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DBHAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



VI

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 toplam 3 Makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Her sayıda olduğu gibi bu sayının sizlerle 
buluşmasında emeği geçen başta hakem ve bilim kurulumuza, editör ve yayın kurulumuza teşekkür ediyoruz. Kıymetli 
okurlar ve değerli yazarlar; dergimizin web sitesi artık güncellenmiş ve daha kullanışlı bir hale getirilmiştir. Artık 
dergimizin web sitesine yayın yüklerken kullanılan sistem bilgileri daha güncel olacak ve tüm yazarlarımıza kolaylık 
sağlayacaktır. Her geçen gün güncel teknolojinin sağladığı tüm faydalardan yararlanmak için elimizden geleni 
yapmaktayız. Dergimizin daha saygın indeksler tarafından taranması konusundaki çalışmalarımızda yine devam 
etmektedir. 20 Haziran 2017 Tarihi itibariyle ULAKBİM indeks yönetimi tarafından ODIS sistemine tanımlı tüm 
dergilerde yayın yapan yazarlara yönelik ORCID ID numarası talebi dergi yönetim grubuna ulaşmıştır. Bu nedenle 
artık dergimizde yayınlanan her makaledeki yazarların tamamından ORCID ID numarası talep edilmektedir. Bu 
bilgilere dergimizin web ana sayfasında bulunan ORCID linkinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Orcid ıd numarası 
her yazara ait güncel ve daimi kullanılan bir kod numarası olup ulusal ve uluslararası ilgili yayına yönelik yapılan 
atıfların takip edilmesi, aynı isimdeki diğer yazarlarla karıştırılmasının önüne geçilmesi maksadıyla uluslararası 
oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. Dergimizin bir sonraki sayısı Aralık 2017 Tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. 
Şimdiden destek, katkı ve görüşlerinizi bekliyor tüm okur ve yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla….

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 
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Dear Readers,

In the current issue of our journal we have included 3  articles in total. We would like to thank firstly our arbitration 
and science board and editorial board members who contributed to sharing this issue with you as in every issue. 
Our valued readers and authors, the website of the journal has been updated and become more functional. From 
now on, system information used in uploading a publication to the website will be more up-to-date and provide 
convenience for all our authors. Each passing day, we do our best to reap all benefits of the current technology. 
We have also been working towards ensuring that our journal is indexed by more esteemed indices. As of June 20, 
2017, ORCID ID number requirement by the management of ULAKBİM index for authors who publish in all the 
journals that are defined in Online Journal Monitoring System (ODIS) was received by the journal’s management 
group. In this regard, the authors of every article published in our journal are required to have an ORCID ID. 
Related information can be easily reached using ORCID link on our website’s homepage. ORCID ID number is 
a current and persistent code used by an author, which is an information system created worldwide with intent 
to follow attributions to the related publication nationally and internationally and to avoid confusions caused by 
authors with same names. Next issue of the journal will be in the system in December 2017. We would appreciate 
your support, contributions and feedback and thank all our readers and authors in advance.

Regards,

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: İndrani KALKAN, Istanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü, İstanbul / Türkiye, indranikalkan@aydin.edu.tr, Geliş Tarihi / Received: 19.12.2016 Kabul Tarihi/ Ac-
cepted: 17.04.2017 Makalenin Türü: Type of article (Araştırma ve Uygulama / Research and Application) Çıkar 
Çatışması / Conflict of Interest: Yok / None “Etik Kurul Raporu Var “Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 
Kurulu tarafından 07.05.2013 tarihli 2013/138 sayılı kararı ile etik iznini alınmıştır.”

ADOLESAN BESLENME OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE 
UYARLANMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI (1)

ADAPTATION OF ADOLESCENT NUTRITION LITERACY SCALE INTO 
TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 Ayşe SONAY TÜRKMEN 1, İndrani KALKAN 2, Emel FİLİZ 3

1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Karaman / Türkiye
2 Istanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye

3 Selcuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-3716-32551, 0000-0001-6020-349X2, 0000-0003-1040-78433

Öz: Bu çalışmanın amacı, Adolesan Beslenme Okuryazarlığı 
Ölçeğinin (ABOÖ) Türkçe’ye uyarlamasını yapmaktır. “Nut-
rition Literacy Status of Adolescent Student” ölçeğinin geçer-
lilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmak üzere ölçeği geliştiren 
araştırmacıdan onay alındı. Dil geçerliliği için ölçeğin İngiliz-
ceden Türkçeye ve daha sonra da Türkçeden İngilizceye geri 
çevirisi yapıldı. Elde edilen 22 maddelik ölçek 474 lise öğ-
rencisine uygulandı. Ölçeğin yapı geçerliği için yapılan faktör 
analizi sonucunda, orijinal ölçeğe benzer sonuçlar elde edil-
di. Faktör analizinde Eigenvalue değeri 1.0’in üzerinde olan 
faktörler dikkate alındı ve üç faktör belirlendi. Faktör yükü 
0,30’dan düşük olan maddeler ölçeğe dahil edilmedi. Ölçeğe 
dâhil edilen 22 maddeden yedisi İşlevsel Beslenme Okurya-
zarlığı, altısı Etkileşimli Beslenme Okuryazarlığı ve dokuzu 
Kritik Beslenme Okuryazarlığı alt alanlarını oluşturdu. Ölçe-
ğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa iç 
tutarlık katsayısı α=0,80 olarak bulundu. Alt ölçeklerde ise 
Cronbach alfa değeri 0,66-0,84 arasında idi. Dış geçerlilik ile 
ilgili olarak ölçeğin toplam puan ortalaması ve alt ölçek puan-
ları Adolesan Beslenme Alışkanlıkları Kontrol Listesi puanı 
ile belirgin düzeylerde korele idi. Bu çalışma sonucunda elde 
edilen ABOÖ’ nin Türkçe çevirisinin Türkiye’de Adolesanla-
rın Beslenme Okuryazarlığının değerlendirmesinde kullanıla-
bileceği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Okuryazarlığı, Adolesan, Bes-
lenme Okuryazarlığı Ölçeği

Abstract: The objective of this study was to adapt the Adoles-
cent Nutrition Literacy Scale (ANLS) into Turkish. In order to 
perform the validity and reliability study, approval was sought 
from the authors who developed the scale titled “Nutrition Lit-
eracy Status of Adolescent Students”. Regarding the adapta-
tion of the scale in Turkish language, the scale was translated 
from English to Turkish using the back-translation technique. 
The scale comprising of 22 items were applied to 474 high 
school students. Results obtained by factor analyses admin-
stered to validate the content of the scale, were very similar to 
the original ANLS scale. Factors with Eigenvalue more than 
1.0 were taken into consideration and three factors were speci-
fied accordingly. Items with factor weights less than 0.30 were 
not included in the scale. Among the 22 items which were in-
cluded in the scale, seven belonged to Functional Nutrition 
Literacy category, six were listed under Interactive Functional 
Literacy and nine of items constituted the Critical Nutrition 
Literacy category. In order to determine the reliability of the 
scale Cronbach alfa (α) value for coefficient of internal con-
sistence was calculated and found to be 0.80. The Cronbach 
alfa values were determined between 0.66-0.84 for the items 
within the categories. Furthermore; regarding external valid-
ity of the scale, means of the scores obtained for the scale as a 
whole and scores of the items within the categories were sig-
nificantly correlelated to Adolescent Nutrition Habits Check-
list scores. Based upon this study, it was concluded that the 
Turkish adapted version of ANLS could be used in the evalu-
ation of Adolescent Nutrion Literacy in Turkey. 

Key Words: Nutrition Literacy, Adolescent, Nutrition Literacy 
Scale
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GİRİŞ

Adolesan dönemi, büyüme ve gelişmenin en 
hızlı olduğu, çocukluktan erişkinliğe geçişi 
kapsayan özel bir dönemdir. Bu dönem, genç-
lerin birçok yeni nitelik kazandığı bir dönem 
olup (Dapi et al., 2010: 904) pubertenin baş-
langıcından genç yetişkinlik dönemine dek 
sürmektedir (Gordon-Larsen, 2001: 113). 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 10-19 yaş grubu-
nu adolesan dönemi olarak tanımlamaktadır. 

Ülkemiz genç nüfus oranı yüksek ülkelerden 
biridir. Unicef 2011 raporuna göre Türkiye’de 
18 yaş altı 24142 çocuk yaşamaktadır (UNI-
CEF, 2011: 110). Aynı raporda 10-19 yaş ara-
sı adolesan sayısının 13663 olduğu ve toplam 
nüfusun %18’ini oluşturduğu bildirilmiştir 
(UNICEF, 2011: 132). Genel nüfusun önemli 
bir kısmını adolesanların oluşturması bu yaş 
grubunun sağlığını geliştirmeye yönelik et-
kinliklerin planlanmasını da gerekli kılmak-
tadır. Adolesanlar sağlıklarını tehdit eden 
pek çok etmenle karşılaşırlar. Bu etkenlerden 
biri olan kötü beslenme alışkanlığı, adolesa-
nın hem bedensel hem de zihinsel gelişimi-
ni olumsuz etkilemektedir (Dapi et al., 2010: 
904-905). Sonuçta, zihinsel ve bilişsel gelişim 
bozukluğu, davranışsal ve ruhsal problemler, 
obezite gibi birçok sorun görülebilmektedir 
(Dapi et al., 2010: 905). İnsanlarda davranış 
değişikliği ve olumlu sağlık davranışlarının 
kazandırılması çocukluk ve adolesan döne-
minde daha hızlı ve kolay olmaktadır. Olumlu 
sağlık davranışlarına sahip erişkinlerin yetişe-

bilmesi için son yaş grubunun adolesan döne-
mi olduğu söylenebilir. Bu nedenle adolesan-
ların sağlık davranışlarının belirlenmesi ve 
olumsuz sağlık davranışlarının değiştirilmesi 
gerekmektedir.

Beslenme davranışını etkileyebileceği dü-
şünülen etmenler incelendiğinde beslenme 
okuryazarlığı tanımı ile karşılaşılmaktadır. 
Beslenme okuryazarlığı; bir insanın temel 
beslenme bilgilerini elde etme, okuma ve an-
lama derecesi olarak tanımlanabilir (Zoell-
ner et al., 2009: A128). Literatürde beslenme 
okuryazarlığı 3 grupta incelenmektedir (Pet-
tersen et al., 2009 1-2, Silk et al., 2008: 4-5, 
Bari, 2012: 18-19). 

1. İşlevsel beslenme okuryazarlığı; basit bes-
lenme yazılarını takip etmek ve anlamak 
için gerekli temel okuma ve yazma bece-
risidir.

2.  İnteraktif beslenme okuryazarlığı; pro-
fesyonellerle işbirliği içinde beslenme 
konularını yönetmek için gerekli bilişsel 
ve kişiler arası ilişkileri içeren daha ileri 
okuryazarlıktır.

3. Kritik beslenme okuryazarlığı; beslenme 
bilgilerini eleştirel olarak analiz etmek, 
farkındalığı arttırmak ve engelleri gider-
mek için harekete geçme yeteneğidir.

Temel okuryazarlığın ötesinde olan beslen-
me okuryazarlığı, karmaşık gıda bilgilerini 
okuyup anlama becerisi olarak da tanımlan-
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maktadır (Bari, 2012: 19-20, Laberge, 2011: 
1-2). Beslenme okuryazarlığı, temel besin 
gruplarının (karbonhidratlar, proteinler, yağ-
lar), bu grupların besin kaynaklarının ve 
sağlığı korumadaki rollerinin anlaşılmasını 
sağlar (Laberge, 2011: 1-2). Bireyin beslen-
me okuryazarlık durumu, sadece bilgi arama 
şeklini değil bilginin güvenilirlik derecesini 
de etkiler (Zoellner et al., 2009: A128-129). 
Beslenme okuryazarlığı derecesinin özellikle 
adolesan yaş grubunda belirlenmesi önemli-
dir. Bunun için beslenme okuryazarlığını be-
lirleyecek ölçüm araçlarına ihtiyaç vardır. Li-
teratür incelendiğinde Türkiye’de beslenme 
okuryazarlık düzeyini belirleyen ölçüm ara-
cına rastlanmamıştır. Aktaş ve Özdoğan tara-
fından yapılan bir çalışmada (2016a: 46-47) 
üniversite öğrencilerinin önemli bir kısmının 
beslenme kavramları ile ilgili bilgi düzeyinin 
yetersiz olduğu ve beslenme okuryazarlığı-
nın geliştirilmesi ve sürdürülmesi için ileri 
çalışmalara gereksinim duyulduğu (Aktaş ve 
Özdoğan 2016b: 153-154) belirtilmiştir.Bu 
çalışma adolesanlarda beslenme okuryazarlı-
ğı düzeyini belirlemek amacı ile Bari (2012: 
28-30) tarafından geliştirilen Adolesanların 
Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe’ 
ye uyarlanması amacı ile yapılmıştır. 

MATERYAL ve  YÖNTEM

Çalışma Grubu

Araştırma, Konya il merkezindeki 3 lisede 
yürütüldü. Araştırmanın evrenini belirlenen 

okullarda 2013-2014 eğitim öğretim yılında 
öğrenim gören öğrenciler oluşturdu. Araştır-
mada iki farklı örneklem grubu ile çalışıldı. 
Birinci grup farklı zamanlarda ölçeğe veri-
len yanıtın güvenilirliğini belirlemek amacı 
ile bir hafta ara ile görüşülen 150 öğrenciden 
oluşmakta idi. İkinci örneklem büyüklüğü 
ölçekten beklenen (3,4±0,7) ortalama skoru 
(Bari, 2012) 0,2 skorluk %95 güven aralığı 
içinde saptayabilmek için bilgisayar progra-
mı yardımıyla hesaplandı. Buna göre basit 
rastgele örneklem için örnek hacmi 191 ola-
rak belirlendi. Okullardaki ortalama derslik 
mevcutları dikkate alınarak küme örneklem 
için düzenleme etkisi 2,45 alınıp 468 adole-
sana ulaşılması planlandı ve çalışma 474 öğ-
rencinin katılımıyla gerçekleşti.

ABOÖ Türkçe’ye Uyarlaması

Ölçeği geliştiren araştırmacı Bari (2012) ile 
yazılı (e-posta ile) iletişim kuruldu ve ölçeğin 
Türkçe’ye uyarlanması ile ilgili gerekli izin 
alındı. Her iki dile de hakim iki araştırmacı 
tarafından Türkçe’ye çevrildi. Konu ile ilgili 
uzman üç öğretim üyesi tarafından incelene-
rek her madde için uygunluk değerlendirildi. 
Daha sonra Türkçe’ye uyarlanan ölçek her iki 
dili de iyi bilen iki kişi tarafından özgün di-
line tekrar çevrildi ve bu çeviri ölçeğin oriji-
nal formu ile karşılaştırıldı. Elde edilen taslak 
form 10 öğrenciye uygulandı ve anlaşılmayan 
maddeler tekrar düzenlendi.
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Şekil 1. Uyarlama ve Geçerlilik-Güvenilirlik Süreci Şeması 

Verilerin Toplaması 

Her katılımcıdan sınıf ortamında demografik anket formu ve ABOÖ’ni doldurması istendi. 

Anket formunun %5’inden fazlası doldurulmamış ya da sistematik olarak hatalı olan 

anketler çıkarıldı. Küme örnekleme yapıldığından katılım beklenenin biraz üzerinde 

gerçekleşti. 

Veri Toplama Araçları 

Öğrencileri tanıtan “Bireysel Bilgi Formu”, “Adolesan Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği” ve 

“Adolesan Beslenme Alışkanlıkları Kontrol Listesi” olmak üzere üç form kullanıldı.  

Bireysel Bilgi Formu; Bu form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin 

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 11 soru (yaş, cinsiyet, annenin yaşı, eğitim 

• İki araştırmacı tarafından Türkçe’ye 
çevrildi. 
• Üç öğretim üyesi tarafından 
incelenerek her madde için uygunluk 
değerlendirildi. 
• İki araştırmacı tarafından özgün diline 
tekrar çevrildi. 
• Taslak ölçeğin orijinal formu ile 
karşılaştırıldı. 

İngilizce 
ABOÖ 

Türkçe 
ABOÖ 

* İçerik geçerliliği 
* Yapı geçerliliği 
* Eş zamanlı geçerlik 

(n=474) 

* Test-tekrar test  
(n=150) 

* Cronbachalpha 
(n=474) 

Uyarlama Süreci Geçerlilik Süreci Güvenilirlik Süreci 

Şekil 1. Uyarlama ve Geçerlilik-Güvenilirlik Süreci Şeması

Verilerin Toplaması

Her katılımcıdan sınıf ortamında demografik 
anket formu ve ABOÖ’ni doldurması istendi. 
Anket formunun %5’inden fazlası doldurulma-
mış ya da sistematik olarak hatalı olan anketler 
çıkarıldı. Küme örnekleme yapıldığından katı-
lım beklenenin biraz üzerinde gerçekleşti.

Veri Toplama Araçları

Öğrencileri tanıtan “Bireysel Bilgi Formu”, 
“Adolesan Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği” 

ve “Adolesan Beslenme Alışkanlıkları Kont-
rol Listesi” olmak üzere üç form kullanıldı. 

Bireysel Bilgi Formu; Bu form iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin 
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 
11 soru (yaş, cinsiyet, annenin yaşı, eğitim 
durumu ve mesleği, babanın yaşı, eğitim du-
rumu ve mesleği, ailedeki çocuk sayısı, aile 
tipi, ailenin ekonomik durumu); ikinci bö-
lümde öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını 
belirlemeye yönelik 10 soru (günlük uyku, 
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ders çalışma, TV izleme, bilgisayar kullanma 
saati, spor etkinliği, hazır gıda tüketme sık-
lığı, öğün sayısı, öğün atlama durumu, öğün 
aralarında tüketilen içecek ve yiyecekler) yer 
almakta idi.

Adolesan Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği 
(Nutrition Literacy Status of Adolescent Stu-
dents); Ölçek, 2012 yılında Bari tarafından 
geliştirilmiştir. Adolesanların beslenme ile 
ilgili okuryazarlık düzeyini belirlemek ama-
cıyla geliştirilen bu ölçek 29 maddeden ve 
üç alt boyuttan oluşmaktadır. Her madde 1 
ile 5 (1=Hiç katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 
3=kararsızım, 4=katılıyorum, 5=tamamen 
katılıyorum) arasında puan alabilen beşli li-
kert tiptedir. Alt boyutlar;

 İşlevsel beslenme okuryazarlığı; Bu alt 
boyut adolesanların beslenme ile ilgili ko-
nularda ulusal ve uluslar arası bilgi kay-
naklarını takip etme durumunu belirleme-
ye yönelik toplam 9 maddeden oluşmak-
tadır. Alt boyutta yer alan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8. maddeler ters kodlanarak puanlanmak-
tadır. Yapılan faktör analizi sonucunda 7. 
ve 9. maddelerin faktör yükü 0,300’den 
düşük bulunduğundan çıkarılmıştır. Alt 
boyut madde sayısı 7’ye (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8. maddeler) düşmüştür. Bu alt boyuttan 
alınabilecek en düşük puan 7, en yüksek 
puan 35’ tir. 

 Etkileşimli beslenme okuryazarlığı; Bu 
alt boyut adolesanın edindiği bilgilerin 

beslenme alışkanlığını değiştirme duru-
munu belirlemeye yönelik 9 maddeden 
oluşmaktadır. Yapılan faktör analizi so-
nucunda 14, 17 ve 18. maddelerin faktör 
yükü 0,300’den düşük bulunduğundan çı-
karılmıştır. Alt boyut madde sayısı 6’ ya 
(10, 11, 12, 13, 15, 16. maddeler) düşmüş-
tür. Ters kodlanan madde bulunmamakta-
dır. Bu alt boyuttan alınabilecek en düşük 
puan 6, en yüksek puan 30’ dur.

 Kritik beslenme okuryazarlığı; Adole-
sanların beslenme ile ilgili konularda aktif 
rol almasını belirlemeye yönelik 11 mad-
deden oluşmaktadır. Yapılan faktör anali-
zinde 26. ve 28. maddelerin faktör yükü 
0,300’den düşük bulunduğundan ölçekten 
çıkarıldı.Alt boyut madde sayısı 9’ a (19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ve 29. maddeler) 
düşmüştür. Alt boyutta yer alan 24, 25 ve 
27. maddeler ters kodlanmaktadır.Bu alt 
boyuttan alınabilecek en düşük puan 9, en 
yüksek puan 45’ tir.

Yapılan analiz sonucunda ölçek toplam 22 
maddeden ve üç alt boyuttan oluştuğu be-
lirlenmiştir.  Ölçekten alınabilecek en düşük 
puan 22, en yüksek puan 110’dur. Adolesan-
ların aldığı puanın artması beslenme okurya-
zarlık düzeyinin de arttığını göstermektedir. 

Adolesan Beslenme Alışkanlıkları Kontrol 
Listesi: ABAKL 2002 yılımda Johnson ve ar-
kadaşları tarafından geliştirilmiştir (Cronbac-
halpha: 0.83, test-retest (r:0.90, p<0001)). 13-
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16 yaş arası adolesanlarda sağlıklı yeme dav-
ranışlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş 23 
maddeden oluşan, sağlıklı beslenme için her 
doğru yanıta 1 puan verilen bir listedir (10). 
ABAKL’ nin Türkçe geçerlik ve güvenilirliği 
2012 yılında Arıkan ve arkadaşları tarafından 
yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda madde 
toplam puan katsayısı 0,20’nin altında olan 4 
madde çıkarılmıştır. ABAKL, şeker tüketimi-
ni (4 madde), yağ alımını (6 madde), meyve 
sebze tüketimini (6 madde), karbonhidrat, 
fast-food tüketimini (2 madde) ve genel diyet 
durumunu (1 madde) değerlendiren toplam 
19 maddeden oluşmuştur. ABAKL’den alı-
nabilecek en yüksek puan 19 olarak belirlen-
miştir. Alınan puanın yüksek olması öğrenci-
lerin sağlıklı yeme davranışlarının olduğunu 
göstermektedir (Arıkan ve ark, 2012: 50-54). 

Etik Konular

Araştırmanın etik izni Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Etik kurulundan alınmıştır. Ve-
rilerin belirlenen okullarda yapılabilmesi için 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yazılı izin, 
öğrencilerden sözel izin alınmıştır.

Verilerin Analizi

Veriler bilgisayar ortamında SPSS 16.0 paket 
programı kullanılarak analiz edildi. Öğrenci-
lerin demografik özellikleri ve ölçek puanla-
rı tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart 
sapma, frekans ve yüzde) kullanılarak değer-
lendirildi. Ölçeğin zamana göre değişmezli-
ğini test etmek amacıyla bağımlı gruplarda 

t testi kullanılmıştır. Güvenilirlik analizinde 
Pearson momentler çarpımı korelasyon anali-
zi, iç tutarlılığı test etmek amacıyla Cronbach 
alfa güvenirlik katsayısı ile değerlendirildi. 
Ölçek maddelerinin faktör yükü değerlendi-
rildi. Ölçekte yer alan 7, 9, 14, 17, 18, 26 ve 
28. maddelerin faktör yükü 0,30’den düşük 
bulunduğundan ölçekten çıkarıldı. 

BULGULAR

Katılımcıların Özellikleri

Ölçeğin test-tekrar test güvenilirlik analizine 
150 öğrenci, geçerlilik ve iç tutarlılık anali-
zine 474 öğrenci katıldı. Araştırmaya katılan 
474 öğrencinin yaş ortalaması 15,3 yıl (min= 
14, maks=17; SD=0,5), anne yaş ortalaması 
39,2 yıl (min=30, maks=57; SD=6,3) baba 
yaş ortalaması 42,7 yıl (min=32, maks=64; 
SD=6,8) idi. Öğrencilerin yaklaşık yarısı 
(%59,7) erkek ve zayıf (%51,7; BKI<20,0) 
idi (Tablo 1). 

Öğrencilerin yarıdan fazlası günde; 6-9 saat 
uyuduğunu (% 68,4), 1-3 saat ders çalıştığı-
nı (% 51,9), bir saatten az bilgisayarda vakit 
geçirdiğini (% 54,6) ve herhangi bir sporla 
uğraşmadığını (% 66,5) belirtti. Öğrencilerin 
çok az kısmı (%1,5) günde bir öğün yemek 
yediğini belirtirken % 18,1’i iki öğün, % 61,6 
üç öğün, % 18,8’i dört ya da daha fazla ye-
mek yediğini belirtti. Öğrencilerin en fazla 
atladıkları öğün sabah kahvaltısı (% 31,2) idi. 
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Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n=474)

Demografik Özellikler n %

Yaş
         15 yıl
         16 yıl

329
145

69,4
30,6

Cinsiyet
Kız
         Erkek

191
283

40,3
59,7

Beden Kütle İndeksi
         Zayıf
         Normal
         Kilolu

245
187
42

51,7
39,5
8,9

Annenin Öğrenim Durumu
         İlköğretim
         Lise
         Üniversite 

382
78
14

80,5
16,5
3,0

Annenin Mesleği
         Ev hanımı
         Çalışıyor

419
55

88,4
11,6

Babanın Öğrenim Durumu
         İlköğretim
         Lise
         Üniversite

274
138
62

57,8
29,1
13,1

Babanın Mesleği
         İşçi
         Serbest meslek
         Memur 

213
109
152

44,9
23,0
32,1

Ailedeki çocuk sayısı
         1-2 çocuk
         3 çocuk
         4-↑ çocuk      

162
212
100

34,2
44,7
21,1

Aile Tipi
Çekirdek aile
         Geniş aile

428
46

90,6
9,7

Ailenin Ekonomik Durumu
          İyi 
          Orta

135
339

28,5
71,5
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Öğrencilerin öğün aralarında en sık tükettik-
leri içecekler su (%78,5), gazlı içecekler (% 
63,7) ve çay (% 58,9); en sık tükettikleri gı-

dalar çikolata (% 70,7), dondurma (% 57,8) 
ve bisküvi (% 54,0) idi (Tablo 2). 

Tablo 2. Öğrencilerin Öğün Aralarında Tükettikleri İçecek ve Gıdalar

Öğün aralarında tüketilen gıdalar n %

İçecekler 
          Süt 
          Ayran 
          Gazlı içecekler
          Çay 
          Kahve
          Su 
          Meyve suyu    

97
227
302
279
117
372
232

20,5
47,9
63,7
58,9
24,7
78,5
48,9

Gıdalar
          Bisküvi
          Cips
          Kraker
          Çikolata
          Dondurma
          Kek        

256
195
182
335
274
234

54,0
41,1
38,4
70,7
57,8
49,4

Ölçeğin Uyarlaması

Ölçeğin Türkiye’de kullanılabilmesi için 
uyarlama sürecinde kültürlerarası güvenilir-
lik dikkate alındı. Tüm çevirmenler ölçek tas-
lağını onayladıktan sonra ölçeğin geçerlilik 
ve güvenilirlik testlerine başlandı. Öncelikle 
ölçeğin görünüm geçerliliği (okunabilirlik ve 
anlaşılabilirlik) yapıldı. Öğrencilerin ölçeğin 
her maddesini okuma ve anlama durumla-
rı değerlendirildi. Ölçeğin yanıtlanması için 
yaklaşık 10 dakika yeterli idi.  

Geçerlilik

ABOÖ’nin geçerliliği içerik, yapı ve eş za-
manlı geçerlilik ile değerlendirildi. Ölçeğin 
içerik geçerliliği üç uzman tarafından de-
ğerlendirildi. Uzman önerileri doğrultusun-
da çok az değişiklik yapıldı. Yapı geçerliliği 
açımlayıcı faktör analizi ile değerlendirildi. 
Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 
ölçeğin fonksiyonel beslenme okuryazarlığı, 
interaktif beslenme okuryazarlığı ve kritik 
beslenme okuryazarlığı olmak üzere üç alt 
boyutta toplandığı belirlendi (Tablo 3). Öl-
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çekte faktör yükü 0.30’dan küçük olan mad- deler (7.,9.,14.,17.,18.,26. ve 28. maddeler) 
çıkarıldı. 

Tablo 3. Adolesan Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları

Maddeler Faktör Yükleri

İşlevsel Beslenme Okuryazarlığı Faktör 
1

Faktör 
2

Faktör  
3

m. 2 Beslenme, sağlık ve gıda uzmanlarının kullandığı teknik kelimeleri 
anlamakta zorlanırım. ,751

m. 1 Beslenme, sağlık ve gıda uzmanlarının kullandığı dili anlamakta 
zorlanırım. ,732

m. 3 Beslenme, gıda ve diyet hakkında okuduğum bilgileri anlamakta 
zorlanırım. ,703

m. 4 Doktor, hemşire veya diyetisyenden diyet önerisi aldığımda 
beslenmemi nasıl değiştireceğimi anlamakta zorlanırım ,584

m. 8 Beslenme, gıda ve diyet hakkında bir yazı okuduğumda bilmediğim 
kelimelerle karşılaşırım ,473

m. 6 Dünya Sağlık Örgütünün günlük sebze ve meyve tüketimi 
konusundaki önerileri hakkında fikrim yok ,376

m. 5 Beslenme, gıda veya diyet hakkında bir şeyler okuduğumda anlamama 
yardımcı olacak birine ihtiyaç duyarım ,350

Etkileşimli Beslenme Okuryazarlığı

m. 10 Benim için yararlı olduğunu düşündüğüm çeşitli kaynaklardan diyet 
hakkında bilgi toplarım ,688

m. 13 Diyet hakkında bilgi edindikten sonra yeme alışkanlığım değişti ,678

m. 12 Arkadaşlarım, ailem ve akrabalarımla diyet hakkında konuşurum ,598

m. 15 Dengeli beslenmeyi oluşturan unsurlar hakkında sık sık yazılar 
okurum ,591

m. 11 Beslenme ile ilgili (ör; diyet konusunda) bilgi aradığımda interneti 
kullanırım. ,411

m. 16 Sağlıklı beslenme hakkında beslenme uzmanlarıyla (Doktor, hemşire 
diyetisyen gibi) kolayca iletişime geçebilirim ,385

Kritik Beslenme Okuryazarlığı

m. 21 Okulumdan sağlıklı beslenme hizmeti beklerim ,780

m. 23 Okul kantinlerinin sağlıklı gıda seçmesi benim için önemlidir ,760
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m. 29 Beslenme, diyet ve gıdalar hakkında okuduğum bilgilerin bilimsel 
kanıtlara dayanması benim için önemlidir ,710

m. 25 Ailemin ve arkadaşlarımın beslenmeyle ilgili tavsiyelerinden 
etkilenirim ,616

m. 24 Gazete ve dergilerden okuduğum beslenme ile ilgili tavsiyelerden 
etkilenirim ,612

m. 22 Sağlıklı gıda tüketimi konusunda başkalarını (ör: ailemi ve 
arkadaşlarımı) etkilemeye çalışırım ,584

m. 20 Okulumda sağlıklı beslenmeye yönelik çalışmalarda aktif rol almaya 
hazırım ,505

m. 27 Beslenme hakkında medyada yayınlanan bilimsel sonuçlara inanırım ,465

m. 19 Türkiye’de beslenmenin geliştirilmesini hedefleyen politik konularda 
kolayca yer alabilirim ,369

Ölçeğin eşzamanlı geçerliliği Adolesan Bes-
lenme Alışkanlıkları Kontrol Listesi kulla-
nılarak değerlendirildi. ABAKL iç tutarlılık 
katsayısı Cronbach’s Alpha 0,74 idi. Ölçeğin 

toplam puanı ortalaması ve alt ölçek puanla-
rı Adolesan Beslenme Alışkanlıkları Kontrol 
Listesi puanı ile belirgin düzeylerde korele 
idi (Tablo 4).

Tablo 4. Adolesanların Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği ile Adolesan Beslenme Alışkan-
lıkları Kontrol Listesi Puanı Arasındaki Doğrusal İlişki

ABOÖ toplam ve Alt alan skorları
ABAKL puanı

R p

ABOÖ skoru 0,22 <0.001

İşlevsel -0.22 <0.001

Etkileşimli 0.32 <0.001

Kritik 0.29 <0.001

Güvenilirlik

Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacı ile 
test-tekrar test ve Cronbach alpha değerlerine 

bakıldı. Farklı zamanlarda yapılan ölçümlerle 
elde edilen puan ortalamaları arasındaki fark 
paired t testi ile değerlendirildi ve fark görül-
medi (Tablo 5).
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Tablo 5. Test- Tekrar Test Veri Sonuçları

Alt alan Ortalama 1 Ortalama 2 t* P Cronbach’s Alpha

İşlevsel 25,0±5,8 24,6±6,3 0,56 0,571 0,66

Etkileşimli 24,3±6,8 25,0±6,4 1,18 0,240 0,71

Kritik 33,2±8,2 33,1±8,6 0,18 0,854 0,84

*Paired Samples Test

Ölçek alt boyutlarına yönelik yapılan güve-
nilirlik analizinde cronbachalpha değerleri 
işlevsel beslenme okuryazarlığı için 0,66, 
etkileşimli beslenme okuryazarlığı için 0,71, 

kritik beslenme okuryazarlığı için 0,84, ölçek 

toplam puanı için 0.80 olarak bulunmuştur.

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçek alt bo-

yut ve toplam puan ortalamaları Tablo 6’da 

verilmiştir. 

Tablo 6. Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği Alt Boyut ve Genel Puan Ortalamaları

Ölçek Alt Boyutları Minimum Maksimum Ort±SS

İşlevsel Beslenme Okuryazarlığı 15,0 44,0 30,88±5,26

Etkileşimli Beslenme Okuryazarlığı 9,0 42,0 25,90±6,12

Kritik Beslenme Okuryazarlığı 19,0 47,0 33,79±3,88

Ölçek Genel Toplam Puanı 59,0 117,0 90,56±10,46

TARTIŞMA

Ölçeğin Türkçe versiyonu çeşitli yöntemler 
ve istatistiksel analizlerle değerlendirildi. 

Geçerlilik

Geçerlilik, ölçeğin araştırıcının ölçtüğünü 
düşündüğü değişkeni ne derece kapsadığını 
ya da yansıttığını gösterir (Erefe, 2002: 170-
172). Çalışmada içerik, yapı ve eş zamanlı 
geçerlilik yapılmıştır. İçerik geçerliği, ölçe-
ğin içeriğinin gerçekten ölçülmesi hedeflenen 
durumla ilgili olup olmaması olarak tanımla-
nabilir (Aktürk ve Acemoğlu, 2012: 317). Öl-

çeğin içerik geçerliliği üç uzman tarafından 
değerlendirilmiş olup taslak ölçek için tüm 
çevirmenlerin onayı alınmıştır. 

Ölçeğin yapı geçerliliğini tespit etmek ama-
cıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
Açımlayıcı faktör analizi, maddeler arasından 
aynı niteliği ölçen maddeleri ortaya çıkarıp 
gruplamayı amaçlayan analiz tekniğidir (Bü-
yüköztürk, 2007: 123-126; Esin, 2012: 226). 
Yapı geçerliği, bir testin veya ölçme işlemi-
nin kişilik, yaratıcılık, tutum gibi teorik bir 
yapıyı ölçüp ölçmediğinin belirlenmesidir. 
Yapı geçerliğinin temel mantığı; ölçülmesi 
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planlanan teorik yapıya yüksek derecede sa-
hip olan bir grupla düşük derecede sahip olan 
başka bir gruba testi uygulayıp testin bu grup-
ları ne derece uygun olarak ayırıp ayırmadı-
ğına bakmaktır. Yapı geçerliğini kanıtlamada 
en çok kullanılan yöntem faktör analizi yap-
maktır (Seçer, 2013: 181). Yapılan açımlayıcı 
faktör analizi sonucunda ölçeğin üç boyuttan 
oluştuğu ve bu alt boyutların ölçeğin orijinal 
haliyle uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bir de-
ğişkenin 0.30’luk faktör yükü, düşük bir dü-
zeydir ve böyle bir faktörün ölçekten çıkartıl-
ması gerekir (Baloğlu ve ark 2008: 430). Bu 
nedenle ölçekte faktör yükü 0.30’dan küçük 
olan maddeler çıkarılmıştır. 

Eşzamanlı geçerlilik, benzer konuyu ölçen ve 
benzer zamanlarda uygulanan iki ölçek ara-
sındaki korelasyon derecesine göre belirlenir 
(Özçelik ve Aktaş 2015: 112-113). Ölçeğin 
toplam puanı ortalaması ve alt ölçek puanla-
rı Adolesan Beslenme Alışkanlıkları Kontrol 
Listesi puanı ile belirgin düzeylerde uyumlu 
olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).

Güvenilirlik

Güvenilirlik her ölçme aracının taşıması ge-
reken temel özelliktir. Aracın verileri doğru 
topladığını ve yinelenebilir olduğunu göste-
rir (Büyüköztürk 2007: 169-170). Bu ölçeğin 
güvenilirliğini belirlemek amacı ile yapılan 
test-tekrar test analizi sonucunda iki ölçüm 
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı, zaman içerisinde ölçeğe verilen ya-
nıtların değişmediği belirlenmiştir (Tablo 3).

Ölçeğin iç tutarlılığını ve güvenilirliğini gös-
teren önemli ölçümlerden biri Cronbach alp-
ha değeridir. Cronbach, güvenilirlik ve geçer-
lilik kavramlarını bütünleştirerek “genellene-
bilirlik” olarak ifade etmiştir. Güvenilirlik ve 
geçerlilik kavramları birlikte kullanıldığında 
standardizasyon anlamına gelir. Bir ölçümün 
farklı alanlarda geçerlilik güvenilirlik analiz-
leri yapılarak uygun güvenilirlik katsayılarına 
ulaşılmasıyla o ölçüm aynı zamanda standart-
laştırılmış olur (Çakmur, 2012: 339, Golaps-
hani, 2003: 598-602). Cronbach tarafından 
geliştirilen ve modern ölçüm kuramı olarak 
isimlendirilen “genellenebilirlik” kuramında 
yapılan ölçümlerin “gerçek puan”a ne ölçüde 
uygun olduğundan çok ölçüm sonuçlarının 
genelleme yapılan evrene ne ölçüde uygun 
olduğu üzerinde durulur (Çakmur, 2012: 339-
340). Cronbach alpha değerleri 0.00 ile 1.00 
arasında değişmektedir (Seçer, 2013: 177). 
Ölçek alt boyutları için belirlenen Cronbach 
alpha değerleri 0,66 ile 0,84 arasında olup, 
ölçek toplam puanı için bu değer 0.80 olarak 
belirlenmiştir.  

SONUÇ

Kapsam geçerliliği ve dil eşdeğerliği ile 
Türkçeleştirilen ölçek maddeleri için uzman-
lar arasında görüş farklılığı olmadığı ve bu 
sonuca göre, ölçeğin Türk kültürü için kul-
lanılabilir uygunlukta olduğuna karar verildi. 
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Örneklem grubu için ölçeğin orta ve yüksek 
düzeyde iç tutarlık katsayısına sahip olduğu 
ve her bir maddesinin ölçeği temsil ettiği be-
lirlendi. Ülkemizde adolesanlara yönelik bes-
lenme okuryazarlık düzeylerinin belirlenme-
sinde bu ölçekten yararlanılabileceği kanısına 
varıldı.
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EXTENDED ABSTRACT

The objective of this study was to adapt the Adolescent Nutrition Literacy Scale (ANLS)deve-
loped by Bari in 2012,into Turkish and perform the validity and reliability study of the tool in 
Turkish language. Once validated, the tool would be used for determining the level of nutrition 
literacy in young and adolescent groups in Turkey.Turkey is a country having one of the fas-
test growing young populations. Adolescents confront several factors that threaten their health. 
Poor eating habit is one among these factors that adversely affect both physical and mental 
development of adolescents. Behavioral changes and positive health behaviors are quicker and 
easier to adapt in childhood and adolescence. Beyond basic literacy, nutritional literacy may be 
defined as the ability to read and understand complex information regarding food. Nutrition li-
teracy provides an understanding of the basic food groups and their role in maintaining nutrient 
resources and health. The nutritional literacy status of an individual not only affects the manner 
of searching information but also the degree of reliability of information.It is important to de-
termine the level of nutrition literacy, especially in the adolescent age group. This study was 
conducted with the aim of determining the level of nutrition literacy in adolescents and adapting 
Adolescents’ Nutrition Literacy Scale developed by Bari in 2012, into Turkish. The research 
was conducted in three high schools located in the city center of Konya province. The sample 
population comprised of all students registered in the 2013-2014 academic year. Two different 
sample groups were analyzed within the scope of the study. The first group comprised of 150 
students who were interviewed within an interval of one week in order to determine the reliabi-
lity of the responses provided by them at different times. The second sample size was calculated 
using a computer program to determine the mean score (3.4 ± 0.7) expected from the scale as 
per Bari’s findings, within a 95% confidence interval of 0.2 scoring. Accordingly, the sample 
size was determined as 191 to be chosen by simple random sampling method. Taking into con-
sideration the average classroom size, 468 adolescents were targeted consideringthe regulatory 
effects as 2.45 for the cluster sample. The study was conducted with the participation of 474 
students.Three questionnaire forms were used as data collection tools. Individual Information 
Form comprising of personal information was developed by the reseachers based on literature 
review.Nutrition Literacy Status of Adolescent Students evaluation tool consisted of 29 items 
aimed to evaluate nutritional literacy under subheadings of Functional, Interactive and Critical 
nutritional literacy. Each item was scored on 1- 5 point likert scale (1=do not agree at all, 2=do 
not agree, 3=undecided, 4=agree, 5=totally agree). The third tool used was Adolescent Nutrition 
Habits Checklist developed by Johnson et al in 2002 comprising of 23 items,aimed to  evaluate 
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healthy eating habits in adolescents aged 13-16 years, scoring a point for correct answer to each 
item provided. The checklist was validated in Turkish by Arikan et al in 2012, who excluded 
4 items having co-efficient factor of less than 0,20 from the questionnaire.  The demographic 
characteristics and the scores obtained by the students were assessed using descriptive statistics 
(mean, standard deviation, frequency and percentage). T-test was used in dependent groups to 
test the uniformity of the scale over time. Pearson’s moment product correlation analysis was 
used for reliability analysis and Cronbach alpha reliability coefficient analysis was used to 
test internal consistency.150students were included for the test-retest reliability analysis of the 
Nutrition Literacy evaluation tool and 474 students participated in the validity and internal con-
sistency analysis of the tool. The mean age of thestudents participating in the survey was 15.3 
years (min = 14, max = 17, SD = 0.5). The validity of the tool content was evaluated by three 
experts. The structural validity of the tool was assessed by descriptive factor analysis and it was 
determined that the items were collected under three sub-categories namely Functional, Inte-
ractive and Critical nutrition literacy. The items with a factor load of less than 0.30 were ruled 
out. Regarding reliability of the tool, the concurrent validity of the scale was assessed using the 
Adolescent Food Habits Checklist (AFHCL). The internal consistency coefficient of AFHCL 
was Cronbach’s Alpha 0.74. The mean score and subscale scores of the tool were significantly 
correlated with the Adolescent Food Habits Checklist score. Test-retest and Cronbach alpha 
values were used to determine the reliability of the scale. The difference between the score 
averages obtained at different time periods were evaluated by paired t test and no significant 
difference was observed.In the reliability analysis of sub-categories of the tool, Cronbach alpha 
values were 0.66 for functional nutrition literacy, 0.71 for interactive nutrition literacy, 0.84 for 
critical nutrition literacy and 0.80 for the total score obtained in the tool. The content validity 
of the scale in the study was evaluated by three experts and all translators approved the draft 
scale.As a result of the descriptive factor analysis, it was determined that the scale consisted of 
three sub-categories which were in accordance with the original scale. As per literature review 
it is suggested that a factor load of 0.30 or less may be considered to be low and should be subt-
racted from the scale. Therefore, items with a factor load of less than 0.30 were removed from 
the scale. Moreover, It was decided that there was no difference in opinion between the experts 
regarding the validity of the tool content translated in Turkish language with the original and 
was suggested to be appropriate for the Turkish community as far as the Turkish culture and 
perception was concerned. For the sample group it was determined that the scale had moderate 
and high internal consistency coefficient and each item represented the scale as a whole. It is 
concluded that this scale could be used in determining the nutrition literacy levels for adoles-
cents in our country.
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Öz: Amaç: Çocukluk çağı obezitesinin görülme sıklığı son otuz, 
kırk yılda anlamlı derecede artmıştır. Çocuklarda artan vücut kütle 
indeksinin sağlık üzerindeki etkileri, ilerleyen yaşlarda obez genç-
ler olmalarında önemli etkiye sahiptir. Önleme amaçlı yürütülen 
faaliyetlerin temelini, müdahalenin nispeten daha kolay olduğu 
beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarının manüpilasyonu oluş-
turmaktadır. Ancak günümüzde baskın olan faktör ya da faktörle-
rin neler olduğunun araştırılması bir yana,  obezitenin çocukluk 
döneminde ortaya çıkmasını engelleyecek erken müdahalelerin 
önemi tartışılmaktadır. Çalışmaların temelini ise, çocukların gün-
lerinin büyük bir bölümünü okul ortamında geçirmeleri nedeniyle 
okul temelli müdahaleler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı 
çocukluk çağı obezitesi kavramının önemini ve boyutlarını açıkla-
mak ve önleme faaliyetlerinin başında gelen okul temelli müdaha-
leler ile ilgili tartışmaları ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışma ko-
nuya ilişkin yaklaşımları yorumsal bir bakış açısıyla ortaya koyan 
bir derleme çalışmasıdır. Sonuç: Esasen çocukluk çağı obezitesini 
önlemeye yönelik girişimlerin gebelik takibi sürecinden başlatıl-
ması ve sürdürülmesi son derece önemlidir. Sağlık profesyonelle-
rinin anne adaylarının çocukluk çağı obezitesi hakkındaki farkın-
dalıklarını arttırabilmeleri, belirli bir program dahilinde düzenli 
olarak gerçekleştirilecek yüz yüze görüşmeler ve basılı materyal 
destekleri ile mümkün olabilir. Ulusal düzeyde yapılacak düzenle-
melerle; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde gö-
rev yapan öğretmenlerin eğitim programlarının, sağlıklı beslenme 
ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının önemini belirli bir program 
dahilinde düzenli aralıklarla öğrencilerine aktarabilecekleri biçim-
de revize edilmesi gerekmektedir. Devlet desteğiyle televizyon 
etkin bir biçimde kullanılarak (reklam/çizgi film vb. uygulamalar 
aracılığıyla) çocuklara sağlıklı/dengeli beslenmenin ve fiziksel 
aktivite alışkanlığının öneminin aktarılması mümkündür. Hayata 
geçirilecek yeni kanun ve yönetmelikler ile çocuklarla çalışan her-
kesin çocukluk çağı obezitesi hakkında zorunlu olarak eğitilmesi 
önleyici/çözümleyici her türlü programın etkinliğini arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı, Obezite, Okul, Önleme Fa-
aliyetleri

Abstract: Aim: The severity and frequency of childhood obesity 
has increased significantly over the past three to four decades. The 
health effects of increased body mass index may significantly im-
pact obese youth as they age. The manipulation of nutrition and 
physical activity behaviors are relatively easy to intervene on the 
basis of preventive actions. But aside from investigating what the 
dominant factor or factors are today, the importance of early inter-
vention to prevent the appearance of childhood obesity is being 
debated. The school-based interventions form the basis of studies 
about childhood obesity because they spend most of their day in 
school. The purpose of this study is to explain the importance and 
dimensions of the concept of childhood obesity and to put forward 
the arguments about the school-based interventions leading to pre-
vention activities. Method: The study is a compilation study that 
reveals the approaches to the subject with an interpretive point of 
view. Conclusion: It is very important from pregnancy on to take 
preventive actions against childhood obesity. Health professionals 
can increase the awareness of the mothers about childhood obe-
sity with face-to-face interviews and printed material related to a 
specific program. With national level arrangements, pre-primary, 
primary and secondary levels teachers’ education programs need 
to be revised in such a way that they can transfer the importance of 
healthy eating and physical activity habits to their students at regu-
lar intervals within a specific program. It is possible to use televi-
sion in an effective manner with government support to explain to 
children the importance of a balanced diet and physical activity 
habits (via advertising/cartoon applications etc.). With new laws 
and regulations to be accepted, compulsory education about child-
hood obesity of all persons working with children will increase the 
effectiveness of any preventative/resolver programs.

Key Words: Childhood, Obesity, School, Preventive Practices
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GİRİŞ

Çocukluk çağı obezitesi dünya çapında ciddi 
bir halk sağlığı problemidir1 (Wang ve Lim, 
2012: 176-188; Wang ve Beydoun, 2007: 
6-28; Wang ve Lobstein, 2006: 11-25; Wang 
ve diğ., 2007: 177-188;  Ogden ve diğ., 2012: 
483-490). Görülme sıklığı son otuz, kırk yılda 
anlamlı derecede artmıştır. Epidemiyolojik ça-
lışmalarda obezitenin belirlenmesinde en sık 
kullanılan yöntem vücut kitle indeksidir (Ala-
çamlı ve Alphan, 2017: 1-15) ve çocuklarda 
artan vücut kitle indeksinin sağlık üzerindeki 
etkileri, ilerleyen yaşlarda obez gençler olma-
larında önemli etkiye sahiptir. Çocukluk çağı 
obezitesinin yetişkinlik üzerindeki etkileri 
halihazırda yapılmış boylamsal çalışma veri-
leri içerisinde incelenmiş; gelişmiş metabolik 
sendrom yüksek riski, kardiyovasküler hasta-
lıklar, tip 2 diyabet ve bununla ilişkili retinal 
ve böbrek komplikasyonları, alkolsüz karaci-
ğer yağlanması, tıkayıcı uyku apnesi, polikis-
tik over sendromu, kısırlık, astım, ortopedik 
komplikasyonlar, psikiyatrik hastalıklar ve 
kanser gibi sağlık sorunlarının çocukluk çağı 
gibi erken dönemlerde bile başlayabileceği 
gösterilmiştir. Bu tür bir erken görülme ölüm 
olasılıklarını da arttırmaktadır. Çocukluk ça-
ğında obez olmak yetişkinlikte de obez olma 
ihtimalini arttırmakta, yetişkinlik obezitesi-
nin bir yordayıcısı olarak kabul edilmektedir 
(Kelsey ve diğ., 2014: 222-228). 

1  www.cdc.gov/obesity/childhood/index.html

AMAÇ

Çocukluk çağı obezitesi ile mücadele faali-
yetleri sağlıklı nesiller oluşturabilme yolunda 
atılacak adımların en önemlilerindendir ve 
obeziteye ilişkin sağlık harcamalarının yük-
sekliği, önleme programlarına verilen önemi 
gittikçe arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı 
çocukluk çağı obezitesi kavramının önemini 
ve boyutlarını açıklamak ve önleme faaliyet-
lerinin başında gelen okul temelli müdahale-
ler ile ilgili tartışmaları ortaya koymaktır.

KAPSAM

Çalışmanın kapsamı güncel literatür bilgile-
rine dayandırılmış son durum ve önleme faa-
liyetlerinin önemli bir ayağını oluşturan okul 
temelli müdahaleler olmak üzere iki boyutla 
sınırlıdır. Alan yazında sorunun çözümüne 
yönelik farklı uygulamaları da içermektedir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışma çocukluk çağı obezitesiyle ilgili 
sorunları ortaya koyan ve önleme amaçlı yü-
rütülen faaliyetlerin temelini oluşturan bes-
lenme ve fiziksel aktivite davranışı manipü-
lasyonunun önemli halkalarından biri olan 
okul temelli müdahalelerle ilgili yaklaşımları 
yorumsal bir bakış açısıyla ortaya koyan bir 
derleme çalışmasıdır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Çocukluk çağı obezitesinde okul temelli mü-
dahalelerin kapsamını neler oluşturmaktadır?
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DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE ÇOCUK-
LUK ÇAĞI OBEZİTESİNDE SON DU-
RUM

Amerika’da çocukluk çağı obezitesiyle ilgili 
en güncel ulusal tahminleri elde edebilmek 
amacıyla,  2003 ve 2012 yılları arasındaki 
trendler analiz edilmiş ve 2011-2012 Ulusal 
Sağlık ve Beslenme Değerlendirme Anketi 
kapsamında 9120 katılımcının kilo, boy ya 
da yatay pozisyondaki boyları ölçülmüştür. 
Yeni doğanlar ve çocukların (doğumdan 2 
yaşına kadar olan çocukların) yatay pozis-
yonda ölçülen boylarına göre fazla kilolu 
olanları (Hastalık Kontrol ve Önleme Merke-
zi (CDC) cinsiyete özel büyüme eğrilerinde 
vücut ağırlığının boya göre median değeri 
95. persentil ve üzerinde olanları) obez ola-
rak tanımlanmıştır. Yaşları 2 ile 19 arasında 
değişen çocuk ve adölesanlarda ise, cinsiyete 
göre vücut kütle indeksi (BMI) median değe-
ri 95. persentil ve üzerinde olanlar obez kabul 
edilmiştir. Veriler, 2011-2012 yıllarında yeni 
doğanların ve çocukların %8.1’inin yatay 
pozisyonda ölçülen boy uzunluklarına göre 
fazla kilolu, 2-19 yaş arası çocuk ve adöle-
sanların %16.9’u obez olduğunu ortaya koy-
maktadır. Hem yeni doğanlar ve çocuklarda, 
hem de 2-19 yaş arası çocuk ve adölesanlarda 
2003-2004 yıllarından 2011-2012 yıllarına 
doğru olan süreçte obezite açısından anlam-
lı bir değişim görülmemektedir. Amerika’da 
obezite yaygınlığının hala yüksek olduğu, bu 
nedenle de izleme/tarama çalışmaları yapma-

ya devam etmenin önemli olduğuna vurgu 
yapılmaktadır (Ogden ve diğ., 2014: 806-
814). Türkiye’de ise çocuklarda obezite sıklı-
ğı % 1.6 (Elazığ) ile % 8.4 (Antalya kentsel) 
ve %7.8 (Bursa) arasında değişmektedir. Ül-
kemizin batı bölgesinde büyük ölçekli (Ko-
caeli, Bursa, Düzce) araştırmalarda obezite 
sıklığı % 7 civarında bulunmuştur. Buna kar-
şın doğu bölgesindeki benzer araştırmalarda 
% 2-3 arasındadır (Önal ve diğ., 2014: 39-44; 
Hatun, 2012: 7-14). 

Kore’de ortaokulda okuyan çocuklarda, nor-
malden zayıf olma ve obez olma durumlarıy-
la ilişkili faktörleri belirleyebilmek amacıyla 
4895 çocuk taranmış; yaşa göre vücut kitle 
indeksi 5. persentilin altında olanlar zayıf, 
5.-85. persantil arasında olanlar normal ki-
lolu, 85. persentil üzerinde olanlar obez ola-
rak sınıflandırılmıştır. Çalışmada çocukların 
%12’sinin yüksek tartılı ya da obez olduğu 
tespit edilmiştir. Sonuçlar; demografik bil-
giler (yaş ve cinsiyet), genel sağlık durumu 
ve beslenme/egzersiz alışkanlıkları (dengesiz 
beslenme ve rejim denemeleri) ile zayıf olma 
arasında ilişki olduğunu (p < .05), benzer şe-
kilde demografik bilgiler (yaş ve cinsiyet), 
genel sağlık durumu, davranışsal özellikler 
(fast food tüketimi ve rejim denemeleri) ve 
okul çevresinin özellikleri (kırsal kesim) ile 
obez olma arasında ilişki olduğunu göster-
mektedir. Bu bağlamda uygulanacak prog-
ramların ve yapılacak müdahalelerin, çocuk-
ların davranışsal ve çevresel özelliklerinin 
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göz önünde bulundurularak hazırlanması ge-
rektiği ifade edilmektedir (Lee ve Ham, 2015: 
298-304). Avrupa’daki durum da diğerlerine 
benzemektedir. 2013 yılında yapılan çalışma 
kapsamında; Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
2007/2008 yıllarında toplanan verilerin antro-
pometrik sonuçlarını sunmak ve ayrıca ülke-
ler ve cinsiyetler arasında farklılıkların olup 
olmadığını görmek adına 12 ülkede 6-9 yaş 
arası toplam 168.832 çocuğun boy ve kiloları 
ölçülmüştür. Veriler, büyüme engeli, normal-
den zayıf olma durumlarının yaygınlığının 
düşük olduğunu gösterirken, erkeklerin % 
19.3−49.0’unun kızların ise %18.4−42.5’inin  
aşırı kilolu olduğunu göstermektedir. Söz ko-
nusu oranlara obezite de dahil edilmiş ve ve-
riler 2007 Dünya Sağlık Örgütü Büyüme Re-
feranslarına dayandırılmıştır. Obezite yaygın-
lığı erkek çocukları arasında %6.0-26.6; kız 
çocukları arasında %4.6-17.3 arasında dağı-
lım göstermektedir. Ülkeler bazında aşırı ki-
loluluğun en yüksek seviyeleri Güney Avrupa 
ülkelerinde görülmüştür. Çocuklarda görülen 
aşırı kilolu olma durumu ciddi bir sağlık so-
runudur ve Avrupa bölgesinde ülkeye bağlı 
olarak değişkenlik göstermektedir. Avrupa’da 
çocuk gelişiminin karşılaştırılabilir şekilde 
izlenmesi mümkündür ve eylem planlarının 
bir parçası olarak ulusal politikalarında ele 
alınması gereken bir konudur (Wijnhoven ve 
diğ., 2013: 79-97). Önleme amaçlı yürütülen 
faaliyetlerin temelini, müdahalenin nispeten 
daha kolay olduğu beslenme ve fiziksel ak-
tivite davranışlarının manüpilasyonu oluştur-

maktadır. Çünkü çocukluk çağı obezitesinin 
sıklıkla, kalori alımıyla kullanılan kalorilerin 
arasındaki dengesizlikten kaynaklandığına 
vurgu yapılmakta, öte yandan çocuklarda 
obeziteye neden olan bir veya daha fazla fak-
törün (genetik, davranışsal ve çevresel) varlı-
ğından da bahsedilmektedir (Karnik ve Kane-
kar, 2015: 1-7). Sağlıksız yeme alışkanlıkları 
(öğün atlama, hızlı yemek vb.), obezitenin 
gelişiminde son derece etkili olabilmektedir. 
Ancak çocuklarda beslenme kalitesine katkı 
sağlayan ve sonuç olarak da normal kilonun 
üzerinde ve/ya da obez olma durumunu etki-
leyen yemek yeme alışkanlıklarını ele alır-
ken, göz önünde bulundurulması gereken çok 
fazla farklı faktör vardır. Bu faktörler düzenli 
yemek yeme (Kerver ve diğ., 2006: 46-53), 
içecek tüketimi ve içecek tercihleri (Balcells 
ve diğ., 2011: 778-784), fast food tüketimi 
ve tercihleri (Wu ve Sturn, 2013: 87-96) ve 
yüksek yağlı yiyeceklere karşı düşük yağlı 
alternatifler gibi zayıf beslenme alışkanlıkla-
rını vb. içermektedir (Peterson ve diğ., 1999: 
177-183). Harris ve arkadaşlarına göre (2012) 
2 ila 18 yaş arasındaki 1.2 milyon çocuk her 
ay gıda şirketlerinin sayfalarını ziyaret ediyor 
ve buralarda ziyaret başı ortalama 29 dakika 
harcıyorlar. Bu süre zarfında, yüksek kalorili 
ve düşük besin değerli, temelde şeker, fast-
food restoranları ve şeker kaplamalı tahıl/
gevrek gibi ürünleri tanıtan ticari ve marka-
lı içerikle etkileşim içine giriyorlar (Harris 
ve diğ., 2012: 51-56). Obezite araştırılırken 
özellikle çocuklara ödül olarak sunulan fast 
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food restoranlarından sıklıkla bahsedilmek-
tedir. Fast food restoranlarındaki yiyecekler, 
çok fazla yağ ve şeker içerdikleri için, besin 
değeri açısından düşük kaliteli olma eğili-
mindedir (Wu ve Sturn, 2013: 87-96). Ancak 
hızlı, kolay, ucuz ve lezzetli olmalarından do-
layı da düzenli ve sıklıkla tüketilmektedirler 
(Rydell ve diğ., 2008: 2066-2070). Enine ke-
sitsel (Bowman ve Vinyard, 2004: 163-168; 
Mesas ve diğ., 2012: 106-135)  ve boylam-
sal birçok çalışmada (Duffey ve diğ., 2007: 
201-208; Pereira ve diğ., 2005: 36-42) fast 
food tüketiminin, aşırı kilo ile ilişkili oldu-
ğu görülmüştür. Bu türden yiyecekler, artan 
porsiyon büyüklükleri, enerji yoğunlukları 
ve yüksek miktarda yağ içeriklerinden ötürü 
hem zayıf bir beslenme sürecine hem de obe-
ziteye katkı sağlamaktadır (Stender ve diğ., 
2007: 887-890). Obeziteye neden olan dav-
ranışsal faktörler içerisinde önemli bir payı 
da fiziksel aktivite azlığı almaktadır. Ancak 
çözüme yönelik yapılacak müdahalelerin ti-
tizlikle planlanması gerekmektedir. Thivel ve 
arkadaşları (2016) akut egzersizin, obez ve 
obez olmayan çocuk ve ergenlerde egzersiz 
sonrası enerji ve/veya makro besin alımı-
nı etkileyip etkilemediğini araştırmış ve bu 
kapsamda veritabanlarındaki 118 çalışmayı 
incelemişlerdir. Egzersizin zayıf bireylerde 
enerji alımını etkilemediğini ancak yoğun eg-
zersizin obez gençlerde yemeğin makro besin 
kompozisyonunu değiştirmeden yiyecek alı-
mını azalttığını görmüşlerdir (Thivel ve diğ., 
2016: 1469-1479). Ancak temelde çocukların 

tükettikleri yiyeceklerin miktar ve içerikleri-
nin ne olduğunun önemli belirleyicilerinden 
biri ailelerinin sosyoekonomik düzeyleridir. 
Bu alanda yapılan çalışmaların bazıları yük-
sek sosyoekonomik düzeyde ve bazıları da 
düşük sosyoekonomik düzeyde obezitenin 
yaygınlığının arttığı görüşünü savunmaktadır 
(Klish, 1995: 1-6; Kromeyer ve diğ., 1997: 
343-353; Locard ve diğ., 1992: 721-729; 
Rolland-Cachera ve Bellisle, 1986: 779-787). 
Güney Kore’deki normal kilosunun üzerinde 
ya da obez olan çocukların ailevi, fizyolojik, 
psikolojik ve yaşam tarzı özelliklerindeki 
ekonomik farklılıklar incelendiğinde alt ge-
lir grubundaki ailelerin çocuklarında obezite 
oranının % 69 olduğu görülmüştür. Çocuk-
luk çağı obezitesiyle ilintili risk faktörlerinin 
düşük gelirli gruplarda daha yaygın olması 
durumunun; sosyoekonomik durumları farklı 
gruplar arasındaki sağlık farklılıklarını daha 
da arttıracağının sağlık profesyonelleri ta-
rafından anlaşılması önemlidir. Bu nedenle, 
bu türden çocukların yüksek riskli gruplarını 
hedefleyen çocukluk çağı obezitesini önle-
me programlarının geliştirilmesi ve öncelikli 
hale getirilmesi gerekmektedir (Kim ve diğ., 
2014: 281-291). Obeziteye ilişkin sağlık har-
camalarının yüksekliği, önleme programları-
na verilen önemi gittikçe arttırmaktadır. Obez 
bir çocuğun yaşam boyu yapacağı sağlık har-
camalarının tahmini olarak belirlenmesi, ba-
şarılı çocukluk çağı obezitesi önleme çabala-
rıyla sağlanabilecek kişi başına düşen potan-
siyel tasarrufların kıyaslanabilme olanağını 
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sunar. Amerika’da, normal kilosunda olan bir 
çocuk ile obez bir çocuğun yaşam boyu yapa-
cakları sağlık harcamalarının ortalama olarak 
doğru biçimde tahmin edilebilmesi amacıyla 
15 yılı kapsayan bir literatür taraması yapıl-
mış, yaşam boyu sağlık masraflarının ya da 
bunlara dair bilgilerin çıkarılabileceği çalış-
malar incelenmiştir. 10 yaşında obez bir ço-
cuğun 10 yaşında normal kilosunda olan bir 
çocuğa göre yaşam boyu sağlık masrafları 
12.660$ ile 19.630$ arasında değişmektedir 
(Finkelstein ve diğ., 2014: 854-862). Günü-
müzde artık baskın olan faktör ya da faktör-
lerin neler olduğunun araştırılması bir yana,  
obezitenin çocukluk döneminde ortaya çık-
masını engelleyecek erken müdahalelerin 
önemi tartışılmaktadır. Çalışmaların temelini 
ise, çocukların günlerinin büyük bir bölümü-
nü okul ortamında geçirmeleri nedeniyle okul 
temelli müdahaleler oluşturmaktadır. 

TARTIŞMA

Okul temelli müdahalelerin etkinliği hak-
kındaki kanıtlar orta denebilecek düzeyde-
dir. (Wang ve diğ., 2013: 19). Almanya’da 
okul temelli obezite müdahale programları-
nın incelendiğinde, sosyo-ekonomik düzeyi 
yüksek ailelerden gelen öğrencilerde daha 
olumlu sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. 
(Platcha-Danielzik ve diğ., 2011: 435-443). 
Amerika ve İsveç’teki programlar ise düşük 
sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin ço-
cukların gittiği okulların, daha fazla toplum 
temelli/destekli müdahalelere gereksinimi 

olduğunu göstermektedir (Hoelscher ve diğ., 
2010: 36-44; Magnusson ve diğ., 2011: 402-
407). Okul temelli müdahale programlarının 
başarılı olabilmeleri, sosyo-ekonomik düzey 
ve yoksulluk gibi daha geniş yapısal konula-
rı ele almaları ile yakından ilişkilidir. Dünya 
Gıda Programı (WFP), Okul Beslenme Duru-
mu adlı yakın dönem raporunda (2013) dün-
ya genelinde tahmini olarak 368 milyon ço-
cuğun okulda yemek yediği yer almaktadır.2 
Rapor, okul yemek programlarının faydala-
rının kanıta dayalı bilgilerle güçlendirilmesi 
ve kanıta dayalı şekilde güçlendirilmiş/geliş-
tirilmiş bu programların ise dünya çapında 
paylaşılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu 
güne kadarki çoğu akademik literatür İngilte-
re (Adamson ve diğ., 2013: 968-981; Evans 
ve Harper, 2009: 89-99; Nelson, 2013: 1006-
1011) ve Amerika’daki (Dunifon ve Kowa-
leski-Jones, 2003: 72-92; Hirschman ve Chri-
qui, 2013: 982-988; Poppendick, 2010; Pyles 
ve Lobick, 2001: 15-20)  yemek programla-
rını eleştirmiştir. Bu bağlamda İtalya (Ashe 
ve Sonnino, 2013: 1020-1027; Galli ve diğ., 
2014: 1643-1666; Morgan ve Sonnino, 2008; 
Sonnino, 2009: 425-440), Brezilya (Sidaner 
ve diğ., 2013: 989-994) ve Kolombiya (Ashe 
ve Sonnino, 2013: 1020-1027) başarılı okul 
yemek programları ile öne çıkmıştır, diğer 
yandan Avrupa ve Asya’nın diğer bölgele-
rinde okul yemek programlarına gereken ilgi 

2 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/
documents/communications/wfp257481.pdf
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gösterilmemiştir (Moffat ve Thrasher, 2016: 
133-146). Okul çağındaki çocuklar okul ve 
arkadaşlarının etkisine daha fazla maruz kal-
maktadır. Bu nedenle çocukluk çağı obezite-
sini önlemek açısından okullara daha fazla 
sorumluluk düşmektedir. Zira okullar, eğlen-
celi aktiviteler yoluyla sağlıklı yaşam alış-
kanlıklarının kazandırılması ve böylece bu 
modellere katılmaya yönelik motivasyonun 
ve ilginin artırılması açısından son derece 
önemli ortamlardır (Yıldırım ve Keser, 2015: 
217-236). 

Okullardaki önleyici rehberlik hizmetleri-
nin sadece doğrudan öğrencilere sunulması 
yerine anne babalara, öğretmenlere verilen 
eğitimlerle daha etkili hale getirilebilir. Sa-
dece öğrencilerin bu hizmetleri almaları eğer 
öğretmen ve anne, babalar bu anlayışa sahip 
değillerse çok etkili olmamaktadır. Kaldı ki 
annelere, babalara ve öğretmenlere sunulan 
bu hizmetler sadece çocukların, gençlerin 
değil yetişkinlerin de yararlanabileceği tür-
dendir (Korkut, 2012: 27-40). Ülkemizde 
Çocuk Endokrinoloji Derneği, Mili Eğitim 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği ile 
gerçekleştirilen “Okulda Diyabet ve Obezite 
Programı” kapsamında, çocukluk çağı obe-
zitesini önlemek amacıyla Başbakanlık ta-
rafından “Okul Kantinlerindeki Gıda Satışı” 
(2011) başlıklı bir genelge (29.09.2010 tarihli 
ve 2010/22 sayılı) yayınlanmıştır.3 Bu genel-

3 http://beslenme.gov.tr/content/images/spot/
kantinhaber/okul_kantin2.pdf

ge sonucunda okul kantinlerinde obeziteye 
neden olabilecek yiyeceklerin satışına sınır-
lamalar getirilmiştir.

SONUÇ 

Okul temelli müdahalelerin kapsamı son de-
rece geniştir. Ülkemizde ebeveynler tarafın-
dan da büyük destek gören okul kantinlerine 
yönelik yapılan düzenlemelerin etkinliğinin 
arttırılabilmesi için ulusal düzeyde hayata ge-
çirilecek farklı uygulamalarla desteklenmesi 
gerekmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde 
sağlık kuruluşları, şekerli içecekler ve besin 
değeri az olan yiyecekler üzerine vergi ko-
nulması yönünde fikir birliği içerisindedir-
ler. Ülkeler düzeyinde yapılan araştırmalar 
da halkın şekerli içecekler ve besin değeri 
az olan yiyecekler üzerine vergi konulmasını 
desteklediğini göstermektedir. Şekerli ve be-
sin değeri az olan yiyecek ve içecekler için 
yapılacak vergi düzenlemeleri, ebeveynlerce 
çocuklarına bu ve benzeri yiyecekleri satın 
almasına olanak tanımayacak azlıkta verile-
cek harçlıklar ile desteklendiklerinde efektif 
olacaktır. Ailelerin, besin değeri düşük ürün-
lerin çocuklarında gelecek yıllarda ciddi sağ-
lık problemleri oluşturabileceğini fark ede-
bilmeleri adına ülkemizde de bu yiyeceklerin 
vergilerinin arttırılması gerekmektedir.

ÖNERİLER

Esasen, çocukluk çağı obezitesini önlemeye 
yönelik girişimlerin gebelik takibi sürecin-
den başlatılması ve sürdürülmesi son derece 
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önemlidir. Sağlık profesyonellerinin anne 
adaylarının çocukluk çağı obezitesi hakkın-
daki farkındalıklarını arttırabilmeleri, belirli 
bir program dahilinde düzenli olarak ger-
çekleştirilecek yüz yüze görüşmeler ve basılı 
materyal destekleri ile mümkün olabilir. Ulu-
sal düzeyde yapılacak düzenlemelerle; okul 
öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademele-
rinde görev yapan öğretmenlerin eğitim prog-
ramlarının, sağlıklı beslenme ve fiziksel akti-
vite alışkanlıklarının önemini belirli bir prog-
ram dahilinde düzenli aralıklarla öğrencileri-
ne aktarabilecekleri biçimde revize edilmesi 
gerekmektedir. Devlet desteğiyle televizyon 
etkin bir biçimde kullanılarak (reklam/çizgi 
film vb. uygulamalar aracılığıyla) öğretmen-
öğrenci aktif katılımıyla sınıfı/okulu yansıtan 
bir ortamda çocuklara sağlıklı/dengeli bes-
lenmenin ve fiziksel aktivite alışkanlığının 
öneminin aktarılması mümkündür. Hayata 
geçirilecek yeni kanun ve yönetmelikler ile 
çocuklarla çalışan herkesin çocukluk çağı 
obezitesi hakkında zorunlu olarak eğitilmesi 
önleyici/çözümleyici her türlü programın et-
kinliğini arttıracaktır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Childhood obesity is a worldwide serious public health problem (1; Wang ve 
Lim, 2012: 176-188; Wang ve Beydoun, 2007: 6-28; Wang ve Lobstein, 2006: 11-25; Wang ve 
diğ., 2007: 177-188;  Ogden ve diğ., 2012: 483-490). Its rate of incidence has considerably inc-
reased in the last a few decades. In epidemiological studies, the commonly applied method to 
determine obesity is body mass index (BMI) (Alaçamlı ve Alphan, 2017: 1-15) and the increase 
in children’s body mass index has effects on their health and tendency towards obesity in the 
future. The effects of childhood obesity on adulthood were examined within available longitu-
dinal researches, and the results indicate that many health problems such as high risk of metabo-
lic syndrome, cardiovascular diseases, type-2 diabetics and relational problems like retinal and 
kidney complications, nonalcoholic fatty liver syndrome, obstructive sleep apnea, polycystic 
ovary syndrome, infertility, asthma, orthopedic complications, psychiatric disorders and cancer 
etc. begin to be seen in even early periods such as childhood. Such an early incidence increases 
mortality probability. Being obese in childhood also increases the possibility of being obese 
in adulthood, too, and it is accepted as a predictor of adulthood obesity (Kelsey ve diğ., 2014: 
222-228). Aim: The interventions against childhood obesity are among the essential steps to 
raise healthy generations, and the high expenses on health related to obesity also emphasizes 
the significance of preventive programs. The purpose of this study is to explain the importance 
and dimensions of the concept of childhood obesity and to put forward the arguments about the 
school-based interventions leading to prevention activities. Method: This paper points out the 
problems related to childhood obesity and preventive interventions, and it is a compilation of 
approaches which deal with school-based interventions which were among the important com-
ponents of the manipulation process of nutrition and physical activity habits both of which were 
the basis of the preventive interventions in an interpretative perspective. Conclusion: As well 
as the predominant factors in obesity today, the importance of early preventive interventions 
against childhood obesity are discussed as well. And the school-based interventions comprise 
the basis of the related studies, since children spend most of their time at school. However, the 
preventive guidance services can be more effective through giving trainings to parents and te-
achers as well as students at schools. The students receive such training directly, but as long as 
their teachers or parents do not possess such an understanding, these trainings will not be effec-
tive. Moreover, such trainings are not beneficial only to children, but teachers and parents can 
utilize these trainings as well (Korkut, 2012: 27-40). Within the “School Diabetics and Obesity 
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Program” which was developed with the cooperation of the Child Endocrinology Association, 
National Education Ministry and Health Ministry In Turkey, a circular letter (29.09.2010 ve 
No:2010/22), called “Food Sales in School Canteens” (2011) was issued by the Prime Ministry 
so as to prevent childhood obesity(3). With this letter, the sale of food which can cause obesity at 
school canteens was limited. However, different additional interventions should be done across 
Turkey so as to increase the effectiveness of the regulations at school canteens. Tax regulations 
for sweet and less nutritious foods and drinks, giving less pocket money can be among these 
effective methods of support to the interventions. In Australia, it is known that many health 
associations try to convince federal governments to levy a tax on sweet drinks and less nutriti-
ous foods. According to the study results which were obtained upon knowledge of 1,016 indi-
viduals, half of the participants agreed to levy a tax on sweet drinks and less nutritious foods. 
Among the families with children in the study, 79% stated that such products might result in 
serious health problems among children in the future, and 77% of them upheld the idea of im-
posing tax on such foods and drinks (4). Indeed, the interventions to prevent childhood obesity 
should begin from the beginning of pregnancy and should be followed throughout a child’s life. 
Health care professionals should raise awareness against childhood obesity among mums-to-
be, which is possible with face to face interviews with them and published materials within a 
specific program. With the regulations at the national level, the training programs of teachers 
should be revised in  such a way that teachers can regularly inform students about the impor-
tance of a healthy diet and physical activity habits within a specific program. Additionally, with 
the support of government, television (through advertisements, cartoons etc.) can be used in 
effective ways to emphasize the importance of healthy nutrition and physical activity habits. 
Also, delivering compulsory trainings to everybody who works with children about childhood 
obesity, will increase the efficiency of any preventive program.
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Öz: Amaç: Gece Yeme Bozukluğu (GYB), genel ola-
rak duygu durum bozukluğunun tetiklediği, akşam 
hiperfaji, sabah anoreksia ve insomnia ile karakterize 
edilen bir yeme davranışı bozukluğudur. İlk olarak 
obez bireylerde tanımlanmış olsa da yapılan çalışmalar 
sonucunda yalnızca obez bireylerde görülmediği, eriş-
kin popülasyonda, diyabetli bireylerin çoğunda, çocuk-
larda ve psikiyatrik hastalarda da ciddi bir prevalansa 
sahip olduğu belirtilmiştir. Geniş bir prevalansa sahip 
olması ve tanımlanmasında yaşanılan güçlük nedeniyle 
tedavisi de bir o kadar zor bir bozukluktur. Uykusuz-
luk, depresyon, obezite ve diyabet gibi birçok faktörle 
ilişkili olduğu yapılan çalışmalarla belirtilmiştir. Bu 
nedenle daha detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu 
çalışmada GYB tanımı, klinik özellikleri, tanı kriter-
leri, prevalansı, ortaya çıkışında etkili olan faktörler, 
hastalıklarla ilişkisi ve tedavi yöntemlerini açıklamak 
amaçlanmıştır. Yöntem: PubMed ve Science Direct 
veri tabanları ‘Gece Yeme Bozukluğu, diyabet ve GYB, 
obezite ve GYB, psikiyatrik hastalıklar ve GYB, GYB 
ve diğer yeme bozuklukları ilişkisi’ anahtar kelimeleri 
kullanılarak, ağrılıklı olarak son 10 yıla ait makaleler 
dahil edilmiştir. Sonuç: Genel bakışta GYB, psikolojik 
hastalıklar, metabolik rahatsızlıklar, uyku problemleri 
ve obezite gibi birçok faktörle ilgili bir bozukluk olma-
sı nedeniyle teşhisinin konulması zor olmakla birlikte 
çok önemlidir. Özellikle sorunun kaynağını bulmak, 
tedavinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Gece 
yeme bozukluğu, birçok faktörden etkilenen bir bozuk-
luk olduğu için tedavisinin de birçok yönden değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. Hekim, diyetisyen, psikolog 
işbirliği gerektirecek bir bozukluktur.

Anahtar Kelimeler: Gece Yeme Bozukluğu, Hiperfaji, 
Obezite, İnsomnia

Abstract: Aim: Night Eating Disorder (NED) is an 
eating disorder characterized by evening hyperphagia, 
morning anorexia and insomnia, triggered by mood dis-
orders in general. Initially, it is stated that even though 
it is defined in obese individuals, it has a serious preva-
lence in adult populations, diabetic individuals, chil-
dren and psychiatric patients, which are not observed 
only in obese individuals. Due to the wide prevalence 
and difficulty in identifying, treatment is also a diffi-
cult problem. Insomnia is associated with many factors 
such as depression, obesity and diabetes. Studies need 
to be conducted more detaily. In this study, we aimed 
to explain NED in general terms with the factors that 
have been related with and recent studies about NED. 
Metot: PubMed and Science Direct data bases were 
searched with keywords ‘Night Eating Disorder, dia-
betes and NED, obestiy and NED, psychiatric diseases 
and NED, NED and other eating disorder relationships’ 
and studies conducted at last 10 years were included. 
Result/Conclusion: In overwiev as NED is related 
with severeal factors such as psychological diseases, 
metabolic disorders, sleep disorders and obesity, it is 
difficult to diagnose while its determination is very im-
portant. Notably finding the source of the problem is 
the major element of the treatment. While NED is a 
disorder affected by multiple factors, its treatment is 
also must be evaluated in many ways. It is a disorder 
that requires medical doctor, dietitian, psychologist 
collaboration. 

Key Words: Night Eating Disorder, Hyperphagia, Obe-
sity, Insomnia
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GİRİŞ

Gece yeme bozukluğu, kilo vermeye direnç-
li obezite hastalarında, sabahları iştahsızlık, 
akşamları ise hiperfaji ve uykusuzlukla ka-
rakterize edilmiş bir bozukluktur. Obez hasta-
larda tanımlanma yapılmasına rağmen, obez 
olmayan bireylerde yüksek prevalansa sahip-
tir. Psikiyatrik hastalıklar, depresyon, obezite, 
çocukluk çağı obezitesi, yeme bozuklukları 
ve diyabet gibi faktörler ortaya çıkışını tetik-
lemektedir (Kucukgoncu, 2014: 368-375).

Sabah kahvaltını yapılmaması veya kahval-
tıda çok az yeme, akşamları ise artmış iştah, 
günlük alınan kalorinin en az %25’inin akşam 
yemeğinden sonra alınması ve buna ek ola-
rak haftada 3 veya daha fazla uykusuzluğun 
olması tanı kriterler arasındadır (Allison, et, 
al., 2010: 241-247). Uzun bir süre bu tanım 
kullanılmasına rağmen, GYB’nin tanımı ge-
nişletilmiş ve tanıma gece yemek yemek için 
uyanma ve günlük enerji alımının % 50’sin-
den fazlasını akşam yemeğinden sonra almak 
şeklinde değiştirmiş ve bu belirleyiciler tanı 
için yeterli görülmüştür (Orhan, vd, 2009: 
132-154).

AMAÇ

Bu çalışmada GYB tanımı, klinik özellikle-
ri, tanı kriterleri, prevalansı, ortaya çıkışında 
etkili olan faktörler, hastalıklarla ilişkisi ve 
kısaca tedavi yöntemlerini açıklamak amaç-
lanmıştır.

KAPSAM

Bu çalışmada GYB tanımı, klinik özellikleri, 
tanı kriterleri, prevalansı, ortaya çıkışında 
etkili olan faktörler, diğer hastalıklarla ilişki-
si ve tedavi yöntemlerine değinilmiştir.
YÖNTEM

PubMed ve Science Direct veri tabanları 
‘Gece Yeme Bozukluğu, diyabet ve GYB, 
obezite ve GYB, psikiyatrik hastalıklar ve 
GYB, GYB ve diğer yeme bozuklukları iliş-
kisi’ anahtar kelimeleri kullanılarak, ağırlıklı 
olarak son 10 yıla ait makaleler dahil edilmiş-
tir.

GECE YEME BOZUKLUĞUNUN KLİ-
NİK ÖZELLİKLERİ

Gece yeme bozukluğunda, uyku ve yemek 
yeme biyolojik ritimlerinde bozulmalar mey-
dana gelmektedir. Gece beslenmesine bağlı 
olarak, uyku ve yeme biyolojik ritimlerinde 
gecikmeler meydana gelmekte ve bu gecik-
meler ve 2 ila 6 saat arasında değişmektedir. 
Bu nedenle, hastalarda, sabahları yeme isteği 
baskılanmakta ve iştahsızlık görülmekte, ak-
şamları ise iştah artmakta ve yemek yeme-
de artış meydana gelmektedir (Kucukgoncu 
et, al., 2015: 751-760). GYB olan yatan has-
talarda gece tüketilen yiyeceklerin çoğunu 
karbonhidratlar oluştururken sabahları kar-
bonhidrat tüketiminin daha düşük olduğu be-
lirtilmiştir. Hastaların yarısından fazlasının 
geceleri ekmek, şekerlemeler gibi besinleri 
tükettikleri ve akşam tüketilen yiyeceklerin 
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protein içeriğinin, karbonhidratlara oranının 
düşük olduğu belirtilmiştir (Colles, et, al., 
2007: 1722-1730). Çalışmalar kontrol grubu 
ve GYB olan bireylerin günlük enerji alımla-
rında fark olmadığını tek farkın zamanlama 
olduğunu belirtilmiştir(Colles, et, al., 2007: 
1722-1730; Arble et, al., 2009: 2100-2102).

GECE YEME BOZUKLUĞUNUN EPİ-
DEMİYOLOJİSİ

Gece yeme bozukluğunun tanımlamasından 
yaşanılan güçlük nedeniyle, prevalansının 
belirtilmesinde zorluk çekilmektedir (Van-
der Wall, 2012: 49-59). GYB’nin yetişkin 
bireylerdeki görülme oranı %1.5 olarak be-
lirtilirken (de Zwaan, et, al., 2014: e97667), 
zayıflama programlarına başvuran obez bi-
reylerde, obez olmayan bireylere oranla pre-
valansları daha yüksek görülmüştür (Kucuk-
goncu, 2015: 751-760). Bununla birlikte, ça-
lışmalarda GYB ve obezite arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu bulunmamıştır (Howell, 
2009: 333-339; Colles, et, al., 2008: 615-
622; Meule, et, al., 2014: 683-685). Ayrıca, 
psikiyatri hastalarında da GYB’nun görülme 
prevalansı da azımsanmayacak kadar yüksek 
görülmüştür. Bu hastalarda yaklaşık % 12.3 
oranında GYB görüldüğü belirtilmiştir (Sa-
raclı et, al., 2015: 79-84). GYB’nin şizofreni 
hastalarında görülme prevalansı %12 olarak 
belirtilmiştir (Palmese, et, al., 2013: 276-
281). GYB’nin tip 2 diyabet hastalarındaki 
görülme oranları da %3.8 olarak belirtilmiştir 
(Allison et, al., 2007: 1287-1293). Cinsiyet 

ve GYB arasındaki ilişkiyi gösteren çalış-
malar sınırlı olmakla birlikte, kadın ve erkek 
cinsiyetlerinin benzer prevalanslara sahip 
olduğu gösterilmiştir (Striegel-Moore, Fran-
ko & Garcia, 2009: 720-738). Ancak farklı 
sonuçları gösteren çalışmalar da mevcuttur; 
bu nedenle cinsiyet ve GYB arasındaki ilişki 
henüz netlik kazanamamıştır (Striegel-Moore 
et, al., 2006: 139-147). Ayrıca GYB’nin han-
gi ülkelerde daha fazla yaygınlık gösterdiği 
belli olmamakla birlikte, bu konuda çalışma-
ların çoğu ABD’de yapılmıştır. Amerika’da 
yapılan bir çalışmaya göre adölesan siyahi 
kızlarda GYB’nin daha fazla olduğu belirtil-
miştir. Ayrıca erişkinlerde yapılan çalışmada 
ise yine siyah ırka sahip olanların GYB pre-
valansı daha yüksek bulunmuştur (Cleator, 
et, al., 2012: e44). GYB’de genetiğin araştı-
rılması amacıyla ikizlerle yapılan çalışmada 
ise genetiğin rol oynadığı ileri sürülmüştür 
(Rasmussen, et, al., 2007: T4:PO.21).

GECE YEME BOZUKLUĞUNUN Dİ-
ĞER YEME BOZUKLUKLARI ile İLİŞ-
KİSİ 

GYB, diğer yeme bozuklukları olan hastalar-
da daha sık görülmektedir, özellikle tıkanırca 
yeme bozukluğu (BED) ve bulimia nervoza 
(BN) olanlarda, genel popülasyondan daha 
yüksektir. Ayrıca, GYB olan bireylerin diğer 
yeme bozukluklarına da sahip olduğu belir-
tilmektedir. Yeme bozukluğu olan hastalarda 
GYB’nin tahmin edilen prevalansı % 5 ila % 
44 arasında değişmektedir (Allison, et, al., 
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2007: 1287-1293; Colles, et, al., 2007: 1722-
1730). GYB ve tıkanırca yeme bozukluğunu 
değerlendirmek için kapsamlı bir araştırma 
yapılmıştır (Allison, et, al., 2010: 241-247). 
Bu araştırma sonucuna göre tıkanırca yeme 
bozukluğu olan hastaların %15-%44 oranın-
da GYB olduğu rapor edilmiştir (Cleator, et, 
al., 2012: e44; Allison, et, al., 2007: 2874-
2883). Önceki çalışmalar, GYB ve tıkanırca 
yeme bozukluğu olan bireylerin, GYB veya 
tıkanırca yeme bozukluğu olan bireylere 
göre, daha şiddetli psikopatoloji, fazla kilo 
ve kötü beslenme alışkanlıklarının olduğu 
belirtilmiştir (Striegel-Moore, et, al., 2008: 
411-418; Colles, et, al., 2007: 1722-1730; 
Allison, et, al., 2007: 1287-1293). Bulimiya 
nevroza olan bireylerde, GYB prevalansı ise 
% 9-% 47 arasında bulunmuştur (Lundgren, 
et, al., 2010: 103-108). GYB ve yeme bo-
zuklukları arasında benzerlikler bulunması-
na rağmen, yeme şekilleri, günlük tüketilen 
kalori, bozulmuş uyku gibi bazı farklı özel-
likleri de vardır (Vander Wall, 2012: 49-59). 
Örneğin, GYB’nin bir zaman paterni (gece) 
vardır, tıkanırca yeme bozukluğunda böyle 
bir zaman diliminden söz edilmez. Ayrıca, 
tıkanırca yeme bozukluğunda, GYB’ye göre 
tıkınma esnasında daha fazla besin tüketimi 
gerçekleşmektedir (Allison, 2011: 785-796). 
GYB ve diğer yeme bozuklarının çok sayıda 
insanı etkilemekte olduğu belirtilmiştir ve bu 
nedenle yeme bozuklukları arasında ayırımın 
iyi yapılması gerekmekte olup, gerekli tedavi 
biçimleri doğru bir biçimde uygulanmalıdır. 

GYB ve yeme bozuklukları için psikolojik ve 
farmakolojik farklı tedavi yöntemlerinin ol-
duğu belirtilmektedir (Orhan, vd, 2009: 132-
154).

GECE YEME BOZUKLUĞUNUN PSİ-
KİYATRİK HASTALIKLAR ile İLİŞKİSİ

GYB olan hastalarda daha çok depresif duy-
gu durumu olduğu çalışmalarla kanıtlanmış-
tır (Orhan et, al., 2011: 212-217; Allison, et, 
al., 2010: 241-247). Özellikle bu bireylerde 
gece daha depresif duygu durumu olduğu 
gösterilmiştir. GYB olan bireylerde majör 
depresif bozukluğu ve anksiyete bozukluğu 
öyküsünün daha fazla olduğu gösterilmiştir. 
Hasta takibinin ayaktan yapıldığı bir psiki-
yatri kliniğinde, hastaların GYB olma oran-
ları da yüksek bulunmuştur (Kucukgoncu, et, 
al., 2014: 102-108). Ayrıca, GYB olan obez 
bireylerde depresyon tanı kriterlerini göster-
me oranları da yüksek bulunmuştur ve kendi-
lik öz saygıları da düşük görülmüştür (Lund-
gren, et, al., 2010: 233-236). Kişilerin fazla 
stresli olduğu periyotlarda GYB’nin başladı-
ğı, GYB olan bireylerin ise streslerinin daha 
fazla arttığı gözlemlenmiştir (Allison, et, al., 
2010: 241-247; Lundgren, et, al., 2010: 233-
236).

GECE YEME BOZUKLUĞUNUN UYKU 
İLE İLİŞKİSİ

Uyku bozukluğu ile GYB arasındaki ilişkiye 
bakıldığında, bu hastalarda haftada 4 veya 
daha fazla gecede, klinik olarak önemli bir 
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uyku probleminin bulunduğu, uyuma odak-
lanma eksikliğini gidermeye yönelik bir gi-
rişimin olduğu gösterilmektedir (Palmese, et, 
al., 2012: 276-281). Laboratuvar çalışmaları 
uyku ve uyanma zamanlarının bozulmadığı-
nı, temel problemlerin uykusuzluk ve uyku 
süreleri olduğunu göstermiştir (Cleator, et, 
al., 2012: e44; Allison, et, al., 2011: 785-
796). Uyku çalışmaları sırasında, Amerikalı 
GYB olan bireyler (ortalama BKI 36 kg m-2) 
normal uyku-uyanma davranışı göstermesine 
karşın, 2. faz ve 3. faz uykuda GYB olmayan 
bireylere göre, daha az normal davranış gös-
termiştir. Sonuç olarak, daha az toplam uyku 
süresi ve uyku kalitesinde azalma görülmüş-
tür (Palmese, et, al., 2012: 276-281 ).

GECE YEME BOZUKLUĞUNUN OBE-
ZİTE ile İLİŞKİSİ

Obezite; bireyin sağlığına zarar verecek şe-
kilde, vücutta aşırı yağ birikmesidir (Şahin, 
2016: 66-79). GYB’nin obezitenin nedeni 
mi olduğu yoksa obezitenin, GYB nedeni 
mi olduğunun bilgisi henüz netlik kazanma-
mış olmakla birlikte, genel bakışta GYB’nin 
obeziteye neden olduğu düşünülmektedir.  
Bir çalışmada ise obez olmayan GYB olan 
bireylerin, obez olup GYB olan bireylerden 
daha genç olduğu bulunmuştur (Gluck, et, al., 
2008: 900-905). Bazı çalışmalarda obez bi-
reylerin obezite geliştirmeden önce de GYB 
olduğu belirtilmiştir (de Zwaan, et, al., 2014: 
e97667; Meule, et, al., 2014: 615-622 ). Fa-
kat obezitenin de GYB’ye neden olduğu be-

lirtilmiştir (Dalle, et, al., 2011: 150-156). Bir 
çalışmada akşam 5‘ten sonra yenilen yemek-
lerin miktarlarının 10 yıl sonraki kilolarıyla 
bir ilişkisinin bulunmadığı belirtilmiştir (Al-
lison, et, al., 2013: 199-203). Son olarak, yal-
nızca GYB olan kilolu kadınlarda, GYB’nin 
daha ileriki dönemlerde kilo artışına neden 
olduğu belirtilmiştir. GYB olan, ancak fazla 
kilosu olmayan bireyler de GYB bir problem 
olarak görmediklerini ileri sürmüşlerdir (Or-
han, vd., 2009: 132-154).

GECE YEME BOZUKLUĞUNUN ÇO-
CUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ ile İLİŞKİ-
Sİ

Çocukluk çağı obezitesi, yetişkinlik çağı 
obezitesi için bilinen bir risk faktörüdür ve 
çocukluk çağı depresyonu ve düşük özsaygı 
ile ilişkilidir (Gluck, et, al., 2008: 900-905). 
Anket verileri desteklemediği halde, çocuk-
luk çağı obezitesi ile gece yeme bozukluğu 
arasında bir ilişki olabileceğini varsaymak 
mantıklı görünmektedir. 23:00 – 05:00 saat-
leri arasında total kalorinin %25’den fazlasını 
gece alan 11 yaşındaki çocukların oranının % 
1.5 olduğu boylamsal bir çalışmada benzer 
olarak belirtilmiştir. Aynı katılımcılarda 19 
yaşına kadar, bu oranın %3.5’e yükseldiği, 
sonrasında 21 yaşındaki izlemde, genel eriş-
kin popülasyon seviyelerine uygun olarak 
gece yeme bozukluğu oranının % 1.6 olduğu 
gösterilmiştir (Cleator, et, al.,2012: e44). Ay-
rıca, gündüz yemek yemelerinde sıkı ebeveyn 
kontrolüne yanıt olarak gece yeme bozukluğu 
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geliştirebilen obez çocukların bunu bildirmek 
konusunda isteksiz olabileceği belirtilmekte-
dir (Cleator, et, al., 2012: e44).

GECE YEME BOZUKLUĞUNUN DİYA-
BET ile İLİŞKİSİ

Diyabet; bireyin yaşam kalitesini ve süresi-
ni etkileyen, prevalansı her geçen gün artan 
bir hastalıktır (Alaçamlı, 2017: 1-14). Gece 
yeme bozukluğu ve diyabet arasındaki ilişkiyi 
açıklayan az sayıda çalışma vardır. GYB’nin 
uygulanan tanı kriterlerine ve çalışma ör-
neklerine göre diyabetli hastalarda %3.8 - 
%12.4 oranında olduğu tahmin edilmektedir 
(Allison, et, al., 2007: 1287-1293; Hood, et, 
al., 2014: 91-96; Schwandt, et, al., 2012: 
463-468). Daha önce diyabetli hastalar ara-
sında yapılmış çalışmalar, GYB ve glisemik 
kontrol arasındaki ilişkide karışık sonuçlar 
vermiştir. Ayrıca, diyabetli hastalarda, gece 
yeme bozukluğunun başarısız diyet kontrolü, 
kötü glikoz izlemi ve obezite ile ilişkili ol-
duğunu gösteren bazı bulgular vardır. Diya-
bet ve GYB olan hastalarda, yalnızca diyabet 
olan hastalara göre daha yüksek HbA1c sevi-
yesi olduğunu göstermiştir (Schwandt, et, al., 
2012: 463-468). Fakat, diğer gruplar arasında 
HbA1c seviyelerinde farklılık görülmemiştir. 
Kısaca bu karışık sonuçlar GYB ve diyabet 
arasında bir ilişki kurulmasına olanak verme-
miştir (Allison, et, al., 2007: 1287-1293). Di-
yabet yönetiminde, GYB’nin etkisine ilişkin 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (Kucuk-
goncu, et, al., 2015: 751-760).

NÖROENDOKRİN BULGULAR

Gece yeme bozukluğundaki nöroendokrin 
bulguların, gece yeme bozukluğunun asıl 
kaynağı mı, yoksa gece yeme bozukluğun-
dan sonra ortaya çıkan bulgular mı olduğu-
nun tam olarak kararı verilmemiştir. Ayrıca, 
bu bulgular yalnızca GYB’nin görüldüğü pe-
riyotlarda görülmeyip, tüm gecelerde görül-
müştür. GYB ile bilgilerin tamamına yakını 
Birkedvedt ve arkadaşlarının GYB olan 10 
obez hasta ve GYB olmayan 10 obez kontro-
lü karşılaştırıldığı bir çalışmada gösterilmiştir 
(Orhan, vd., 2009: 132-154). Bu çalışmada, 
hastaların 1 hafta süresince enerji alım mik-
tarı ve zamanları, duygu durumları ve uyku 
süreleri değerlendirilmiştir. Çalışmada katı-
lımcıların, yiyecek miktarlarında belirgin bir 
farklılık görülmemekle birlikte, GYB olan 
katılımcılarının günlük enerjilerinin büyük 
bir kısmını akşam saatlerinde aldığı bulun-
muştur, ayrıca GYB olan bireylerde akşam 
yenilen karbonhidrat miktarının, gündüz ye-
nilen karbonhidrat miktarlarından daha fazla 
olduğu belirtilmiştir. Buna ek olarak, GYB 
olan katılımcıların duygu durumlarında saat 
16.00’dan sonra ciddi anlamda bir düşüş ol-
duğu belirtilmiştir. Çalışmada, fizyolojik ve 
metabolik fonksiyonlarını düzenleyen korti-
zol, melatonin ve leptin düzeyleri de ölçül-
müştür (Goel, et, al., 2009: 85-94). Kortizol, 
kronik strese yanıt veren bir hormondur ve 
leptine karşı vücudu daha duyarlı hale getir-
mektedir. Leptin ise tokluk hormonudur ve 
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uykunun sürdürülmesini sağlar (Cleator, et, 
al., 2012: e44). Çalışmada GYB olan birey-
lerde, akşamları melatonin ve leptin düzeyle-
rinde azalma, kortizol düzeylerinde ise artış 
meydana gelmiştir. Ghrelin hormonu yemek-
ten önce artış göstermektedir. Gece yeme bo-
zukluğu olan bireylerde bu hormonda gece 
01:00’den sabah 09:00 saatleri arasında bir 
düşüş meydana geldiği belirtilmiştir ve bu 
düşük ghrelin hormon seviyelerinin, gece 
uyanmaları ve besin tüketiminin bir sonucu 
olduğu düşünülmüştür. Buna ek olarak, gece 
yeme bozukluğu olan bireylerde insülin sevi-
yelerinin sabahları düşük, geceleri ise yüksek 
olduğu, glikozun ise istatiksel olarak anlam-
sız bir şekilde geceleri yüksek olduğu bulun-
muştur (Kucukgoncu, et, al., 2015: 751-760).

TANI ÖLÇÜTLERİ

GYB tanı ölçütleri zamanla değişiklik gös-
termiştir. Allison ve arkadaşlarının yaptı-
ğı çalışmada GYB’nin tanımında bir takım 
değişiklikler yapılmıştır. Önceden yemenin 
19.00 -23.00 saatleri arasında olması ola-
rak tanımlanan zaman aralığı genişletilmiş 
ve 23.00 olan saat kısıtlaması kaldırılmıştır. 
Aynı zamanda tanı için, gece alınan kalori-
nin günlük toplam kalori miktarının %25’i 
olması kriteri değiştirilerek, alınan kalorinin 
günlük kalorinin %50’si olması gerektiği şek-
linde güncellenmiştir (Allison, et, al., 2008: 
398-407). Geç saatte aşırı besin tüketimi, 
özellikle karbonhidrat tüketiminin artışı, tüm 
tanımlarda kullanılmıştır ancak akşam yeni-

len yemeğin zamanında bir takım farklılık 
olduğu belirtilmiştir. Çalışmalar çoğunlukla, 
sabah iştahsızlık tanı kriterini içermektedir. 
Ayrıca, çalışmaların çoğunda uyku problem-
lerinin bulunması da tanı kriterleri arasında 
yer almaktadır. Stres varlığı ise çalışmaların 
yarısından azında bulunmuştur (Stunkard, et, 
al., 2008: 424.). Bu net olmayan değişken ça-
lışma sonuçları, topluma genellemeyi zorlaş-
tırılmaktadır (Trojian, 2009: 182-185). Gece 
yeme bozukluğunun DSM-VI’ya dahil edil-
mesi için tanı kriterlerinin daha fazla ince-
lenmesi gerekmektedir. GYB üstüne çalışan 
uluslararası çalışma grubu yeni tanı kriterleri 
önermiştir (Allison, et, al., 2009: 175-184).

TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Gece yeme bozukluğunda kullanılan tedavi 
yöntemleri literatürde tam olarak yer alma-
maktadır. Kullanılan tedavi yöntemleri ara-
sında farmakolojik tedavi, psikolojik tedavi 
uygulamaları ve ışık tedavisi sayılmaktadır 
(Trojian, 2009: 182-185).

Farmakolojik Tedavi

GYB tedavisinde, santral sinir sistemi modü-
lasyonun etkili olduğunu belirten bir çalışma-
da, orta beyinde serotonin taşıyıcılarının bağ-
lanmasında artış olduğu, bunun da serotonin 
geri alımını artırdığı ve postsinaptik seroto-
nin transmisyonunu bozmakta olduğu belir-
tilmektedir (Lungren, et al., 2008: 214-220). 
Bu teori ise SSGİ’nin GYB tedavisinde na-
sıl etkili olduğunu açıklamaktadır. SSGİ’nin 
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GYB tedavisinde etkisinin araştırıldığı bir 
çalışmada SSGİ’nin kullanımından sonra bi-
reyde kısa dönem (2 hafta ) gece yemelerinin 
ve aşırı kalori alımının azaldığı görülmüştür. 
Ayrıca, uzun dönemde de (yaklaşık 6-15 ay) 

gece yemelerini ve aşırı kalori alımını azalttı-
ğı görülmüştür (Trojian, 2009: 182-185).

Psikolojik Tedavi Uygulamaları

 GYB olan hastalarda kullanılan diğer bir 
tedavi yöntemi ise psikolojik tedavi uygu-
lamalarıdır (Allison, et, al., 2010: 91-106). 
Depresyon ve anksiyete görülme oranlarının 
fazla olduğu ve ayrıca stres artışlarının da 
görüldüğü bu hastalarda, gevşeme teknikle-
ri kullanılan tedavi yöntemleri arasındadır. 
Gevşeme tekniğinin değerlendirildiği, 20 ki-
şinin katıldığı bir çalışmada, APRT tekniği-
nin kullanıldığı bireylerde, kontrol grubuna 
göre stres oranın düştüğü gözlenmiştir. 7 gün-
lük bir programdan sonra stresin ve anksiyeti-
nin düşmeye devam ettiği ve sabah iştahında 
artış, gece iştahında azalma olduğu belirtil-
miştir (Milano, et, al., 2013: 32-37). Ayrıca, 
psikolojik tedavi yöntemleri arasında bilişsel 
davranış terapileride yer almaktadır (Kucuk-
goncu, et, al., 2015: 751-760).

Işık Tedavisi

Diğer tedavi yöntemi arasında ise ışık tera-
pisi yer almaktadır. GYB olan 37 yaşındaki 
obez bir hasta için ışık terapisi kullanılmıştır 
ve hastanın gece yeme semptomlarında düşüş 
görülmüş, ayrıca depresyon skorlarında da 

azalma görülmüştür. Ancak, tedavi bittikten 
yaklaşık 1 ay sonra hastanın semptomlarının 
tekrar ortaya çıktığı görülmüştür (Cleator, et 
al., 2012: e44).

BULGULAR

GYB’nin tanımlanmasında yaşanılan zorluk 
nedeniyle, prevalansının belirlenmesi net-
lik kazanmadığı çalışmalarla desteklenmiş-
tir. Ayrıca, GYB’nin diyabet, obezite, uyku 
problemleri, psikiyatrik hastalıklardan ve 
diğer yeme bozukluklardan etkilendiği, ayrı-
ca bu faktörlerin ortaya çıkmasında etkili ol-
duğu belirtilmiştir. Bu nedenle çalışmalarda, 
tanı ve tedavisinin de zor bir bozukluk olduğu 
gösterilen bulgular arasındadır.

TARTIŞMA

GYB’nin çeşitli faktörle ilişkili olduğunu 
kanıtlayan çalışmalar mevcuttur (Cleator, et, 
al., 2012: e44; Milano, et, al., 2013: 32-37). 
GYB’nin psikiyatrik hastalıklarla olan ilişki-
sini gösteren çalışmalardan biri Kucukgoncu 
(2014) tarafından yapılmıştır. Katılımcı ola-
rak, Aralık 2010-Mayıs 2011 tarihleri arasın-
da Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ayaktan takip ve tedavi 
ünitesine başvuruda bulunan psikiyatrik has-
talığı olan kadın ve erkek hastalardan oluşan 
300 katılımcı seçilmiştir. Hastaların yaş dağı-
lımları 19-75 arasında olduğu tespit edilmiş-
tir. Çalışmada majör depresyon ve anksiyete 
bozukluğu hastalarında GYB sıklığı ve klinik 
özelliklerini incelemek amaçlanmıştır. Has-
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talar BKİ değerlerine göre sınıflandırılmıştır. 
Hastalara uygulanan GYB değerlendirme 
anketi uygulanmıştır ve hastaların 47‘sinde 
GYB olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca hastala-
rın sosyodemografik özellikleri incelenmiş-
tir. Çalışmanın sonunda, GYB tanısı olan ve 
olmayan hastaların özelliklerinin karşılaştı-
rılması özetlenmiş olup, hastaların yaş orta-
lamaları ve cinsiyet dağılımları arasında an-
lamlı istatiksel farklılık bulunmamıştır. Ayrı-
ca, GYB olan hastalarda sigara kullanımının 
ve BKİ ortalaması yüksek olduğu tespit edil-
miştir. GYB tanısı olan hastalarda majör dep-
resyon tanı ve sıklığı anlamlı olarak yüksek 
saptanmıştır. (Kucukgoncu, 2014: 368-375). 

GYB’nin depresyon ile olan ilişkisini göste-
ren bir çalışmada ise 76 obez hastadada gece 
yeme bozukluğu ve depresyon durumları de-
ğerlendirilmiştir. 11 katılımcıda GYB olduğu 
ve GYB olan katılımcıların daha yüksek dep-
resyon düzeyine, daha düşük özbenlik saygı-
sına ve daha az kilo verdiği ayrıca, gün içinde 
daha az açlık hissi olduğu bulunmuştur (Stri-
egel-Moore, et, al., 2010: 520-526). GYB ve 
diğer yeme bozuklukları ile olan ilişkisinin 
araştırıldığı bir çalışmada ise GYB’nin; duy-
gusal yeme ve tıkanırca yeme bozukluğu ile 
ilişkisini açıklamak amaçlanmıştır. Çalışmaya 
kadın ve erkek 729 katılımcı katılmıştır. Yaş 
ortalamaları 23.55 olan katılımcıların GYB, 
duygu durumları ve tıkanırca yeme bozuklu-
ğu değerlendirilmeleri yapılmıştır. Sonuçta 
GYB’nin şiddeti, tıkanırca yeme sendromu 

ataklarının sıklığı ve duygusal yeme arasında 
pozitif bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, 
düşük düzeyde duygusal açlık hissedenle-
rin porsiyon kontrollerini daha kolay sağla-
dıkları belirtilmiştir. Sonuç olarak, duygusal 
yemeye yönelimler, GYB ve tıkanırca yeme 
bozukluğu arasındaki ilişkiyi gösteren önem-
li bir gösterge olduğu belirtilmiştir (Cengiz, 
vd., 2011: 83-86). Obezite ile ilişkisini araş-
tıran çalışmalardan birinde ise, 431 (81 ‘i er-
kek, 350‘ü kadın ) katılımcı seçilmiştir. 180‘i 
bariatrik ameliyatı olma adayları, 93‘ü ame-
liyatsız kilo verme programındaki gruptan, 
158‘i genel topluluktan rastgele seçilen ve 
kilo verme programında olmayan katılımcı-
lar seçilmiştir. Yeme davranışlarının ve yeme 
bozukluklarının tespiti için bazı değerlen-
dirmeler yapılmış,  sonuçta GYB ve obezite 
arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmış ve 
GYB’nin obezitenin kaynağı olduğu belirtil-
miştir (Colles, et, al., 2007: 1722-1730). 

Tedavi yöntemlerinden parlak ışık terapisi-
nin, GYB semptomları üzerine etkisinin araş-
tırıldığı bir çalışmada, 15 yetişkin katılımcıya 
günlük 10.000 lüks parlak ışık terapisi 2 hafta 
boyunca sabahları 60 dakika süresince uy-
gulanmıştır. Parlak ışık terapisinin, bireyle-
rin sirkadiyen ritimlerinde ilerlemeye neden 
olacağı ve bu şekilde GYB olan bireylerde 
tedavi amaçlı kullanılabileceği düşünülmüş, 
sonuç olarak yapılan terapi öncesi ve sonrası 
farklılık olduğu, GYB semptomlarının azal-
dığı, katılımcıların uyku ve yeme problem-
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lerinin düzeldiği, depresif duygu durumları-
nın düzeldiği belirtilmiştir (McCune, et, al., 
2015: 577-579).

SONUÇ

GYB, psikolojik hastalıklar, metabolik ra-
hatsızlıklar, uyku problemleri ve obezite gibi 
birçok faktörle ilgili olduğu için önemli yeme 
bozukluklarından biridir. Bu nedenle teşhi-
sinin konması çok önemli ve bir o kadarda 
zordur. Obezitenin GYB’nin nedeni mi, so-
nucu mu olduğu henüz netlik kazanmamak-
la birlikte, obez bireylerde GYB prevalansı 
azımsanmayacak kadar yüksektir. Özellikle 
depresyon GYB’de en temel faktörlerden biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Geç saatlerde 
ortaya çıkan negatif duygu durumu, duygusal 
açlığın yaşamasına neden olup, kişiyi yeme-
ye teşvik etmektedir, böylece GYB olan has-
talarda uyku düzenlerindeki bozulma mey-
dana gelip bu da GYB olma riskini yüksek 
oranda etkilemektedir. Bu nedenle hastalı-
ğın tedavisinde bir psikoloğun desteğine de 
ihtiyaç vardır. Özellikle sorunun kaynağını 
bulmak, tedavinin büyük bir bölümünü oluş-
turmaktadır. GYB, birçok faktörden etkile-
nen bir yeme bozukluğu olduğu için teda-
visinin de birçok yönden değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Doktor, diyetisyen, psikolog 
işbirliği gerektirecek bir bozukluktur. GYB 
tedavi yöntemleri arasında, bilişsel davranış 
terapileri, ilaç tedavisi, rahatlama terapileri, 
ışık terapileri yer almaktadır. Özellikle, biliş-
sel davranış terapileri, hastalığın tedavisinde 

kullanılan etkili bir yöntemdir. İlaç tedavisin-
de, kişinin metabolik bir rahatsızlığı var ise 
etkili olan yöntemlerden biridir. Ayrıca, diye-
tisyenin de GYB tedavisinde önemli bir yeri 
vardır. Kişinin hayat şartlarına, sosyo-ekono-
mik ve genel sağlık durumuna, yaşına, boyu-
na, kilosuna uygun düzenlenmiş bir beslenme 
programı kişinin özellikle gece saatlerindeki 
atıştırmalıklarını azaltabilmekte ve sağlıklı 
seçimler yapmasına yardımcı olabilmektedir. 
Gece geç saatte yenen karbonhidratlar yeri-
ne sağlıklı dengeli alternatifler önerilmesi 
önemlidir. Bu tedavi sürecinde kişiye bes-
lenme açısından gerekli yardımı sağlamak, 
ayrıca kişiye uygun düzenlenmiş ara öğünler 
ile bu hastaların günlük aldığı kalorinin gün 
içine dengeli dağılımının sağlanması diyetis-
yenin görevidir. Yine ağırlık kontrolü bu has-
talar için önemlidir, çünkü henüz obezitenin 
GYB’nin nedeni mi olduğu yoksa sonucu mu 
olduğu netlik kazanmamıştır. Ayrıca, obezite-
nin de temelde bir depresyon kaynağı olduğu 
düşünüldüğünde ideal ağırlığa ulaşılması ve 
korunması önem taşımaktadır. Tedavi süre-
cinde ne yalnızca diyetisyen, ne doktor, ne 
de psikoloğun etkin olabileceği kompleks bir 
yeme bozukluğudur bu nedenle tedavinin bir 
işbirliği içerisinde yapılması gerekmektedir. 
Davranış değişikliği bu bireylerde etkili bir 
çözüm olabilmektedir. Terk edilen bir dav-
ranışın yerine başka bir davranışın konulma-
sı; örneğin, spor yapmak, yoga yapmak gibi 
rahatlatıcı yöntemlerin uygulanması fayda 
sağlayabilmektedir. Son olarak, hastalığın te-
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davisi kadar teşhisinin de çok önemli olduğu 
unutulmamalıdır, etkin tanı kriterlerinin kul-
lanılması gerekmektedir.

ÖNERİLER

GYB, birçok faktörden etkilenen bir yeme 
bozukluğu olduğu için tedavisinin de birçok 
yönden değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Özellikle sorunun kaynağını bulmak, teda-
vinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Tedavide ise doktor, diyetisyen, psikolog 
işbirliği gerektirecek bir bozukluktur. GYB 
olan bireylerde çok sık karşılaşılan negatif 
duygu durumu, duygusal açlığın yaşamasına 
neden olup, kişiyi yemeye teşvik etmektedir. 
Bu nedenle hastalığın tedavisinde bir psiko-
loğun desteğine de ihtiyaç vardır. Psikologla-
rın kullandığı tedavi yöntemlerinden biri olan 
bilişsel davranış terapileri, davranış değişik-
liği sağlayarak bu bireylerde etkili bir çözüm 
olabilmektedir. Terk edilen bir davranışın ye-
rine başka bir davranışın konulması; örneğin, 
spor yapmak, yoga yapmak gibi rahatlatıcı 
yöntemlerin uygulanması fayda sağlayabil-
mektedir. Ayrıca, diyetisyenin de GYB teda-
visinde önemli bir yeri vardır. Kişinin hayat 
şartlarına, sosyo-ekonomik ve genel sağlık 
durumuna, yaşına, boyuna, kilosuna uygun 
düzenlenmiş bir beslenme programı kişinin 
özellikle gece saatlerindeki atıştırmalıkları-
nı azaltabilir ve sağlıklı seçimler yapmasına 
yardımcı olabilir. Gece geç saatte yenen kar-
bonhidratlar yerine sağlıklı dengeli alternatif-
ler önerilmesi önemlidir. Bu tedavi sürecin-

de kişiye beslenme açısından gerekli yardımı 
sağlamak, ayrıca kişiye uygun düzenlenmiş 
ara öğünler ile bu hastaların günlük aldığı 
kalorinin gün içine dengeli dağılımının sağ-
lanması diyetisyenin görevidir. Yine ağırlık 
kontrolü bu hastalar için önemlidir, çünkü 
henüz obezitenin GYB’nin nedeni mi oldu-
ğu yoksa sonucu mu olduğu netlik kazan-
mamıştır. Ayrıca, obezitenin de temelde bir 
depresyon kaynağı olduğu düşünüldüğünde 
ideal ağırlığa ulaşılması ve korunması önem 
taşımaktadır. Buna ek olarak, hekimin GYB 
olan bireye uygun bulduğu doğru ilaç tedavi-
si de tedavinin başarılı olmasını sağlamakta-
dır, dolayısıyla hekimlerle de işbirliği içinde 
olunmalıdır. Son olarak, etkin tanı kriterleri-
nin tedavinin başarısında önemli olduğu unu-
tulmamalıdır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Bu derleme çalışmasında, değerlendirilen 
makaleler yalnızca son 10 yılda yayınlanan 
makalelerden oluşmakla birlikte, belirli web 
veri tabanları incelenmiş, mevcut tüm litera-
tür taranamamıştır. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Günümüzde artan obezite, diyabet, psikiyat-
rik hastalıklar, diğer yeme bozuklukları ve 
uykusuzlukla birlikte, bu faktörlerle ilişkisi 
olduğu çalışmalarla desteklenen GYB’nin, 
araştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Night Eating Disorder (NED) a disorder characterized by weight 
loss-resistant obese patients, anorexia in the morning, and hyperphagia and insomnia in the eve-
nings. Despite being defined in obese patients, non-obese individuals also have a high prevalen-
ce. Factors such as psychiatric illnesses, depression, obesity, childhood obesity, eating disorders 
and diabetes trigger the occurrence of night eating syndrome (Kucukgoncu, 2014: 368-375). 
Aim: In this study, we aimed to explain NED in general terms with the factors that have been 
related with and recent studies about NED including thearpy methods in use. Results: In NED, 
sleeping and eating biological rythms are delayed for 2 - 6 hours. For this reason, in patients 
with night eating syndrome, desire to eat in the morning is suppressed and there is a loss of ap-
petite in the mornings. Appetite increases in the evenings (Kucukgoncu, et, al., 2015: 751-760). 
In patients with night eating disorder, it was stated that the amount of carbohydrate consumed 
in the morning was lower while most of the foods eaten at night were rich in carbohydrates 
(Colles, et, al., 2007: 1722-1730). Due to the difficulties in identifying night eating disorder, de-
termining its prevalence is also difficult (Vander Wall, et, al., 2012: 49-59). While the incidence 
of NED in adult individuals was 1.5% (de Zwaan, et, al., 2014: e97667), this rate was %12.3 in 
psychiatric patients (Saraclı, et, al., 2015: 79-84) and obese patients (Howell, 2009: 333-339; 
Colles, et, al., 2008: 615-622). Although studies showing a relationship between gender and 
NES are limited , sexes of both male and female has been shown to have similar prevalences 
(Striegel-Moore,Franko & Garcia , 2009: 720-738). In addition, in a study conducted in adults, 
the prevalence of NED was found higher in those who also had black races (Cleator, et, al., 
2012: e44). NED is more common in patients with other eating disorders, especially in those 
with binge eating disorder (BED) and bulimia nervosa (BN) than in the general population. It is 
also stated that individuals with NED also have other eating disorders. It has been proven that 
depressive mood is more common in patients with NED (Orhan, et, al., 2011: 212-217; Allison, 
et, al., 2010: 241-247). Sleep disturbance is evident in the NED.Also, individuals with NED 
experienced a decrease in total sleep duration and sleep quality (Palmese, et, al., 2012: 276-
281). Although the relationship between NED and obesity has not yet been clarified, several 
studies have suggested that NED causes obesity (Gluck, et, al., 2008: 900-905). There are few 
studies describing the relationship between night eating syndrome and diabetes. It is estimated 
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that NES is 3.8 % -12.4 % in diabetic patients according to the applied diagnostic criteria and 
study examples (Allison, et, al., 2007: 1287-1293; Hood, et, al., 2014: 91-96). Studies have 
shown that patients with diabetes and NES have a higher level of HbA1c than patients with di-
abetes alone (Schwandt, et, al., 2012: 463-468). Whether the neuroendocrine findings of night 
eating syndrome are the main source of night eating syndrome or the findings after night eating 
syndrome have not been fully answered. Cortisol is a hormone that responds to chronical stress 
and makes the body more susceptible to leptin. The leptin is a satiety hormone and maintains 
sleep (Cleator, et, al., 2012: e44). When neuroendocrine findings are examined studies show 
that melatonin and leptin levels decrease in the evening and that cortisol levels increase in the 
individuals with NED. In addition, the amount of insulin in the mornings was low and high at 
nights in individuals with NED, whereas glucose was statistically insignificantly high at night. 
Those levels were thought to be because of food consumption at nights (Kucukgoncu, et, al., 
2015: 751-760). Therapeutic methods used for NED include pharmacological treatment, cog-
nitive-behavioral therapy, light therapy, relaxation therapies (APRT) and serotonin reuptake 
inhibitors (SSGI) (Trojian, 2009: 182-185). Conclusion: To sump up, It should be known that 
treatment methods will not be a solution if the source of the problem is not clearly defined. 
While NED is a disorder affected by multiple factors, its treatment is also must be evaluated 
multipally. It is a disorder that requires medical doctor, dietitian, psychologist collaboration. 
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ginin o anki yönetim kurulundaki en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ 
inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin 
onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı 
içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından 
geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim 
kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalış-
malar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devre-
dilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul 
şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

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



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

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



kaynakça kısmında açıkça belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir ya-
yın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel 
araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal 
bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal 
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi 
yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. 
İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını gide-
rebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır. 
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YAYIN İLKELERİ

1. Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar) 
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2. Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemekte-
dir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3. Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumlulu-
ğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edi-
lir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5. Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6. Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-
rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.



8. Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9. Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10. İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11. Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12. Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.

13. Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-



lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14. Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16. Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.

18. Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-



luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19. Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20. Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21. Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 
gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.



23. Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25. Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

•YUKARIDA BELİRTİLEN 25 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.
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2. Papers outside the accepted disciplines and fields in our journal are rejected. The accepted 
fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside 
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3. The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal 
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).
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ponsibility.
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ment unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.

8. Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In 



line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with 
her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT 
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can cla-
im a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief 
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English 
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal 
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate 
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief 
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit 
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision in 
line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding eva-
luation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The chief 
editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field 
editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s) 
are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three de-
mands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The 
manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor 
before sending to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling 
rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these 
demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes 
the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the chief 
editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has the 
right to impose sanction on the decision made.

9. English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

10. The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11. The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12. The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be in-
dicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the 



bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should 
never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally RE-
JECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13. The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTER-
NET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date 
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14. Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15. The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
mes and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilate-
rally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

16. The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in diffe-
rent situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17. The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the in-
formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 



relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18. Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19. The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20. Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to re-
levant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is reques-
ted from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses 
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes 
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21. Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22. Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23. Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-



tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24. Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
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IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO 
IS INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS 
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YAZARLARA BİLGİ

1. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

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 e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir 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. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 



ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

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 bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz 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(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17. 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.

18. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik 
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce baş-
lık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri bü-
yük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Tür-
kiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bil-
diri olarak sunulmuştur.

•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.



•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze ile-
tilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair 
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde ola-
cak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmeli-
dir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalı-
dır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Geniş-
letilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı 
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve 
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk ara-
lık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü 
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime 
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlan-
malıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) 
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve 
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition 
and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere 
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması 



durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş 
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Gi-
riş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu 
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli 
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

 

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu 
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması 
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılma-
lıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.



 * KİTAP KAYNAKLARDA

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir 
Güven Kitabevi, ss.36-66

*KİTAP BÖLÜMÜ

TAŞKIN, L., YANIKKEREM, E., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 
12. Baskı, Ankara, Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı, 
İstanbul, Türkiye: Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90

BAYIK, A., SEVİL, Ü., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşi-
relikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, 
ss.13-26

* MAKALE KAYNAKLARDA

EGELİOĞLU, N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., SARUHAN, A., 
(2014). Ege Bölgesinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel uygulamalar. Ulus-
lararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), 1(1):22-35. Doi: 10.17371/
UHD.2014018935

ÖZCAN, B., KOCAMAN, H., (2016). Eşler Arasındaki Yaş Farkının Boşanmalar Üzerindeki 
Etkisi, ACED Dergisi, 10:1-17 Doi: 10.17359/ACED.20161024262

ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., ŞİRİN, A., et, 
al., (2012). Determination of knowledge requirements and health practices of adolescent 
pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 5(2):171-178



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3. The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5. None of the authors can assert legal rights on the journal.

6. The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-
tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 



must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10. The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11. The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators 
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.

15. In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.



16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17. The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18. Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 



be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

 



WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2. Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3. Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5. Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9. Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10. Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12. Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14. Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16. Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20. Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many 
international indices.

2. Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3. Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4. Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a member.

5. What is the publication frequency of the journal?
The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 
system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

6. Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 
their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be 
provided with the necessary information about the process and procedure.

7. How many referees evaluate a manuscript?
Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropriate 
are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to two 
field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at most 
according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

8. Is any information concerning “the author and authors” confidential?



In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 
author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.

9. Are there a certain number of articles to be published in the journal?
There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the 
referees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

10. Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 
author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

11. Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

12. What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they 
act actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are 
accepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
be changed and offered to be changed.

13. Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?
This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

14. If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for consideration, 
and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken?



The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the 
publication board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been 
published, it is removed from the system on condition that refutation is published, 
necessary institutions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid 
such problems, the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate 
papers should be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance 
of journal’s legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on 
Intellectual and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and 
moral rights within the framework of Laws of Turkish Republic.

15. Does your journal accept papers from other languages?
Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 
and other languages are also accepted.

16. Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 
they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

17. Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?
If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process is 
confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an official 
document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps are 
taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

18. Is an author allowed to suggest a referee to contribute to the evaluation process?
It is out of question. The field and system editors decide on the issue. Authors cannot 
interfere in this process.

19. Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 
principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with 
exclusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors 



or administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will 
not be published.

20. Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 
withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.

21. What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BOARD?
As in “Media Organs” of National and International journals, author(s) has to upload “Date 
of Report”, “Report Information-Report Number” to “Ethics Board Report Information” 
part of the publication sub mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE 
STUDY and INSTITUTIONAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. 
The chief editor has the right to ask for the original report if deemed necessary with an 
official approval of the institution. In such cases, if the chief editor doesn’t get the ethics 
board report despite the request made, the manuscript cannot be included in the system and 
published even if it has obtained referee approval and completed the publication process. 
The paper is rejected with the decision of chief editor and other editors. In this case, 
author(s) cannot make a demand for right. This information isn’t necessary for the papers 
not requesting ethics board report or being lack of this report. However, this information 
should be uploaded to the system by author(s) for the papers requesting and having the 
ethics board report. Author(s) are held responsible for this situation. Our journal doesn’t 
accept any liability and responsibility regarding this matter. The whole responsibility in 
legal process belongs to author(s). Otherwise, our journal cannot bear any legal, spiritual 
and material responsibility. Journal management and referees cannot be imposed any 
liability in this matter. In case of a possible negative condition, our journal unilaterally 
reserves its legal rights.
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