın ilk aylarında büyümenin sağlanması açısından 
çocuklar anne sütü ile beslenmeli, zamanında uygun tamam-
layıcı besinler eklenmeli, çeşitli gıdalar giderek artmalıdır. 
Bu araştırma, annelerin çocuk beslenmesi konusundaki uy-
gulamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçek-
leştirildi. Veriler, yüz yüze görüşme sırasında anket formu 
ile İstanbul’da bir Aile Sağlığı Merkezine başvuran 65 anne-
den elde edildi. Çocukların yaş ortalaması 17.90±3.46 ay ve 
%67.7’si erkekti. Annelerin %46,0’sının ilk 6 ay tek başına 
anne sütü, %30.8’inin anne sütüne ilave olarak mama verdi-
ği; ilk 4 ay emzirirken annelerin %64.6’sının su, %40’ının ise 
şekerli su verdiği belirlendi. Annelerin %26.2’sinin toplam 23 
ay süre ile anne sütü verdiği ve % 61.5’inin ek gıdalara 6. ay-
dan sonra başladığı saptandı. Bazı gıdaların (bal, et) başlama 
zamanının uygun olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak anne-
lerin ilk 6 ay tek başına anne sütü verme oranlarının düşük 
olduğu bulundu.  Annelerin çoğunun tamamlayıcı gıdalara 
doğru zamanda başladığı ancak bazı gıdaları çok erken ya da 
çok geç başlattığı görülmüştür. Bu nedenle annelere yönelik 
ilk 6 ay sadece anne sütü ile besleme ve tamamlayıcı besinlere 
doğru zamanda başlatmaya ilişkin rehberlik ve danışmanlık 
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Çocuk, Tamamlayıcı Gıda, 
Emzirme, Anne Sütü

Abstract: In the first months of life, in terms of ensuring 
growth, children should be nourished with mother’s milk with 
appropriate complementary foods added with time, the variety 
of foods gradually increasing. This research was conducted as 
a descriptive study to determine the practices mothers follow 
with regard to nourishing their children. Data were collected 
using a questionnaire administered during face-to-face inter-
views with 65 mothers presenting at a Family Health Center in 
Istanbul. The mean age (SD) of the children was 17.90±3.46 
months and 67.7% were male. It was determined that 46.0% 
of mothers fed their infants exclusively with mother’s milk 
in the first 6 months, 30.8% gave their children formula and 
mother’s milk 64.6% of mothers gave their infants water and 
mother’s milk 40% gave their babies sweetened water and 
mother’s milk in the first 4 months. Results showed that 26.2% 
of the mothers breastfed for a total of 23 months and 61.5% 
started on complementary foods after the first 6 months. It was 
seen that the time for starting some foods (e.g., honey, meat) 
was not appropriate. Ultimately it was found that rates of 
mothers exclusively breastfeeding in the first 6 months were 
low. It was seen that most of the mothers started complemen-
tary foods at the right time but that some started certain foods 
either too early or too late. Therefore, it is recommended that 
guidance and counseling be offered to mothers regarding ex-
clusively breastfeeding their babies in the first 6 months and 
starting on complementary foods at the right time. 

Key Words: Nutrition, Children, Complementary Food, 
Breastfeeding, Breast Milk
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INTRODUCTION

The World Health Organization (WHO) and 
the United Nations Children’s Fund (UNI-
CEF) recommend that all babies be exclusi-
vely breastfed in the first 6 months of life and 
that complementary foods be added in sub-
sequent periods to mother’s milk up until the 
age of 2 (Hannula, et, al., 2008: 1133, Telatar, 
et, al., 2008: 144-145, Tunçel, et, al., 2006: 
2, WHO, 2002: 7-8). Mother’s milk is extre-
mely vital in terms of balanced nourishment, 
healthy growth, and development of infants 
(Atıcı, et ,al., 2007: 1). Mother’s milk provi-
des everything an infant needs in the first six 
months of life including water (Selimoğlu, 
2013: 3), but after the sixth month, mother’s 
milk begins to become inadequate in meeting 
a baby’s nutritional needs (WHO, 2009: 19). 
For this reason, after the sixth month, depen-
ding upon the infant’s developmental status 
and needs, new foods must be given in addi-
tion to breastfeeding to provide complemen-
tary nourishment (Özmert, 2009: 158). 

Turkey Population and Health Research 
(TNSA) data for 2013 indicated that almost 
all babies in Turkey are breastfed in the first 
months of life. The ratio drops to 82.8% in the 
6th month and to 68.2% in the 12th month. 
While the percentage of babies less than two 
months old that are being nourished exc-
lusively with mother’s milk is 57.9%, this 
percentage falls to 35.4% in the case of 2–3 
month-olds and to 9.5% in 4–5 month-olds. 

In addition, infants in Turkey generally start 
on complementary foods very early on. More 
than one-fifth of infants less than two months 
old are fed formula in addition to mother’s 
milk and 9.5% are given water together with 
mother’s milk (TNSA, 2013: 160). The pre-
sent study was performed to determine the 
practices mothers adopt in terms of breastfe-
eding and starting on formula or complemen-
tary foods and the timeframes with respect to 
these changes.

MATERIAL and METHODS

The research employed a descriptive design. 
The study population comprised 115 mothers 
registered at a Family Health Center in Istan-
bul, who had children in the 1–2 age group. 
The sample was selected in accordance with 
the size calculation for finite populations and 
comprised a total of 87 mothers. Since 7 of 
the mothers did not consent to participating in 
the research and 15 mothers were unavailab-
le, the study was completed with 65 mothers. 
For data collection, the researcher prepared a 
questionnaire that was completed using face-
to-face interviews. The questionnaire was 
composed of 44 questions (11 open-ended and 
33 multiple-choice) on the sociodemographic 
characteristics of the family and child, breast-
feeding, and the initiation of complementary 
foods. Data were analyzed using descriptive 
statistics and the chi-square tests. Analyses 
were performed with Statistical Package for 
the Social Sciences Version 15 (SPSS Inc., 
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Chicago, IL, USA). Significance was consi-
dered at p <.05 level.

Permission was obtained from the concerned 
institutions for the research, and verbal and 
written consent of the participating families 
were obtained. The study was conducted in 
accordance with the Helsinki Declaration.

RESULTS

The sociodemographic characteristics of the 
families and children participating in the 
study are given in Table 1. As can be seen, the 
majority of the mothers (63.1%) and fathers 
(60.0%) had an elementary school educati-
on; 61.5% of the mothers were aged 21–30, 
53.8% of the fathers were aged 31–40, and 
46.2% of the families had two children. Of 
the children, 67.7% were male and their mean 
age (SD) was 17.90 ± 3.46 months.
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Table 1. Sociodemographic Characteristics of Families and Their Children

Characteristics Number (n = 65) Percentage (%)

Mother’s age

 Less than 20 years old 3 4.6

 21–30 years old 40 61.5

 31–40 years old 22 33.8

Educational status of mother

 Elementary school 41 63.1

 High school 16 24.6

 University 8 12.3

Father’s age

 21–30 years old 25 38.5

 31–40 years old 35 53.8

 Over 41 years old 5 7.7

Educational status of father

 Elementary school 39 60.0

 High school 19 29.2

 University 7 10.8

Number of children in family

 1 25 38.5

 2 30 46.2

 3 10 15.4

Child’s gender

 Girl 21 32.3

 Boy 44 67.7

Child’s mean age (months) Mean ± SD

17.90 ± 3.46
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Data on breastfeeding mothers and the time 
at which the mothers started their infants on 
complementary foods can be seen in Table 2. 
While all of the mothers (100.0%) breastfed 
their babies, 46.0% breastfed them exclusi-
vely in the first 6 months, 40% breastfed their 
children but gave them also sweetened water 

64.6% breastfed their children but gave them 
also regular water, and 30.8% their children 
gave them also formula in the first 4 months. 
In addition, 38.5% of the mothers started 
complementary foods before 6 months and 
61.5% started after 6 months. 

Table 2. Status of Breastfeeding Mothers and Initiation of Complementary Foods

Variables Number 
(n = 65)

Percentage 
(%)

Breastfeeding status

 Breastfeeding 65 100.0

 Not breastfeeding - -

Exclusively breastfeeding for first 6 months

 Yes 30 46.0

 No 35 54.0

Breastfeeding and giving sweetened water in first 4 months

 Yes 26 40.0

 No 39 60.0

Breastfeeding and giving regular water in first 4 months

 Yes 42 64.6

 No 23 35.4

Breastfeeding and giving formula in first 4 months

 Yes 20 30.8

 No 45 69.2

Complementary foods

 Started before 6 months 25 38.5

 Started after 6 months 40 61.5
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Table 3 shows when the mothers started their 
children on complementary foods. It can be 
seen that the mothers generally started their 
children on complementary foods after the 
6th month. Of the mothers, 49.2% started 
their babies off with fruit juice, 50.8% with 
yogurt, 58.5% with vegetable soup, 35.4% 

with biscuits, 43% with pudding, 49.2% with 
cereals, 55.4% with eggs, 49.2% with cheese, 
and 41.6% with molasses at months 6–7. In 
addition, 38.4% of the mothers started with 
chicken, 33.9% with red meat, 27.7% with 
fish, and 23.1% with honey at months 10–12.

Table 3. Initiation Times of Complementary Foods by Mothers*

Complementary 
foods

 Initiation times

Before 4 
months

At 4–5 
months

At 6–7 
months

At 8–9 
months

At 10–12 
months

After 12 
months

n % n % n % n % n % n %

Fruit juice 3 4.6 18 27.6 32 49.2 2 3.1 6 9.2 9 13.8

Yogurt 3 3.1 19 29.2 33 50.8 3 4.6 5 7.7 - -

Vegetable soup - - 17 26.2 38 58.5 3 4.6 5 7.6 - -

Biscuits 1 1.5 13 20.0 23 35.4 7 10.8 8 12.3 2 3.1

Chicken - - 2 3.5 17 16.2 13 20.0 25 38.4 3 4.5

Red meat - - - - 15 23.1 13 20.0 22 33.9 4 6.1

Fish - - - - 13 20.0 11 16.9 18 27.7 5 7.6

Pudding 2 3.1 3 4.6 28 43.0 8 12.3 3 4.6 2 3.0

Cereals - - 5 7.7 32 49.2 12 18.5 10 15.3 1 1.5

Eggs - - - - 36 55.4 13 20.0 10 15.3 2 3.0

Cheese - - 4 6.1 32 49.2 7 10.8 10 15.3 1 1.5

Molasses 3 4.6 2 3.0 27 41.6 6 9.2 6 9.2 1 1.5

Honey 1 1.5 - - 9 13.9 4 6.2 15 23.1 4 6.1

* More than one choice was marked. Highest 
row percentages are bolded

Table 4 compares the mothers’ educational 
status with the nutritional status of the gro-

up. As can be seen in the table, a statistically 
significant association was found when the 
mothers’ educational status was compared 
with the status of adding water or sweetened 
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water to breastfeeding (p < 0.05). The higher 
the educational level, the lower was the per-
centage of mothers giving their babies water 
or sweetened water. However, no statistically 
significant association was found between 

the mothers’ educational status, and the time 
complementary foods were introduced and 
the mother’s exclusive breastfeeding (p > 
0.05).

Table 4. Comparison of Mothers’ Educational Status with Nutritional Status of the  
Group

 Mother’s educational status  χ2 *

Characteristics Elementary school High school/
University p

n (%) n (%)

Exclusive breastfeeding  

 0–5 months 24 (68.6) 11 (31.4) 0.538

 6 months and over 17 (56.7) 13 (43.3) 0.463

Breastfeeding and giving sweetened 
water 

 Yes 32 (72.7) 12 (27.3) 4.239

 No 9 (42.9) 12 (57.1) 0.04

Breastfeeding and giving regular 
water 

 Yes 21 (80.8) 5 (19.2) 4.627

 No 20 (51.3) 19 (48.7) 0.031

Started complementary foods

 2–5 months 18 (72.0) 7 (28.0) 0.836

 6 months and over 23 (57.5) 17 (42.5) 0.361

*Yates chi-square continuity correction

DISCUSSION 

Nourishing a baby with mothers’ milk is an 
important factor in maintaining and susta-
ining infants’ health (Akyüz, et, al., 2007: 

331). Studies have shown that babies fed only 
mothers’ milk for 6 months are less prone to 
gastrointestinal system infections or other in-
fectious diseases, that they achieve adequate 
growth and development, and that this has a 
positive impact on their cognitive and mental 
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development in later years, leading to increa-
sed success in school (Kramer and Kakuma, 
2002: 1-2; Lanigan, et, al., 2001: 309-310, 
Mortenson et al., 2002: 2365-2366, Nielsen 
and Michaelsen, 2006: 290; Onayade, et, al., 
2004: 146-147, Quinn, et, al., 2001: 465-
467). The World Health Organization (WHO) 
and the United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) state that only 39% of infants in 
the world are exclusively fed mother’s milk 
in the first 4 months of life (Bhandari, et, al., 
2008: 5). While the percentage of babies less 
than two months old that are being nourished 
exclusively with mother’s milk is 57.9%, this 
percentage falls to 35.4% in the case of 2–3 
month-olds and to 9.5% in 4–5 month-olds 
(TNSA, 2013: 160). In the present study, 
all of the mothers breastfed their babies and 
about half (46.0%) nourished their babies 
exclusively with mother’s milk for the first 
6 months. In other studies, various percenta-
ges for mothers exclusively breastfeeding in 
the first 6 months have been reported: 37.7% 
(Telatar, et, al., 2008: 146), 35.7% (Gün et al., 
2009: 179), 61.9% (Kondolot, et, al., 2009: 
125), 65.4% (Aydın, 2009: 71), 52.9% (Ça-
tak et al., 2012: 115), 46% (Bbaale, 2014: 
249), and 57.1% (Sinhababu, et, al, 2010: 
294). While the results of the present study 
are parallel to the findings of Telatar, B. and 
his friends (2008: 146), Gün İ. and his fri-
ends (2009: 179) and Bbaale, E., (2014: 249), 
they indicate lower exclusive breastfeeding 
percentages than other studies. The different 

results attained may stem from the fact that 
the studies took place in different regions of 
Turkey. Although there has been a significant 
increase in the last five years in the number of 
babies in Turkey being exclusively breastfed, 
the numbers are still not at the desired level. 
The results of this study support this state-
ment. It is important that health professionals 
not only initiate breastfeeding but also help to 
sustain it by educating mothers, performing 
follow-ups, and providing support.

The percentage of mothers giving their babies 
water in addition to mother’s milk in the first 
4 months was 64.6%; the rate of giving babi-
es sweetened water was 40% and the rate of 
giving formula in addition to mother’s milk 
was found to be 30.8%. Other studies have in-
dicated percentages of 44.2% (Akyüz, et, al., 
2007: 333) and 61.5% (Ünsal, et, al., 2005: 
230) for adding water in the first 4 months 
and a rate of 3.3% for giving babies sweete-
ned water (Akyüz, et, al., 2007: 333). Accor-
ding to TNSA (2013: 160) the percentage of 
mothers giving their babies water in addition 
to mother’s milk in the first 4 months was 
26.6%. These rates of giving babies water or 
sweetened water are high and support the fin-
dings of the present study. Different rates such 
as 66.9% (Tunçel, et, al., 2006: 4) and 34.7% 
(Kondolot, et, al., 2009: 126) have been re-
ported for feeding babies formula in addition 
to mother’s milk. Furthermore, according to 
TNSA (2013: 163), the percentage of feeding 
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babies formula in addition to mother’s milk 
in the first 4 months was 25.8%. Results of 
the present study are similar to those found 
by Kondolot M. and his friends (2009: 126) 
and TNSA (2013: 163). 

While mother’s milk meets 100% of the calo-
ric and nutritional needs of nursing babies in 
months 0–6, it only meets 35% of these needs 
in months 6–12. Because of this, a transiti-
on to complementary foods is necessary in 
the 6th month (WHO, 2009: 20; Akşit, 2006: 
46). Complementary foods should be chosen 
from among those available regionally that 
are rich in energy, protein, and micronutrients 
(especially iron, zinc, calcium, vitamins C & 
A, and folate); they should also be sanitary 
and safe, devoid of spices and salt, and easy 
and pleasurable for the child to eat (WHO, 
2009: 20-26). In the first stage of the shift to 
complementary foods, the infant might be fed 
fruit juices and purees, non-allergic cereals 
and soups, vegetable soups, eggs, and yogurt 
(Tokatlı, 2003: 135; Ünal, 2011: 23). The int-
roduction of protein sources into the diet such 
as red meat, fish, and chicken should be made 
in months 7–8 (Tokatlı, 2003: 136).

This study showed that 61.5% of the mothers 
started their babies on complementary foods 
after the 6th month, while 38.5% started be-
fore the 6th month. In other studies, rates for 
starting complementary foods before the 6th 
months were found to be 43% (Demirel et 
al., 2001: 18), 58% (Ünalan et al., 2008: 60), 

and 34.6% (Aydın, 2009: 73). These results 
show similar complementary food initiation 
rates before the 6th month. Starting comple-
mentary foods too soon increases the risk of 
allergic and autoimmune diseases and may 
lead to malnutrition, overnutrition, or a rece-
ding of the mother’s milk (Selimoğlu, 2013: 
6; Tokatlı, 2003: 136). Results of the present 
study indicated that most foods were introdu-
ced in months 6–7, while chicken, red meat, 
and fish were most commonly introduced in 
months 10–12. Furthermore, 44.7% of the 
mothers fed their children honey before the 
12th month, 6.1% did so after the 12th month, 
and 49.2% gave their babies no honey at all. 
These results showed that most complemen-
tary foods had been started at the right time, 
but that protein-based foods such as meats 
were initiated later, while honey was introdu-
ced at an earlier time. Such mistakes made 
with the introduction of complementary fo-
ods increase the risk of children developing 
health problems. It is essential that mothers 
be informed about avoiding mistakes in this 
respect. 

Similar to previous research (Dashti et al., 
2010: 3; Şanlıer and Aytekin, 2004: 282; San-
tini et al., 2008: 616; Telatar, et, al., 2008: 
145; Ünsal, et, al, 2005: 228), mothers of 
different educational status did not differ in 
terms of the time that they started to feed their 
babies complementary foods or the duration 
of their exclusive breastfeeding. These fin-
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dings may be explained by the campaigns, 
advertisements, and training programs orga-
nized across the country to make a positive 
impact on mothers. In contrast, other studies 
have shown that as the mother’s educational 
level increases, rates of exclusive breastfe-
eding and initiating complementary foods 
increase as well (Aydın, 2009: 74; Cernadas, 
et, al., 2003: 139-140; Demirel, 2001: 20-
21; Kondolot, et, al, 2009: 125; Ladomenou, 
et, al., 2007: 1442). Therefore, regardless of 
educational background, all mothers need to 
be advised on how to nourish their children to 
prepare them for the future. 

Finally, as the level of education increased, 
there was a significant drop in the rate of fee-
ding babies water or sweetened water (Table 
4). This finding may stem from the influen-
ce family elders have in Turkish families on 
young and inexperienced mothers. These tra-
ditional practices (feeding babies sweetened 
water, honey, and honey in a pacifier) may be 
more frequently encountered among mothers 
with lower educational backgrounds.

The present study has certain limitations. The 
data were obtained from mothers and the-
ir children registered at one Family Health 
Center, and should not be generalized. Data 
of this study were self-reported and may hen-
ce be subject to bias. Data related to nutriti-
on and breastfeeding varies according to the 
year. Our proposal is made larger sample of 
new studies.

CONCLUSIONS 

Results of the present study indicated that a 
low percentage of mothers exclusively bre-
astfed their babies in the first 6 months and 
a high percentage of mothers breastfed their 
children but gave them also sweetened wa-
ter, regular water and formula in the first 
4 months. The majority of mothers began 
complementary foods at the right time. To 
increase rates of exclusive breastfeeding and 
proper timing of the introduction of comple-
mentary liquids and foods, all mothers must 
be continuously educated, monitored, and ad-
vised as necessary. Prospective mothers and 
children who present for follow-ups should 
be provided with effective educational ma-
terials (brochures, posters, videos, etc.) in an 
effort to raise consciousness.
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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. 



ABOUT THE JOURNAL

“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-
comes all types of works tackling the issues of Nutritional Sciences, Public Health Nutriti-
on, Nutrition Education, Dietetics, Food Microbiology and Collective Nutrition Systems, 
Epidemiology, Diet Research, Food Requirements, Metabolic Studies, Body Composition, 
Adiposity, Genetics, Nutrigenetics, Food Safety and Security. Editor-in-Chief of the journal 
is Assoc. Prof. Dr. Çetin YAMAN and the journal carries out its activities in accordance with 
the decisions taken by the Executive Board of the journal. The President of the Executive Board 
is the member of the board who has the highest rank, and decisions taken by 51% of executive 
board are implemented. Each submitted article is approved by two referees who are experts in 
their fields, and is expected to be granted with positive opinions of referees as to being eligible 
for publishing. Within the same issue, single article of the author is published. If the author has 
more than one article which is approved by referees and the executive board, those are lined 
up for the following issues. No author has any kind of power on referees and executive board. 
Copy right agreement is not demanded for articles which have been uploaded to the system 
for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the system are considered to be 
transferred to the journal. Author or authors are regarded to have agreed on this and have been 
included in this system by committing to act in accordance with the publishing conditions of 
the journal. 

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



board takes decisions regarding the participation of scientists who would like to participate in 
the referees, scientific and advisory boards of the journal. 

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

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



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



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. 
DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR 
DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAK-
LARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR. 

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



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



PUBLICATION PRINCIPLES

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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