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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. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  DBHAD JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dergimizin bu sayısında toplam 09 araştırma, uygulama, literatür ve derleme çalışmasına yer vermiş bulunmaktayız. 
Dergimizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza yürekten teşekkür 
ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek ve katkıları ile bizleri yalnız 
bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin sizlere ulaştırılmasında arka planda 
çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve yayın kurulundaki kıymetli bilim insanlarına 
da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli bilim insanları; dergimizin farklı indekslere girmesi konusundaki 
başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dergimizde yayınlanan çalışmaların yine farklı okur ile literatür 
açısından değerlendirilmesi konusundaki duyurularımız da ayrıca devam etmektedir. Farklı dünya ülkelerinden bilim 
insanlarına dergi ve sayıları konusundaki iletimler ile iletişim çalışmalarına da ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. 
Yılda toplam üç sayı şeklinde çıkan dergimizin 2017 yılı sayılarını tamamlamış olmaktan dolayı onur ve kıvanç 
duymaktayız. Bir sonraki dergimizin sayısını sizlerle Nisan 2018 tarihinde buluşturacağız. Bir sonraki sayımızda 
yine sizlerle buluşmak ve görüşmek ümidi ile yeni yılın siz okurlarımıza, bilim dünyasının kıymetli insanlarına 
huzur, sağlık, mutluluk, güzellik ve bilim dolu günler getirmesini en içten dileklerimizle temenni ediyoruz. Saygı ve 
sevgilerimizi sunar hepinize esenlikler dileriz.

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

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, precious scholars.,

In this issue of our journal, there are a total of 09 research, application, literature, and compilation studies. In this 
issue of the journal, we would like to express our sincere thanks to the authors who support us with their valuable 
studies. We would also like to express our thanks and appreciation to the precious arbitration committee members 
who never leave us alone and enable this issue to meet with our dear readers with their worthful efforts and 
contributions, as they have done in each issue. We also greatly appreciate the efforts of the editorial board, system 
management, and the precious scholars taking place in the editorial board for making an effort in the background 
of the publication of this journal. Dear scientists, we still continue our applications and works to enable our 
journal to be in different indices. Our announcements about the evaluation of the studies published in our journal 
to be assessed by different readers and literatures also still continue. We have also speeded up our communication 
studies and the delivery of the journal and its issues to scientists and scholars all around the world. Published as 
being three issues in total in a year, we are honoured and proud to complete the journal’s issues for 2017. The 
next issue of our journal will reunite with the readers in April, 2018. In the hope of reuniting and meeting with 
you again with our next issue, we sincerely wish the new year to bring peace, happiness, goodness, and days full 
of science for you, dear readers and precious scholars of the science world. Peace be with you, yours respectfully.

(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 
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Öz: Bir durum saptaması olan bu çalışma, okul öncesi eğitim kurum-
larına devam eden çocukların beslenme alışkanlıkları ile ilgili göster-
dikleri davranışlarda ebeveyn görüşlerinin belirlenmesi amacıyla ya-
pılmıştır. Araştırmanın evrenini, Konya ili merkez ilçelerinde okul ön-
cesi eğitim kurumlarında eğitim almakta olan 60-72 ay arası çocuklar, 
örneklemini ise çalışmaya katılmaya gönüllü 415 çocuğun ebeveynleri 
oluşturmuştur. Araştırma verileri Nisan-Mayıs 2010 tarihleri arasında 
araştırmacı tarafından geliştirilmiş bir anket formu ile toplanmıştır. 
Anket formu, ebeveynlerin kendileri ve çocuklarının beslenme alış-
kanlıkları ve bu alışkanlıklara yönelik gösterdikleri davranışları ortaya 
çıkarmaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Verilerin değerlendiril-
mesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Çalışma kapsamındaki 
annelerin ve babaların yaş ortalaması sırasıyla 31.22±5.03, 34.90±5.54 
yıldır. Annelerin ve babaların yarıya yakını (sırasıyla %44.7, %42.7) 
ilköğretim mezunudur. Çocukların %50.6’sı kız, %49.4’ü ise erkektir. 
Araştırma sonuçlarına göre, çocukların yemek yeme sırasında göster-
miş olduğu davranışlar incelendiğinde, ebeveynler çocuklarının çoğu 
zaman yemek yerken bağırarak konuşmadığını (%43.0), yemek yer-
ken az konuştuğunu (%38.2), yemek esnasında sofradan kalkmadığı-
nı (%37.7), yemeğini zamanında bitirdiğini (%37.4), yemek yerken 
inatlaşmadığını (%34.4) ve tabağındaki yemeğini bitirdiğini (%34.1) 
belirttikleri görülmektedir. Çocukların beslenme alışkanlıklarına bakıl-
dığında, ebeveynlerin yarıdan fazlasının (%51.4) her zaman çocuğu-
nun her sabah kahvaltı yaptığını söylediği belirlenmiştir. Ebeveynler, 
çocuklarının yumurtayı (%46.1), meyveyi (%45.3), süt (%44.8), et 
ve et ürünlerini (%41.2) her zaman, kurubaklagili (%41.7), taze sıkı-
lış meyve suyunu (%45.0) ve süt ürünlerini (%43.0) ise çoğu zaman 
severek tükettiklerini belirtmişlerdir. Ebeveyn görüşlerine göre, çocuk-
ların yarıdan fazlasının yemek yerken her zaman uygun şekilde kaşık 
ve çatal kullandıkları (sırasıyla %55.0, %51.1), yemek yediği tabağı 
da tek başına kaldırıp taşıyabildiği (%59.5) görülmektedir. Okul ön-
cesi dönem, yetişkinlik için temel oluşturan pek çok alışkanlığın ge-
liştirildiği bir dönemdir. Çocuk, aile içinde temel öğrenme için gerekli 
deneyimleri kazanmakta ve ilk öğrenme yakın çevresindeki bireyleri 
taklit etme biçimindedir. Evde iyi beslenme alışkanlığı yerleştirilirse, 
bu daha sonra çok daha kolay olarak sürdürülecektir. Bu dönemde ye-
terli ve dengeli beslenme kadar, iyi geliştirilmiş beslenme alışkanlıkları 
edinmek de önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Beslenme Alışkanlıkları, Ebeveyn 
Görüşleri, 60-72 Aylık Çocuklar

Abstract: This study was carried out to specify parents’ views on 
behaviours related to food habits of children who attend pre-school 
education institutions. The population of the research consists of 60-72 
months old children receiving education in preschool education insti-
tutions in central districts of Konya and the sample of the research is 
composed of the parents of 415 children willing to participate in the 
study. The data of the research were collected using a questionnaire 
developed by the researcher between the dates of April-May 2010. The 
questionnaire consists of questions uncovering food habits of parents, 
their children and their attitudes towards these habits. SPSS packaged 
software was used to evaluate the data. The average age of mothers 
and fathers in the scope of the study was 31.22±5.03, 34.90±5.54 re-
spectively. Nearly half of the mothers and fathers (respectively 44.7%, 
42.7%) are primary school graduates.50.6 % of the children are girls 
and 49.4% of them are boys. According to the research results, when 
the behaviors of children while eating were examined, it is seen that 
43.0% of the parents stated that their children did not speak loudly 
while eating, 38.2% stated that children talked less wile eating, 37.7% 
stated that children did not leave the dining table during the dinner, 
37.4% stated that children finished their food on time, %34.4 stated 
that children were not obstinate while eating and 34.1%stated that chil-
dren finished the dinner. When examined the food habits of children, 
it was determined that more than half of the parents (51.4%) always 
stated that their children had breakfast every morning. Parents as-
sert that always their children consumed egg (46.1%), fruits (45.3%), 
milk (44.8%), meat and meat products (41.2%) and most of the time 
they consumed legumes (41.7%), fresh-squeezed fruit juice(45.0%) 
and dairy products (43.0%) fondly. According to parents’ views, it is 
seen that more than half of the children every time use spoon and fork 
properly while eating (respectively 55.0%, 51.1%) and can remove and 
carry the plate on their own (59.5%). the preschool period is a period 
during which habits forming a basis for adulthood are gained. The child 
gains the necessary experiences for the basic learning in the family 
and the first learning is in the form of imitation of individuals in the 
immediate environment. If the eutrophy habit is embedded at home, 
then it will be much easier to sustain this habit. During this period, 
acquiring well-developed food habits is as significant as adequate and 
balanced nutrition. 

Key Words: Preschool, Food Habits, Parent Views, 60-72 Month Old 
Children
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INTRODUCTION

Nutrition is the usage of nutritional elements 
in the body for growth, sustainability of life 
and protection of health. For this to happen, 
adequate and balanced provision of energy 
and nutrients is necessary for individuals to 
be healthy (Baysal, 2015:1-566). Healthy nu-
trition which is important for every period 
of life begins in the womb for children and 
continues until the 20s when various organs 
continue to develop. Nutrition during preg-
nancy and early childhood has important 
short and long term effects on health. These 
effects are significant both in social and in-
dividual terms. The societies whose children 
are well-fed as from the birth are healthier 
and more productive. Researches revealed 
that children who eat healthily in the first 7 
years have a higher school success regardless 
of other factors (Gökçay and Garipağaoğlu, 
2002:94-115). One of the most important fac-
tors affecting child’s physical, emotional de-
velopment and social behaviors directly is ad-
equate and balanced nutrition in accordance 
with its age, gender and activity (Unicef, 
2002). During the pre-school age which is 
the most rapid development age, good nutri-
tion is essential in order to improve its body, 
take energy and protect itself against diseases 
(Kırkıncıoğlu, 2003). During the pre-school 
period in which most of the basilar habits 
for adulthood are developed, acquiring well-
developed food habits is also as important 

as adequate and balanced nutrition (Kutluay 
Merdol, 2012: 1-171) and families must have 
the necessary knowledge outfits for feeding 
children healthily and properly  (Kutlu and 
Çivi, 2009: 18-24). Family is the most effec-
tive setting for child to enhance a food habit. 
The first learning in a child is in the form of 
imitation of individuals in the immediate en-
vironment. Mothers, fathers and siblings are 
the best models for children in this age group. 
Eating habitudes can be obtained in the fam-
ily table (Köksal and Gökmen, 2000: 143). 
If the eutrophy habit is embedded at home, 
then it will be much easier to sustain this habit 
(Akar, 2006: 1-111). The most effective en-
vironments for the achievement of the nutri-
tional habit are family, school, media and the 
environment children are used to living in. 
The schools where the individuals establish 
social relations and interact with each other 
are the first social units after the families and 
they constitute the most important element in 
the social structure. It is accepted that schools 
can reach a large number of individuals at the 
same time and the information provided is 
transported to the families so that they host 
the health educatioın target group relatively 
for a long period of time (Gül, 2011: 1-107).  

When considered everything provided affir-
mative or negative to the 0-6 age group chil-
dren who are accepted as pre-school children 
affects them during their adult years, it should 
not be overlooked that how effective the ed-
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ucation given during that period is in terms 
of public health in the future (Kandır, 2004: 
1-147).This period is the period when most 
of the achievements and skills are acquired. 
Pre-school children start to strike a symptom 
and a precise attitude against foods; are not 
interested in foods and are mostly interested 
in what’s going around. Foods are select-
ed queasily for children during this period, 
which is a difficult but temporary period for 
the family. Among the food group, children 
like the vegetables less and they do not like 
consuming foods mixed and they want to see 
the foods in such a way that they can distin-
guish them. Almost every kind of food should 
be offered to the children, any food should 
not be given routinely and they should be 
free to refuse some foods. Behaviours such as 
discussing at the family dinner table, warn-
ing, punishing and comparing the children 
with other children during the dinner table 
can cause them to refuse the food. Aversion 
and fluctuations in loss of appetite also reflect 
on behaviours Food consuming and personal 
nutrition habits of parents, directly affect the 
food choices and nutrition habits of children 
(Kobak and Pek, 2015:42-43).

Children who grow up in family environment 
where emotional and social interactions are 
strong and relations are sustained properly, 
and who grow up with love and kindness can 
obtain the necessary experiences for their 
development. In these family environments, 

that the family members’ providing the child 
with adequate opportunities on the way of in-
dependence by being aware of the responsi-
bilities in their part will help the child to have 
a steady personality structure as well  as to 
earn some basic habits that are important for 
the continuation of life. In bringing habits re-
lated to self-care such as eating, dressing-un-
dressing, cleaning, toilet etc. which start at a 
very early period, mothers have great respon-
sibilities. The attitude related to eating which 
is one of the self-care skills come up in a very 
early age and they develop in time. The eat-
ing habit the child gained during preschool 
period will influence the following periods 
of the child’s life and problems experienced 
will underlie the nutritional issues that may 
arise in the future because nutrition affects 
the child’s physical, mental, emotional devel-
opment and social behavior directly (Demiriz 
and Dinçer, 2000:58-65). 

The aim of nutrition education in pre-
school period is to provide optimal growth 
and development with sufficient food vari-
ety. During this period when growth rate is 
low, motor development occurs rapidly; the 
goal should be planning the order of meals 
in nutrition, developing eating behaviours 
and gaining lifelong, positive eating habits 
(ADA, 1998:87-95). In pre-school period, 
basic institution allowing children to recog-
nize outside world and making them gain var-
ious habits is family. Children gain necessary 



4

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
September - October - November - December 2017 Issue: 11 Summer Time

ID:133 K:27
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

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

experiences for basic learning in the family 
and they find the opportunity to reinforce and 
enhance these experiences in pre-school edu-
catioal institutions that they can enter within 
the bounds of possibility (Cömert and Güleç, 
2017: 131-145). This study was planned and 
carried out to evaluate parents’ views on be-
haviours related to food habits of the 60-72 
month old children who attend pre-school 
education institutions. 

MATERIALS and METHODS

The screening model was used in the research. 
The population of the research consists of 60-
72 months old children receiving education 
in private and official preschool education in-
stitutions in Karatay, Meram Selçuklu central 
districts of Konya. “Random sampling” and 
“gradual sampling” techniques were used in 
selection of the children and parents of 199 
girls and parents of 194 boys -in total 393 
parents- were taken into the scope of the re-
search. The research data were collected by 
the researcher between April and May 2010. 
Before beginning the study, a widescale lit-
erature review has been conducted and the 
questionnaire has been prepared by utilizing 
related sources and previously conducted re-
searcheson the issue. Introductory informa-
tion of parents about themselves and their 
children(children’s gender, height and body 
weight values, age of parents, educational 
status etc.) and “children’s eating habits and 
their attitudes towards these habits” has been 

determined by using a questionnaire. In the 
implementation of the survey, necessary offi-
cial approvals has been taken and it has been 
tried to create a suitable environment for fam-
ilies to fill the survey data in a reliable way by 
negotiating with the teachers working in the 
related institutions and the data has been col-
lected by talking face to face with the parents. 
Statistical evaluation of data was performed 
using software package, Statistical Package 
for The Social Sciences (SPSS) in the Win-
dows environment. In the statistical evalua-
tion of the data obtained from the survey re-
sults, charts showing the mean ( ), standard 
deviation (S) and percentage (%) values have 
been prepared.

Findings and Discussion

199 (50.6%) of the 393 60-72 months old 
children participating the study were girls 
and 194 (49.4%) of them were boys. At a 
maximum rate, mothers and fathers (respec-
tively 41.2%, 52.2%) have been found to be 
between the ages of 30-35. It has been seen 
that more than half of the mothers (54.2%) 
and 36.4% of the fathers were primary school 
graduates (Table 1). The average value of 
children’s body weight and height is respec-
tively 20.68±0.18 kg and 114.44±0.40 cm. 
When asked about the total income of the 
families and how much of that income is al-
located to the nutrition, it has been found that 
the average total income is 1492.08±52.92 
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TL and the average value of the money al-
located to the nutrition is 420.29±15.37 TL. 

Table 1. Findings Related to The Children and Their Prents

Gender f %

Female 199 50.6

Male 194 49.4

Mothers’ Age 

20-24 25 6.4

25-29 133 33.8

30-35 162 41.2

36 and olders 73 18.6

Fathers’ Age 

20-24 1 0.3

25-29 48 12.2

30-35 405 52.2

36 ve üstü 139 35.4

Mothers’ Education Level 

Literate 5 1.3

Primary School 213 54.2

High School 43 10.9

University or Higher 132 33.6

Fathers’ Education Level

Literate - -

Primary School 143 36.4

High School 67 17.0

University or Higher 183 46.6

Pre-school children want to be accompanied 
while eating; they do not like eating alone. 
They talk and ask questions while eating. 
They know they are a member of the family 

and they take pleasure in telling of events and 
activities related to themselves by sitting at 
the same table with the other members (Bilir 
and Bilir, 2001). Children learn the rules dur-
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ing this period, but they do not want to fol-
low some rules. They fill their mouth with too 
much food and talk while eating. They swing 
on their chair, streche across and want to grab 
everything, hit the table and they fidget all 
the time (Kırkıncıoğlu, 2003). When the chil-
dren’s behaviours during eating were evalu-
ated according to parents’ views, it has been 
found that children often do not talk loudly 
while eating (%43.0), talk less while eating 
(38.2%), they do not leave the table during 
the diner (37.7%), they finish their food on 
time (37.4%), they do not threap while eating 
(34.4%) and they eat all the food on their plate 
(34.1%) (Table 2). In a study conducted on 
4-6 age group children, it has been seen that 
more than half of the children (68.1%) could 
sit and eat their food in accordance with table 
manners. While this ratio is 59.4% in private 
schools, it is 70.1% in public schools (Akar, 
2006:1-111). In another study, it is seen that 
very few of the children (28.4%) always talk 
while eating and 71.3% of them never eat 
their food on the hoof (Oğuz and Önay Derin, 
2013a: 1-10).

In pre-school period, getting used to new 
food is as important as the amount of the 
food consumed by the children. Preschool 
period is when the food habits are acquired 
and the food liked and disliked is determined. 
In this period, by gaining good food habits 
the child can maintain an accurate and bal-
anced diet throughout his/her life (Arlı et al., 

2003:1-207). An individual should take the 
daily energy and nutritional element needs in 
an adequate and balanced way at every meal. 
Breakfast is defined as the first and foremost 
among these meals (Budak et al., 2005:228). 
Because skipping a meal slows down the me-
tabolism, instead of skipping a meal, consum-
ing the recommended amount of nutrients in 
at least three or even six meals a day helps 
to keep the digestion and metabolism activi-
ties of the organism at a certain level (Arslan 
et al., 2001: 1-184).In this study, it iseen that 
according to parents, more than half of the 
children (51.4%) always have breakfast (Ta-
ble 2). In the study of Ünver (2004:1-120), 
before the training while the ratio of the chil-
dren eating three meals a day in the experi-
mental group is 60%, this ratio has increased 
to 80% after training. It has been ascertained 
that before training this ratio in control group 
is %56, and it is 72% after training. In an-
other study, it has been identified that 100% 
of the children in the maternal and infant 
health period and %98 of the children in the 
kindergarten eat three meals a day (Kobak, 
2009:1-115). Also in this study, the ratio of 
the children eating three meals a day has been 
found high (88.7%) and this study is paral-
lel to the aforementioned study. In the study 
of Sümbül (2009:1-87) on 4-6 age group 
children, it has been determined that while 
23.0% of the children in the pre-test and con-
trol group eat four meals a day, 88.0% of the 
children in the post-test group eat four meals 
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a day. In the control group, %59.0 of the chil-
dren eat three meals and 18.0% of them eat 
two meals a day. In a different study, it has 
been found that a great majority of the 5-6 
age group children (85.78%) consume snacks 
(Albayrak, 1989:1-141). In the study of Akar 
(2006:1-111) carried out on food habits of 4-6 
age group children attending private and of-
ficial pre-school educational institutions, it 
has been determined that %47 of the children 
going to private schools and 56.1% of the 
children going to public schools have snack 
between the meals. In another study, it has 
been appointed that %18 of the children do 
not have snack (Kobak, 2009:1-115). In their 
study Oğuz and Önay Derin (2013b:498-511) 
have stated that while %11.3 of the children 
skip a meal, %88.7 of them do not skip meals. 
As can be seen from Table 2, nearly half of 
the families (44.8%) always-most of the time 
force their children to have breakfast. Forcing 
the child to eat inevitably leads to a counter-
effect on the child. The child refuses to eat. If 
forcing the child to eat has become a major 
event, then the child will refuse the food with 
a vengeance as well (Yavuzer, 2006: 1-176). 
It is necessary to take care of providing foods 
from a wide variety of groups at breakfast. 
Especially, milk, cereals and fruits should be 
consumed. Combinations like peanut butter 
orcheese slices on fried grain bread should 
be tried. Mixtures made from milk or yoghurt 
and fresh fruits or fruit sliced on cereals can be 
provided (Connaughton and Kotulac, 2002:1-

633). In this study, according to parents, the 
ratio of the children who always-most of the 
time drink milk at breakfast is 61.1%. Also at 
the same table it is seen that according to par-
ents’ views, children always-most of the time 
consume fresh-squeezed fruit juice (87.7%), 
dairy products (85.5%) and milk (79.7%). 
This consumption rate of milk and milk prod-
ucts which hold an important place in our 
nutrition in terms of bone and tooth develop-
ment and overall health is pretty good. It is 
pleasing that the consumption of cola drinks 
with low sustenance and with waste energy 
source and concentrated fruit juice (respec-
tively 8.7%, 3.8%) is quite low in the study. 
In this age, the status of whether children 
like or dislike some foods can change from 
day to day. While the child eats boiled egg 
fondly someday, s/he may refuse to eat it for 
six months. Appetite is irregular and this is 
not a predetermined condition. That cooking 
the same meal frequently in the belief that the 
child loves it may create a reluctance against 
that meal. Foods need to be served with their 
unique taste, children do not like mixing the 
foods. In this age, children are selective about 
foods, they do not eat every food heartily 
(Şanlıer and Ersoy, 2004:1-235).Best sources 
of the proteins which are one of the foremost 
nutrients for growth and development are cat-
tle, sheep, poultry and hunting animals, fish, 
egg, legumes etc. (Baysal, 2015:1-566). Also 
in this study according to parents’ views, it 
has been identified that children always con-
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sume egg (46.1%), meat and meat products 
(41.2%) and legume (31.8%) heartily (Table 
2). Although they make too little contribution 
to daily energy and protein need, vegetables 
are one of the rich food groups in terms of 
minerals and vitamins (Baysal, 2015:1-566). 

It is recommended to consume 4-5 portionsof 
vegetables and fruits for adequate and bal-
anced nutrition in a day (Duyff, 20031-614). 
In the study, according to parents’ views, it is 
seen that children always consume vegetables 
and fruits (67.9%) heartily (Table 2). 

Table 2.Children’s Food Habits and Behaviours That They Show Towards These Habits 
According to Parents’ Views

Behaviours that children showed 
during eating

Always Often Sometimes Rarely Never

f % f % f % f % f %

My child talks less while eating 62 15.8 150 38.2 49 12.5 104 26.5 28 7.1

My child finishes his/her food on time 69 17.6 147 37.4 56 14.2 99 25.2 22 5.6

My child doesn’t threap while eating 79 20.1 135 34.4 60 15.3 99 25.2 20 5.1

My child doesn’t talk loudly while 
eating

108 27.5 169 43.0 36 9.2 67 17.0 13 3.3

My child doesn’t leave the dinner table 
while eating

89 22.6 148 37.7 42 10.7 93 23.7 21 5.3

My child finishes the food on his/her 
plate

94 23.9 134 34.1 65 16.5 86 21.9 14 3.6

Children’s food habits

My child consumes milk 176 44.8 137 34.9 31 7.9 36 9.2 13 3.3

My child drinks milk before bed time 115 29.3 136 34.6 46 11.7 69 12.6 27 6.9

My child consumes meat and meat 
products heartily

162 41.2 152 38.7 44 11.2 24 6.1 11 2.8

My child consumes fruits heartily 178 45.3 145 36.9 37 9.4 29 7.4 4 1.0

My child consumes vegetables heartily 89 22.6 107 27.2 108 27.5 72 18.3 17 4.3

My child consumes legumes heartily 125 31.8 164 41.7 59 15.0 38 9.7 7 1.8

My child consumes egg heartily 181 46.1 149 37.9 28 7.1 17 4.3 18 4.6

My child has breakfast every morning 202 51.4 130 33.1 28 7.1 23 5.9 10 2.5

I force my child to have breakfast 74 18.8 102 26.0 49 12.5 96 24.4 72 18.3

My child drinks milk at the breakfast 94 23.9 146 37.2 59 15.0 67 17.0 27 6.9
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My child consumes cola drinks 34 8.7 67 17.0 51 13.0 150 38.2 91 23.2

My child consumes fresh-squeezed 
fruit juice

168 42.7 177 45.0 23 5.9 21 5.3 4 1.0

My child consumes concentrated fruit 
juice

15 3.8 50 12.7 43 10.9 158 40.2 127 32.3

My child consumes milk products 
(cheese, yoghurt, etc.)

167 42.5 169 43.0 25 6.4 21 5.3 11 2.8

Self-care skills related to children’s eating behaviours

My child washes his/her hands after 
meal

212 53.9 152 38.7 18 4.6 10 2.5 1 0.3

My child brushes his/her teeth after 
meal

120 30.5 165 42.0 68 17.3 33 8.4 7 1.8

My child can use fork properly while 
eating

201 51.1 171 43.5 16 4.1 5 1.3 - -

My child can use spoon properly while 
eating

216 55.0 163 41.5 11 2.8 3 0.8 - -

My child can use knife properly while 
eating

92 23.4 88 22.4 94 23.9 84 21.4 35 8.9

My child can remove and carry his/her 
plate alone

234 59.5 132 33.6 14 3.6 11 2.8 2 0.5

My child can hold water glass without 
help and drink without spilling

276 70.2 106 27.0 5 1.3 6 1.5 - -

My child doesn’t eat fruits with out 
washing

216 55.0 148 37.7 19 4.8 10 2.5 - -

My child doesn’t eat vegetables witho-
ut washing

220 56.0 145 36.9 18 4.6 10 2.5 - -

Pre-school institutions should be the place 
where children gain eating habits and self-
care skills. Behaviours such as choosing the 
right tools for meals at school, eating meals 
using the spoon and fork correctly, using the 
knife for butter to bread, cutting soft things 
(meatball, meat etc.) with knife, taking the 
foods in the plate at the service, filling with-
out overflowing the cup, carrying water in the 

cup without pouring it are among the skills 
imparted to children in pre-school period. Ex-
periences related to nutrition in the pre-school 
educational institutions support the develop-
ment of children in areas of psycho-motor, 
self-care and social-emotional. Children’s 
knife use for various purposes becomes effec-
tive in gaining fine motor skilss. Children’s 
eating with the group in pre-school educa-
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tional institutions and adopting the rules to be 
obeyed while eating support children’s devel-
opmentin social-emotional area and develop-
ment of self-care skills. Therefore, teachers 
in pre-school institution, play a very effective 
role on the child. It is thought that teachers 
do not make too much effort on this issue. It 
is believed that families cannot bring in this 
behaviour at home and they want great sup-
port from teachers to bring in these behav-
iours at school (Tepe, 2010:1-140). Eating 
with a fork and a spoon, being able to wash 
and dry their hands, being able to brush their 
teeth with directives are among the self-
care skills expected from children in this 
age group (Bayhan and Artan, 2014:1-291).
Table 2, when the children’s self-care skills 
related to eating behaviours were evaluated 
according to parents’ views, it is seen that a 
significant portion of children (70.2%) can 
always hold the water glass without help and 
can drink without pouring, more than half of 
the children (59.5%) can carry and remove 
the dining plate on their own, they do not eat 
vegetables and fruits without washing (re-
spectively 56.0%, 55.0%), use spoon suitably 
while eating (55.0%), wash their hands after 
eating (53.9%) and use fork suitably while 
eating (51.1%). As can be seen from Table 
2, according to parents’ views, it has been 
determined that parentsgave the answer that 
almost all of the children eat always-often 
using spoon and fork (respectively 96.5%, 
94.6%). In a study conducted on children 

aged 4-6, it has been seen that all of the kin-
dergarten teachers gave the answer that chil-
dren eat always-often using spoon, 79.16% of 
them eat using fork, on the other hand nursery 
class teachers gave the answer that 55.55% 
of the children eat using spoon and 94.12% 
of them eat using fork. In the study Demirez 
and Dinçer (2000:58-65) conducted on work-
ing and nonworking mothers with in the 5-6 
age group, it has been identified that 72.5% of 
the working mothers and 58.3% of the non-
working mothers gave the answer that their 
children have always eaten using the spoon 
and the fork suitably. In another conducted 
study, it has been seen that while 87.0% of 
the children could use the fork suitably, al-
most all the children in the scope of the re-
search (91.4%) could use the spoon suitably 
while eating. In their study (Oğuz and Önay 
Derin, 2013a:1-10) have seen that according 
to teachers’ views, majority of the children 
have always eaten using spoon and fork (re-
spectively %71.3, %74.0). According to par-
ents’ views, while there are not any children 
who do not use fork and spoon while eating, 
children who do not use knife are at the rate 
of 8.9% (Table 2). In the study conducted by 
Albayrak (1989:1-141), 86.11% of the kin-
dergarten teachers and 69.93% of the nursery 
class teachers gave the answer that children 
have rarely eaten using knife or they have 
eaten without using knife. In this study, this 
rate is 30.3%, when we look at the dates of the 
mentioned study, it can be thought that aware-
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ness level on the issue may have increased. In 
his study, Akar (2006:1-111) has determined 
that more than half of the children (51.7%) 
could not use knife properly while eating. 
While this rate is %47.1 in private schools, it 
is 52.8% in public schools. In the study car-
ried out by Demiriz and Dinçer (2000:58-65) 
with working and nonworking mothers who 
have children in 5-6 age group, 32.9% of 
the working mothers and 18.5% of the non-
working mothers stated that their children 
always used knife for spreading butter etc. 
on a bread, once again 19.8% of the working 
mothers and 12.0% of the nonworking moth-
ers stated that their children always cut soft 
things with knife. In another conducted study, 
according to teachers’ views; more than half 
of the children (57.1%) have never used knife 
while eating (Oğuz and Önay Derin, 2013a:1-
10). As can be seen from Table 2, according 
to parents’ views;  (59.5%) more than half of 
the children could lift and carry their dishes 
by themselves at all times and 70.2% of the 
children could hold a water glass and could 
drink water without pouring it without help. 
During this period, children can have the ca-
pacities scuh as taking the foods in the ser-
vice onto their plate, filling a glass of water 
without overflowing and carrying the glass of 
water without pouring it (Tepe, 2010:140). In 
a study, it has been found that nearly all of the 
4-5 age group children (86.7%) could lift and 
carry their dishes by themselves, again near-
ly all of the children (86.5%) could lift and 

carry a small tray on their own. In the same 
study, findings in private schools and in pub-
lic schools are very similar. Nearly all of the 
children (97.2%) participating to the research 
could hold a glass of water and drink without 
help and 96.4% of the children could hold a 
glass of tea and drink without help. The find-
ings are the same both in private and public 
schools. 91.7% of the children use their both 
hands while lifting their dish, tray and glass. 
While this rate is 87.0% in private schools, 
it is 92.8% in public schools (Akar, 2006:1-
111).In another study, when children’s self-
care skills related to eating were examined 
according to their mothers’ working condi-
tions, a statistically significant difference has 
been found between the behaviours of choos-
ing the right tools for eating (p<0.001), eating 
by using a spoon and fork properly (p<0.01), 
wanting to eat by hand (p<0.01), using knife 
for spreading butter etc. on a bread (p<0.001), 
cutting soft things(meatball etc.) with knife  
(p<0.01), filling a glass of water without 
overflowing (p<0.001), lifting and carrying a 
full tray (p<0.05), carrying a glass of water 
without pouring (p<0.001), leaving the food 
without finishing (p<0.05), obeying the eat-
ing rules (p<0.01) and mothers’ working con-
ditions and it has been concluded that chil-
dren of working mothers are more successful 
in self-care skills related to eating (Demiriz 
and Dinçer, 2000:58-65).
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Children over the age of 5 can brush each part 
of their mouth fully. These children should be 
given tooth brushing training in line with their 
abilities. However, because learning how to 
brush teeth and regular teeth brushing hab-
its are different things, the important thing at 
this point is to give children a daily brushing 
habit that they will maintain for lifelong (Hür, 
2006). It is a pleasing situation that accord-
ing to parents’ views in the study; the rate 
of the children who always and often brush 
their teeth after eating is 72.5%. In a similar 
study, when the question of whether or not 
the children brush their teeth after eating has 
been asked %87.50 of the kindergarten teach-
ers and %17.64 of the nursery class teachers 
gave the “always-most of the time” answer 
(Albayrak, 1989:1-141).  In another study, it 
has been retained that more than half of the 
children (57.9%) could brush their teeth with-
out wetting their clothes (Akar, 2006:1-111). 
In the study carried out by Oğuz and Önay 
Derin (2013a:1-10), according to educators’ 
views; it has been found that nearly half of 
the children (48.2%) have always brushed 
their teeth after eating. In daily life, hands are 
the most easily being polluted area and they 
contain a large number of microorganisms 
within themselves, thus hands are the organs 
that individuals should be most careful of. 
Hand cleaning is the first step of individual 
hygiene. Hands should be washed and tow-
eled before and after each meal, before and 
after preparing food for yourselves, before 

and after going to the toilet, before cleaning 
of face-eyes-mouth-teeth, when coming home 
from outside, after touching animals, after 
touching nose, after coughing and sneezing 
and lastly after cutting nails (Özel Soydaş, 
2007:1-94). It is pleasing that according to 
parents’ views; the rate of the children always 
and usually washing their hands after eating 
is 92.6% in the study. 

In a other study, difference between the age 
groups and nutritional knowledge scores 
wasn’t statistically significant (p>0.05). As 
mothers education level increased, nutri-
tional knowledge scores raised substantially 
(p<0.05). It was founded that 91.6% of moth-
ers who had adequate nutrition knowledge 
scores had moderate or high income level and 
8.4% of them had low income level (p<0.05) 
(Türker et al., 2016:17-29).

CONCLUSIONS 

In this study in which evaluation of parents’ 
views on 393 60-72 monthly children’s food 
habits related behaviours was carried out, it 
has been found that according to parents, al-
most half of the children always have break-
fast. In this study, according to parents’ views, 
it has been determined that children always 
consume egg (46.1%), meat and meat prod-
ucts (41.2%) and legumes (31.8%) heartily. 
Positive thoughts towards the foods children 
do not like can be engrained in by organiz-
ing various and interesting activities with a 
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variety of educational materials in class and 
in family environment. According to parents’ 
views, it is a pleasing situation that the ratio 
of the children who always and most of the 
time brush their teeth after meal is 72.5%. 
Children over the age of 5 can already brush 
every place of their mouth precisely. These 
children can be given education of teeth 
brushing in line with their capability. Activi-
ties such as children’s choosing and preparing 
their foods on their own since the very early 
ages both will provide the children with good 
habits related to eating and will improve their 
self-confidence and will support their total 
development (Taylor and Dodd, 1999:29-32). 
In the study, when the children’s self-care 
skills related to eating behaviour have been 
evaluated according to parents’ views, it has 
been found that a significant proportion of the 
children (70.2%) can always hold water glass 
without help and drink without spilling, more 
than half of them can always remove and carry 
his/her plate alone (59.5%), do not eat vege-
tables and fruits without washing (respective-
ly 56.0%, 55.0%), use spoon properly while 
eating (55.0%), wash his/her hands after meal 
(53.9%) and use fork properly while eating 
(51.1%). It is necessary to teach the child 
how to eat on his/her own until the school 
age. The child should be encouraged to keep 
the spoon since the age of one and should be 
given the necessary support in order to eat on 
his/her own in pre-school period. While it is 
the family that affects children’s food habits 

in pre-school period at most, friends and ad-
vertisements watched on televison also affect 
food habits in school age. Apart from these, 
uncontrolled situations about nutrition expe-
rienced by students in school, especially cas-
es that the child’s mother work and the child 
has to prepare food on his/her own when s/
he comes home from school may cause the 
child to get wrong feeding habits. Teachers 
at the school, parents and siblings at home 
should be the model for the child with their 
eating and food habits. All this come into 
play in child’s preparation for the life, eating 
on his/her own and feeding sufficiently. Thus 
the child feels confident and acquires eating 
habit among his/her friends (Tepe, 2010:1-
140). The education of nutrition is one of the 
disciplines that are mostly benefitted to set 
these bonds. The nutritional education starts 
with the first meeting with adequate and bal-
anced nutrition (Sarıkaya et al., 2015:55-69). 
Preschool teachers should have sufficient 
knowledge and equipments about nutrition, 
they should bring children in adequate and 
balanced nutrition during meal times in the 
classroom and they should be in cooperation 
with the familes about this issue. 
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Öz: Amaç: Bu çalışma; Ankara’da yaşayan, yaşları 20-64 
(32.6±13.46) yıl arasında 301 (184 kadın, 117 erkek) yetişkin 
bireyin sıvı tüketimleri ve bilgi düzeylerinin saptanması ama-
cıyla planlanıp yürütülmüştür. Yöntem: Çalışmaya katılan 
bireylere, literatür ve benzer çalışmalardan yararlanılarak ha-
zırlanan toplam 44 sorudan oluşan bir anket formu araştırmacı 
tarafından uygulanmıştır. Anket formunda bireylerin sosyo-
demografik özellikleri, antropometrik ölçümleri, genel sağlık 
durumları ve sıvı tüketim miktar ve türleri ile sıvı tüketim 
bilgi düzeyleri sorgulanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin 
istatistiksel analizleri ve tablolarının oluşturulması amacıyla 
SPSS version 21.0 yazılım programı kullanılırken katılımcı-
ların içeceklerden aldıkları günlük enerji ve besin öğeleri BE-
BİS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Buna 
göre; çalışmaya katılan bireylerin %62.1’inin sıvı tüketiminin 
önemini bildiği ancak miktar takibi yapmadıkları saptanmıştır. 
Ayrıca katılımcıların %50’sinden fazlası bazı içecek türleri-
nin vücut ağırlığı kaybına yardımcı olduğunu düşünmektedir. 
Bireylerin günlük aldıkları total sıvı miktarlarının önerilerin 
altında kaldığı görülmektedir. Cinsiyete göre içecek tüketim-
leri incelendiğinde soda, meyveli soda, kolalı içecekler, enerji 
içecekleri ve alkollü içecek tüketiminin erkeklerde kadınlara 
göre daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca toplam 
sıvı alımı ile BKI (r=0.115, p=0.046)değeri arasında pozitif 
yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 
Buna ek toplam sıvı alımı ile vücut ağırlığı (r=0.58, p=0.314) 
ve bel çevresi (r=0.084, p=0.146) arasındada pozitif yönde 
korelasyonlar saptanmış ancak bu ilişkiler istatistiksel açıdan 
önemli bulunmamıştır. Sonuç: Günlük tüketilen sıvı mikta-
rının yeterli olması organizmadaki fizyolojik ve metabolik 
süreçler için oldukça önemlidir. Ancak alınan sıvının miktarı 
kadar tüketilen içecek türüde aynı öneme sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Sıvı Tüketimi, Bilgi Düzeyi, Beslenme 
Durumu

Abstract: Aim: This study; it was planned and conducted to 
determine the fluid consumption and knowledge levels of 301 
(184 female, 117 male) adults living in Ankara between the 
ages of 20-64 years. Method: A questionnaire consisting of 
a total of 44 questions, such as socio-demographic character-
istics, anthropometric measurements, general health status, 
amount and types of fluid consumption and fluid consumption 
knowledge levels. Results: According to this; it was deter-
mined that 62.1% of the participants in the study knew the 
importance of liquid consumption but did not follow up on the 
amount. They also think that some beverage types more than 
50% of participants are helping to lose body weight. It seems 
that the total liquid amounts that individuals receive daily are 
below the recommendations. When the consumption of bever-
ages according to sex was examined, the differences regard-
ing the consumption of soda, fruity soda, cola drinks, energy 
drinks and alcoholic beverages were statistically significant 
(p <0.05). In addition, there was a positive and statistically 
significant relationship between total fluid intake and BMI (r 
= 0.115, p = 0.046). Positive correlations were found between 
body weight (r = 0.58, p = 0.314) and waist circumference (r 
= 0.084, p = 0.146) with additional total fluid intake but these 
correlations were not statistically significant. Conclusion: In 
this study, sufficient amount of liquid consumed daily is very 
important for the physiological and metabolic processes in the 
organism.

Key Words: Fluid Consumption, Knowledge Level, Nutri-
tional Status
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GİRİŞ

Son 50 yılda dünya genelinde değişen yaşam 
tarzı ve beslenme alışkanlıkları sonucun-
da obezite başta olmak üzere birçok kronik 
hastalığın prevalansının artması; insanların 
günlük tükettikleri diyetlerinin örüntüsüne ek 
diyetin önemli bir kısmını oluşturan sıvı tü-
ketim alışkanlıkları, günlük sıvı alım miktar-
ları ve içecekler hakkındaki tutum, davranış 
ve bilgi düzeylerininde büyük önem taşıdığı 
görülmüştür (Rivard et al., 2012:1355-1361; 
Goodman el al., 2013:1-3; Elwan et al., 
2016:1-2). 

Bireylerin sıvı tüketim durumlarının ince-
lendiği Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme 
Anketi (NHANES) verilerine göre, Amerika 
Birleşik Devletlerinde yetişkinler (yaş ≥20 
yıl) arasında ortalama su tüketim miktarı gün-
lük erkeklerde 4.4 su bardağı, kadınlarda ise 
4.3 su bardağı olarak tespit edilmiştir (Alonso 
et al., 2016:46-51). 2014 yılında 3 kıta ve 13 
ülkede 16.276 yetişkin üzerinde yürütülen bir 
çalışmada; bireylerin günlük toplam sıvı tüke-
tim miktarları (toplam içilen su ve içecekler) 
incelenmiş ve Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı 
(EFSA) önerilerine göre kadınların %50’sin-
den daha azının ve erkeklerin %60’ının yeter-
li alım düzeyine (AI) sahip olduğu saptanmış-
tır (Pêgo et al., 2015:35-43). 

Organizma için oldukça önemli olan vücut 
suyu; vücutta besinlerin sindirimi, emilimi, 
taşınması başta olmak üzere; solunum, boşal-

tım, dolaşım sistemlerinde, vücut ısısı home-
ostazında, elektrolit dengesinin düzenlenmesi 
gibi birçok hayati fonksiyondaki önemi sebe-
biyle elzemdir (Aksoy, 2000:569; Sui et al., 
2016:678). Organizmada lipidler, kemik, deri 
ve bağ dokuları dışındaki tüm öğeler ve bi-
yokimyasal tepkimeler vücut suyu içerisinde 
bulunur (Baysal, 2012:109). Ayrıca litaratür-
de sıvı tüketim yetersizliğinin; üriner hasta-
lıklar, hipotansiyon, konstipasyon, üriner sis-
tem kanseri ve kolon kanseri gibi birçok has-
talığa neden olduğu belirtilmektedir (Ertuğ, 
2011:47-48). 

Organizmada %1-2’lik bir sıvı kaybı bile 
fiziksel ve bilişsel performansların azalma-
sına neden olabileceğinden; sıvı alımı ve 
kaybı arasındaki dengenin sağlanması yani 
iyi bir hidrasyon oldukça önemlidir (Ede-
lenyi et al., 2016:627). Genel olarak günlük 
sıvı ihtiyacı; içme suyu, kalorili ve kalorisiz 
içeceklerden gelen su ve besinlerin içerisin-
de bulunan sudan karşılanır (Drewnowski, 
2015:17). Günlük sıvı tüketimimizin önem-
li bir kısmını oluşturan su haricindeki içe-
ceklerle, vücudumuza fazladan enerji alın-
dığından dolayı, tüketilen içeceğin türü ve 
miktarı oldukça önemlidir (Yılmaz ve Ya-
bancı, 2015:70-71). 

Beslenme Koordinasyon Merkezi İçecek 
Rehberi’ne göre tüketilen sıvı çeşitleri; içme 
suyu, soda ve maden suyu, şekerli veya şe-
kersiz gazlı içecekler, alkollü içecekler, çay-
lar, kahve, bitki çayları, meyve suları, sebze 
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suları, süt grubu içecekleri şeklinde sınıflan-
dırılmıştır (Stookey et al., 2007:3013-3022). 
Özellikle enerji veren içeceklerin içerisin-
de bulunan yüksek fruktozlu glikoz şuru-
bu (HFCS) ve sükroz günlük toplam enerji 
alımını büyük bir miktarda arttırmaktadır 
(Daniels and Popkin, 2010:505-521). Yapı-
lan çalışmalar özellikle Amerikanın günlük 
diyetinin %10 unu bu tür içecek gruplarının 
oluşturduğunu göstermektedir (Terzioğlu, 
2015:34-36). 

Enerji alımındaki bu artış obezite ve buna 
bağlı olan; kolon, prostat, endometrial ve 
meme kanseri, depresyon, diyabet, kardio-
vasküler hastalıklar, hipertansiyon, metabolik 
sendrom gibi hastalıkların prevelansını arttır-
maktadır (Pan et al., 2013: 1378-1385). Bi-
reylerin günlük sıvı tüketimleri bu tarz basit 
karbonhidrat içeren içeceklerden karşılandı-
ğında vücut ağırlığı ve özellikle vücut yağın-
da artış ile sonuçlanmaktadır. Özetle yaşamın 
devamlılığı için gerekli olan sıvı tüketiminde 
sıvı türü ve içeriğinin önemine ek bireylerin 
bilgi düzey ve tutumu büyük önem taşımak-
tadır (Müftüoğlu, 2016:49-52).

Bu nedenle bu çalışma Ankara’da yaşayan 
20-64 yaşlarındaki yetişkinlerin sıvı tüketim-
leri ve bilgi düzeylerinin saptanması amacıy-
la planlanmış ve yürütülmüştür.

GEREÇ ve YÖNTEM

Katılımcılar

Bu çalışma Ekim 2016-Kasım 2016 tarihleri 
arasında Ankara’da yaşayan, yaşları 20-64 yıl 
arasında olan toplam 301 birey üzerinde yü-
rütülmüştür. 

Anket Formu

Katılımcılara; literatür ve benzer çalışmalardan 
yararlanılarak hazırlanan toplam 44 sorudan 
oluşan anket formu uygulanmıştır. Uygula-
nan anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. 
Ilk bölüm sosyo-demografik özellikler (yaş, 
cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mes-
lek), antropometrik ölçümler (vücut ağırlığı, 
boy uzunluğu, bel çevresi), genel sağlık bilgi-
leri (kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar v.b.) 
ve sıvı tüketim bilgi düzeyi ile ilgili sorular-
dan oluşmaktadır. Ikinci bölüm ise katılım-
cıların sıvı alımlarının değerlendirilebilmesi 
için çeşitli içeceklerin bulunduğu sıvı tüketim 
kayıt formundan oluşmaktadır. Bu formda 
katılımcıların içecekleri tüketme sıklıkları, 
bir seferde ne miktarda tükettikleri ve ekle-
dikleri şeker miktarı sorgulanmıştır. 

Çalışma kapsamına alınan bireylerin boy 
uzunlukları ve vücut ağırlıkları ölçülerek an-
ket formuna kaydedilmiştir. Bireylerin vücut 
ağırlıkları ± 0.1 kg hassasiyetindeki elektro-
nik tartı ile ölçülmüştür. Boy uzunluğu ölçü-
mü ise, boy ölçer baskülün uzunluk ölçme 
aleti ile yapılmıştır. Birey hazır ol duruşta, 
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başın üst kısmının en yüksek noktasına boy 
ölçerin sürgüsü getirilerek ölçüm alınmıştır. 
Bireylerin boy uzunluğu ölçümleri alınırken, 
ayaklarının birleşik olmasına ve frankfort 
düzlemde (göz ve kulak kepçesi üstü aynı hi-
zada) olmalarına dikkat edilmiştir. 

Bireylerin vücut ağırlığı ve boy uzunluğuna 
dayalı olarak beden kütle indeksleri BKİ = 
[ Vücut ağırlığı (kg) / boy (m)2] olarak he-
saplanmıştır. Bireylerin BKİ sonuçları Dün-
ya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflamasına göre 
değerlendirilmiştir (WHO, 2000). Çalışmada 
bireylerin bel çevresi ölçümleri en alt kabur-
ga kemiği ile kristailiyak arası orta noktadan 
geçen çevre mezür ile ölçülmüştür. Bel çev-
resi ölçümleri Dünya Sağlık Örgütünün sınıf-
lamasına göre değerlendirilmiştir. Buna göre 
kadınlarda ≥80 cm; erkeklerde ise ≥94 cm ve 
üzeri sağlık açısından risk oluşturmaktadır 
(WHO, 2000).

Katılımcıların içeceklerden aldıkları günlük 
enerji ve besin öğeleri Türkiye için geliştirilen 
“Bilgisayar Destekli Beslenme Programı, 
Beslenme Bilgi Sistemleri Paket programı 
(BEBİS)” kullanılarak analiz edilmiştir. 

Anket formu çalışmaya katılan bireylerle yüz 
yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. 

Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendi-
rilmesi

Çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel 
analizleri ve tabloların oluşturulması amacıy-

la SPSS (Statistical Package for Social Scien-
ces) version 21.0 istatistik yazılım programı 
kullanılmıştır. Ölçümle elde edilen sürekli 
değişkenler (nicel değişkenler), ortalama, 
standart sapma, alt ve üst değerleri ile sunul-
muştur. Kategorik değişkenlerin (nitel değiş-
kenler) sunumu için ise frekans ve yüzde de-
ğerler kullanılmıştır. Kategorik değişkenlere 
ilişkin verilerin analizinde kikare testi uygu-
lanmıştır. Önemlilik düzeyi 0.05 olarak kabul 
edilmiştir.

BULGULAR

Çalışmaya, Ankara’da yaşayan yaşları 20-64 
(ortalama 32.6±13.46 yıl) yaş arası, 184’ü ka-
dın (%61.1) ve 117’si erkek (%38.9) olmak 
üzere toplam 301 birey katılmıştır.

Bireylerin medeni durum, yaşam şekli, eği-
tim durumu, çalışma durumu ve var olan has-
talık durumları ile ilgili bilgileri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Buna göre çalışmaya katılan 
bireylerin medeni durumları incelendiğin-
de %56.2’sinin bekar olduğu saptanmıştır. 
Çalışmaya katılan bireylerin eğitim durum-
ları incelendiğinde %67.4’ünün üniversite 
öğrencisi olduğu belirlenmiştir. Bireylerin 
%18.3’ünün kronik bir hastalığı bulunmakta-
dır. 

Bu hastalıkların çoğunluğunu kardiyovaskü-
ler hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları ve 
solunum sistemi hastalıkları oluşturmaktadır.
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Katılımcıların antropometrik ölçümlerine iliş-
kin veriler Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre 
kadınların; vücut ağırlıklarının 62.0±12.94 
kg, boy uzunluklarının 163.5±6.23 cm, bel 
çevresi ölçümlerinin 77.0±15.06 cm ve 
BKI değerlerinin ise 23.2±4.61 kg/m2 ol-
duğu belirlenirken erkeklerin vücut ağır-
lıklarının 81.8±13.81 kg, boy uzunlukları-
nın 176.7±7.56 cm, bel çevresi ölçümleri-
nin 95.6±13.97 cm ve BKI değerlerinin ise 
26.2±4.18 kg/m2 olduğu saptanmıştır. Ayrıca 
katılımcılar BKI gruplarına göre değerlendi-
rildiğinde; kadınların %60.9’unun normal, 
erkeklerin ise %44.4’ünün hafif şişman ol-
dukları belirlenmiştir.

Katılımcıların bilgi düzeylerine ait bilgiler 
Tablo 3’te yer almaktadır. Buna göre katılım-
cıların %62.1’i sıvı tüketimine önem verdi-
ğini ancak tükettiği miktarın takibini yapma-

dığını, %77.1’i gün içinde içilen çay, kahve 
vb içeceklerin, suyun yerine geçmediğini, 
%63.1’i sabah aç karnına ılık su içmenin kilo 
kaybetmede etkili olduğunu düşündüklerini 
belirtmiştir.

Çalışmaya katılan bireylerin %64.1’i günlük 
su tüketiminin kişilerin boy ve vücut ağırlığı-
na göre değiştiğini ve %51.8’i ise bitki çay-
larının zayıflamaya yardımcı olduğunu söy-
lemiştir.

Katılımcıların cinsiyete göre sıvı tüketim 
miktar ve çeşitlerine ilişkin bilgiler Tablo-
4’te gösterilmiştir. Buna göre kadınların su 
(1173.9 ± 485.72), bitki çayı (52.7 ± 98.39), 
kahve (101.6 ± 108.63) , hazır meyve suları 
(15.7 ± 46.98),  süt (75.6 ± 85.65) ve kefir 
(4.3 ± 19.41)  gibi içecekleri erkeklere göre 
daha fazla tükettikleri belirlenmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları

    Katılımcılar (n=301)Demografik Özellikler

%S

Medeni Durum

39.2118Evli

56.2169Bekar

4.614Dul/Boşanmış

Eğitim Durumu

0.72Okur-yazar değil

0.31Okur-yazar

7.021İlkokul

4.614Ortaokul

17.352Lise

67.4203Üniversite

2.78Yüksek lisans/Doktora

Çalışma Durumu

47.2142Öğrenci

16.047Memur 

7.021Serbest meslek

6.319Emekli

6.319Ev hanımı 

17.244İşçi 

0.00İşsiz

Tanısı Konulmuş Kronik Has-
talık*

18.355Var 

81.7246Yok 

*hastalıklar; kardiyovasküler, solunum siste-
mi, sindirim sistemi gibi hastalıklardır
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Tablo 2. Katılımcıların Antropometrik Ölçümlerine Göre Dağılımları 

Erkek Kadın 

Antropometrik 
Ölçümler Min-MaxX̅ ±SDMin-MaxX̅ ±SD

50.0-120.081.8±13.8138.0- 106.062.0±12.94Vücut ağırlığı (kg)

160.0-194.0176.7±7.56147.0-180.0163.5±6.23Boy (cm)

17.3-37.226.2±4.1815.2-41.323.2±4.61BKİ (kg/m²)

160.0-128.095.6±13.9750.0-120.077.0±15.06Bel çevresi (cm)

%S
 

%SBKI, kg/m2

1.7212.022≤18.5 , zayıf

36.84360.911218.5-24.9, normal

44.45216.83125-29.9, hafif şişman

17.12010.319≥30.00 şişman

Erkeklerin ise siyah çay (384.7 ± 307.68), 
soda/maden suyu(sade) (77.6 ± 139.81), mey-
ve aromalı sodalar (23.3 ± 39.94), taze sıkıl-
mış meyve suyu (21.9 ± 41.70), ayran (66.6 
± 56.19), kolalı içecekler (48.2 ± 135.78), 
yapay tatlandırıcı içeren kolalı içecekler (2.3 
± 12.84), enerji içecekleri (29.7 ± 88.48) ve 
alkollü içecekleri (49.2 ± 108.72) kadınlara 
göre daha fazla tükettikleri belirlenmiştir. 
Buna göre cinsiyete göre soda, meyveli soda, 
kolalı içecekler, enerji içecekleri ve alkollü 
içecek tüketimi ile ilgili farklar istatistiksel 
açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05).

Çalışmada katılımcıların toplam sıvı tüketim 
miktarları ile antropometrik ölçümleri ara-
sındaki korelasyonlar Tablo 5’de verilmiştir. 
Buna göre toplam sıvı alımı ile vücut ağırlı-
ğı (r=0.58, p=0.314) ve bel çevresi (r=0.084, 
p=0.146) arasında pozitif yönde korelasyon-
lar saptanmış ancak istatistiksel açıdan önem-
li bulunmamıştır. Toplam sıvı tüketim miktarı 
ile BKI(r=0.115, p=0.046)  arasında ise ista-
tistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde bir 
korelasyon saptanmıştır.
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Tablo 3. Katılımcıların Sıvı Tüketimi ile Ilgili Bilgi Düzeyleri

    Katılımcılar (n=301)Bilgi düzeyi soruları

%S

Sıvı tüketiminin yaşamınızdaki önemi nedir?

15.647
Sıvı tüketimime önem vermem; bilinçli bir şekilde 
tüketmem.

62.1187
Sıvı tüketimime önem veririm ancak; tükettiğim miktarın 
takibini yapmam.

22.367
Sıvı tüketimime önem verir; tükettiğim miktarın takibini 
yaparım.

Gün içinde içilen çay, kahve v.b. içeceklerin, suyun yerine 
geçtiğini düşünüyor musunuz?

17.352Evet

77.1232Hayır

5.617Fikrim yok

Sabahları ılık su içmenin, kilo kaybetmede etkili olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

63.1190Evet

22.668Hayır

14.343Fikrim yok

Kişilerin günlük su tüketimi boyu ve kilosuna göre değişir 
mi?

64.1193Evet

35.9108Hayır

Bitki çayları zayıflamaya yardımcı olur mu?

51.8156Evet 

34.2103Hayır 

14.042Fikrim yok
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Erkek (n:117)Kadın (n:184)İçecek çeşidi

pMin-MaxX̅ ±SDMin-MaxX̅ ±SD

p>0.05200.0-2640.01146.4 ± 433.24200.0-3000.01173.9 ± 
485.72

Su

p>0.050.0-2000.0384.7 ± 307.680.0-1600.0314.0 ± 
307.27

Siyah çay 

p>0.050.0-400.029.5 ± 69.050.0-600.052.7 ± 98.39Bitki çayları

p>0.050.0-808.587.1 ± 108.010.0-637.0101.6 ± 
108.63

Kahve 

p≤0.05*0.0-1400.077.6 ± 139.810.0-400.047.9 ± 70.95Soda/ Maden suyu 
(sade)

p≤0.05*0.0-200.023.3 ± 39.940.0-200.015.1 ± 34.61Meyveli sodalar

p>0.050.0-200.021.9 ± 41.700.0-200.013.3 ± 26.34Taze meyve suları

p>0.050.0-142.812.6 ± 24.850.0-500.015.7 ± 46.98Hazır meyve suları

p>0.050.0-252.149.9 ± 66.200.0-428.575.6 ± 85.65Süt 

p>0.050.0-200.066.6 ± 56.190.0-200.058.2 ± 56.95Ayran

p>0.050.0-120.03.2 ± 16.580.0-200.04.3 ± 19.41Kefir

 p≤0.05*0.0-1320.048.2 ± 135.780.0-235.717.7 ± 41.69Kolalı içecekler

p>0.050.0-114.22.3 ± 12.840.0-47.10.7 ± 5.98Tatlandırıcı içeren 
içecekler

p≤0.05*0.0-586.629.7 ± 88.480.0-512.78.5 ± 48.58Enerji içecekleri

p≤0.05*0.0-586.649.2 ± 108.720.0-512.712.2 ± 52.49Alkollü içecekler

Tablo 4. Katılımcıların Sıvı Tüketim Miktarları ile Antropometrik Ölçümleri  
Arasındaki Korelasyonlar  

Ölçümler
Sıvı tüketimi (ml)

r p

Vücut ağırlığı, kg 0.58 0.314

BKI, kg/m2 0.115 0.046*

Bel çevresi, cm 0.084 0.146
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TARTIŞMA

 Obezite; yeme bozuklukları, metabolik bo-
zukluklar, fiziksel aktivite yetersizliği ve 
bunlara ek olarak bir çok psikolojik sorunu 
içeren kompleks bir hastalıktır (Keskin ve 
ark, 2010:900-908). Ayrıca son dönemde 
prevalansı artan küresel bir toplum sağlığı 
sorunu haline gelmiştir. Şöyle ki; DSÖ’nün 
2014 yılı verilerine göre dünyada yetişkinle-
rin %13’ü obez (erkeklerin %11’i, kadınların 
%15’i), %39’u da hafif şişman (erkeklerin 
%38’i ve kadınların %40’ı) bireylerdir. Bu 
sonuçlara göre dünyada 1.9 milyardan fazla 
hafif şişman ve 600 milyondan fazla obez bi-
rey yaşamaktadır. Bu prevalanslar dünyada 
1980’den 2014 yılına kadar iki kat artmıştır 
(WHO, 2000:1-253). 

Bu durum; 2010 yılında geniş bir katılımla 
gerçekleşen ve oldukça ayrıntılı bir çalışma 
olan Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması 
(TBSA) verilerine göre Türkiye genelinde 
obezite ve hafif şişman görülme sıklığı sıra-
sıyla, erkeklerde %20.5 ve %39.1, kadınlar-
da ise %41.0 ve %29.7 olarak saptanmıştır. 
Tüm yetişkin bireylerde obezite görülme 
sıklığı %30.3, hafif şişmanlık görülme sık-
lığı ise %34.6’dır (TBSA, 2014:329-333). 
Obezite bu denli önemli bir halk sağlığı so-
runu olduğu için önlenmesi için sürekli gün-
cel stratejiler geliştirilmektedir. Bu stratejiler 
arasında çeşitli diyet türlerinin uygulanması 
(düşük karbonhidratlı yüksek proteinli diyet-
ler v.b.), öğün sıklığı, egzersiz, cerrahi tedavi 

yöntemleri, farmakolojik tedaviler, doğru be-
sin seçimi ve günlük beslenmede önerilen su 
tüketiminin sağlanması gibi bir çok konu bu-
lunmaktadır (Yetkin ve Çimen, 2010:68-77; 
Göney, 2016:57-59).

Bilinmektedir ki su, organizmanın metabolik 
süreçlerinin devamlılığı için elzemdir. Vü-
cut suyu, sindirim, emilim, dokuların yapısı, 
işlevi ve vücut sıcaklığının korunması için 
gereklidir (Pêgo ve ark, 2015:35-43). Bu ne-
denle toplam sıvı alımı ve bu durumla ilgili 
yeterli bilgi düzeyine sahip olmak oldukça 
önemlidir. Buna göre çalışmamızda katılım-
cıların sıvı tüketim bilgi düzeylerini ölçmek 
için çeşitli sorular sorulmuştur. Bu sorulardan 
alınan yanıtlar incelendiğinde katılımcıların 
%50’den fazlasının bazı sıvı türlerinin zayıf-
lamada etkisi olduğunu düşündüğü görül-
mektedir. Ayrıca %62.1’inin günlük sıvı alı-
mının önemini bildiği ancak günlük tüketim-
lerle ilgili herhangi bir takip yapmadığı gö-
rülmektedir. Buna ek katılımcıların %64.1’i 
günlük su tüketiminin boy ve vücut ağırlığına 
göre değiştiğini düşünmektedir.

Bireylerin günlük sıvı tüketim miktarları ile 
ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde; C. 
Ferreira‐Pêgo ve ark. (2015:35-43) toplam 
13 ülkede 16.276 katılımıyla yaptığı çalış-
manın içinde Türkiye’den çalışmaya 961 kişi 
katılmıştır. Türkiyeden katılan katılımcıla-
rın  %50.8’ini erkekler, %49.2’sini kadınlar 
oluşturmaktadır. Erkeklerin (n=488) total sıvı 
alımı günlük ortalama 2.15 litre iken kadınla-
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rın (n=473) total sıvı alımı günlük ortalama 
2.27 litredir. İngiltere’ de erkeklerin (n=371) 
total sıvı alımı günlük ortalama 2.24 litre, 
kadınların (n=526) total sıvı alımı günlük 
ortalama 2.37 litredir. Fransa’da erkekle-
rin (n=804) total sıvı alımı günlük ortalama 
1.55 litre, kadınların (n=730) total sıvı alımı 
günlük ortalama 1.57 litredir. Çin’de ise er-
keklerin (n=733) total sıvı alımı günlük orta-
lama 1.78 litre, kadınların (n=733) total sıvı 
alımı günlük ortalama 1.75 litredir. Bu konu 
ile ilgili yapılan bir başka çalışmada kadınla-
rın (n=212) ortalama sıvı tüketimi 2.05 litre; 
erkeklerin (n=167) ise ortalama sıvı tüke-
timi 2.65 litre olduğu belirlenmiştir (Ertuğ, 
2011:47-48).  Bizim çalışmamızda ise total 
sıvı alımı erkeklerin (n=117) ortalama 2.03 
litre; kadınların (n=184) ortalama 1.91 litre 
olarak saptanmıştır. 

Günlük alınan sıvı miktarı sıvı türü açısından 
incelendiğinde kadınların su tüketimi 1173.9 
± 485.72 litre erkeklerin ise 1146.4 ± 433.24 
litre olduğu belirlenmiştir. Genel olarak çalış-
malarda da erkeklerin kadınlardan daha fazla 
su tükettiği gözlemlenirken bizim çalışma-
mızda erkek ve kadınların hemen hemen aynı 
miktarlarda su tüketimi olduğu görülmüştür. 
Günlük alınması gereken su miktarı ile ilgili 
yapılan çalışmalar incelendiğinde; E. Terzi-
oğlunun Başkent Üniversitesi İstanbul Hasta-
nesinde (Ağustos-Kasım 2014)  çalışan 20-64 
yaş arasındaki 82’si kadın, 18’i erkek toplam 
100 bireyin katıldığı çalışmasında kadınla-

rın ortalama su tüketimi 2.8 litre erkeklerin 
ise 3.2 litre olduğu belirlenmiştir (Terzioğlu, 
2015:34-36). Buna göre bizim çalışmamızda 
katılımcıların günlük su tüketimi önerilerin 
oldukça altındadır. Benzer olarak W.L. Kyung 
ve ark.’nın (2016) Kore’de yaptığı çalışmaya 
10.184’ü erkek olmak üzere 25.122 kişi katıl-
mıştır. Erkeklerin günlük su tüketimleri orta-
lama 1.30 litre, kadınların ise 1.25 litre olarak 
saptanmıştır (Lee et al., 2016:617). 

 Günlük tüketilen sıvı çeşitleri ile ilgili yapı-
lan bir çalışmada, Ulusal Yetişkin Beslenme 
Anketi’ni (NANS), İrlandalı, 18-90 yaşları 
arasında,  1500 kişiye uygulayıp, katılımcıla-
rın günlük sıvı alımlarını incelemişlerdir. Ça-
lışmaya katılan erkeklerin (n = 740) günlük 
kahve tüketimi 131±234 ml, günlük süt tüke-
timi 132±155ml, günlük meyve suyu tüketi-
mi 48±87 ml iken kadınların (n = 760) günlük 
kahve tüketimi 155±183 ml, günlük süt tüke-
timi 99±121 ml, günlük meyve suyu tüketi-
mi 39±65 ml olarak saptanmıştır (O’connor, 
2014: 550-556).  

Bu konu ile ilgili Edirne il merkezinde yer 
alan 19 Aile Sağlığı Merkezi’nden, 19-65 yaş 
arası, 287’si erkek, 894’ü kadın olmak üzere 
1181 birey üzerinde yapılan bir başka çalış-
mada ise; erkeklerin günlük süt tüketimleri 
57.9±100.2 ml ve günlük meyve suyu tüke-
timleri 59.4±137 ml iken, kadınların günlük 
süt tüketimleri 55.1±96.7 ml, günlük meyve 
suyu tüketimleri ise 66.7±148.7ml olarak be-
lirlenmiştir. (Şahin, 2014:25-33; Uçar ve ark., 
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2014:59-61). Bizim çalışmamızda erkeklerin 
günlük kahve tüketimi 87.1±108.01 ml, gün-
lük süt tüketimi 49.9±66.20 ml ve günlük 
meyve suyu tüketimi 12.6±24.8 ml; kadınla-
rın günlük kahve tüketimi 101.6±108.63 ml, 
günlük süt tüketimi 75.6±85.65 ml ve günlük 
meyve suyu tüketimi 15.7±46.98 ml olarak 
belirlenmiştir. Bu veriler neticesinde özellik-
le günlük süt tüketim miktarlarının önerilerin 
ve diğer çalışmalarda elde edilen sonuçların 
altında olduğu görülmüştür.

 Çalışmamızda, katılımcıların toplam sıvı 
tüketim miktarları ile antropometrik ölçüm-
leri arasındaki korelasyonları incelendiğinde 
toplam sıvı alımı ile vücut ağırlığı (r=0.58, 
p=0.314) ve bel çevresi (r=0.084, p=0.146) 
arasında pozitif yönde korelasyonlar sap-
tanmış ancak istatistiksel açıdan önemli bu-
lunmamıştır. Toplam sıvı tüketim miktarı 
ile BKI(r=0.115, p=0.046) arasında ise is-
tatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde 
bir korelasyon saptanmıştır. Yapılan bir ça-
lışmada çocuklar-adölesanlar ve yetişkinler 
incelenmiştir.  2-18 yaş arasında 2034 erkek 
çocuk-adölesan,  1906 kız çocuk-adölesan 
katılırken, 19-71 yaş arasında 5998 yetişkin 
erkek ve 6466 yetişkin kadın katılmıştır. Ya-
pılan çalışma sonucunda, çocuk-adölesanla-
rın günlük su alımı ile bel çevresi arasında 
istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde bir 
korelasyon saptanırken, BKI ile karşılaştırıl-
dığında istatiksel olarak anlamlı ve pozitif bir 
ilişki belirlenmemiştir. Katılan yetişkinlerin, 

günlük su alımı ile bel çevresi ve BKI ara-
sında ise istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif 
bir korelasyon belirlenmemiştir (Sui et al, 
2016:678.). Buna göre günlük tüketilen sıvı 
miktarı kadar tüketilen sıvı türünün önemide 
göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. 
Özellikle son dönemde yüksek fruktozlu mı-
sır şurubu içeren bazı içecek türlerinin tüketi-
minin her yaş grubunda artması vücut ağırlığı 
ve bel çevresindeki bu artışlarla açıklanabilir.

 Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar tarandı-
ğında; Costa Rica’da yaşıyan bireylerin şe-
kerli içecek tüketimleri ile obezite arasındaki 
ilişkiyi incelemiş ve çalışmaya yaşları 18-86 
yıl arasında, 2045 katılımcı katılmıştır. Ça-
lışmaya katılan erkekler (n=1534) arasında 
BKI<25kg/m2 (n=626) olanların %45’inin ha-
zır meyve suyu, şekerli ve gazlı içecekleri hiç 
tüketmediği; kadınlar (n=511)  arasında ise 
BKI<25kg/m2 (n=161) olanların %47.4’ünün 
hazır meyve suyu, şekerli ve gazlı içecekleri 
hiç tüketmedikleri belirlenmiştir (Rhee et al., 
2012: 1347-1354). San Antonio Kalp Çalış-
masına katılan 3682 kişinin, yapay tatlandı-
rıcı ile tatlandırılan kahve, çay, meşrubat tü-
ketimleri ile BKI değişimleri arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Buna göre çalışmada incele-
nen 22 yapay olarak tatlandırılmış içeceğin 
tüketimi haftada 2’den fazla ise BKI≥30kg/
m2 olma ihtimali, bu tarz içecekleri tüketme-
yen bireylere göre iki kat fazla bulunmuştur 
(Fowler et al., 2008:1894-1900). Pan ve ark. 
(2013:1378-1385) yaptıkları kohort çalışma-
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sında, Hemşire Sağlık Çalışması’nda 20 yıllık 
takip (1986-2006), Hemşire Sağlık Çalışması 
II’de 16 yıllık takip (1991-2007) ve  Sağlık 
Mesleği Uzmanları İzleme Çalışmasında 20 
yıllık takip (1986-2006) süresince elde edi-
len verilerin ışığında su/içecek alımı ile uzun 
süreli ağırlık arasındaki ilişki incelemiştir. 
Buna göre; çalışmada, her 4 yıllık dönem 
içinde içecek alımındaki değişikliklerin (1 
servis / gün) mutlak ağırlık değişimine (kg) 
etkisi olduğu; özellikle gazlı içecek tüketen 
bireylerden BKI<25kg/m2  olanların ağırlık 
artışı 0,14kg iken, BKI>30kg/m2 olanlarda 
ise 0.63 kg olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak; bir canlının yaşamını sürdüre-
bilmesi için sıvı tüketimi oldukça önemlidir 
ancak aynı zamanda günlük alınan sıvının 
türü ve içeriği de oldukça önem taşımakta-
dır. Bireylerin yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite 
durumları gibi özelliklerine göre öneriler dü-
zeyinde sıvı alımları sağlanmalı ve tüketilen 
toplam sıvının sudan gelen oranı artırılmalı-
dır. Çünkü vücudun sıvı gereksiniminin su dı-
şında başka içecekler aracılığı ile sağlanması 
eksik ve hatalı bir yaklaşım olur. Bireylerin 
bu konuya özellikle dikkat etmekleri önem 
taşımaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Increased prevalence of many chronic diseases, especially obesity, as a result of 
changing lifestyles and eating habits throughout the world in the last 50 years; Behavior, and 
knowledge about daily consumption of liquids and beverages, which constitute a significant 
portion of the supplemental diet in the pattern of daily diets consumed by people (Rivard et al., 
2012: 1355-1361). The body water, which is very important for the organism; Mainly diges-
tion, absorption, transport of nutrients in the body; (Aksoy, 2000: 569; Sui et al., 2016: 678), 
due to a number of vital functions such as respiration, excretion, circulatory systems, body 
heat homeostasis, and regulation of electrolyte balance. In organism, all items except lipids, 
bone, skin and connective tissues and biochemical reactions are found in body water (Baysal, 
2012: 109). In addition, inadequate liquid consumption in liturgy; urinary diseases, hypotensi-
on, constipation, cancer of the urinary system and colon cancer (Ertuğ, 2011: 47-48). Nutrition 
Coordination Center According to the Beverage Guide, consumed liquid types; (Stookey et al., 
2007: 3013-3022) are classified as drinking water, soda and mineral water, sugary or unsweete-
ned carbonated beverages, alcoholic beverages, teas, coffee, herbal teas, fruit juices, vegetable 
juices, milk group drinks. In particular, the high fructose glucose syrup (HFCS) and sucrose 
present in calorie-rich beverages increase daily total energy intake to a large extent (Daniels 
and Popkin, 2010: 505-521). Studies show that 10% of the American daily diet is composed of 
such beverage groups (Terzioğlu, 2015: 34-36). This increase in energy intake is related to obe-
sity and this; (Pan et al., 2013: 1378-1385). The prevalence of diseases such as colon, prostate, 
endometrial and breast cancer, depression, diabetes, cardiovascular diseases, hypertension and 
metabolic syndrome is increasing. When daily fluid consumption of a person is met by such 
simple carbohydrate-containing beverages, it results in body weight and especially increased 
body fat. In summary, the level of knowledge and attitude of additional individuals is crucial 
to the importance of fluid type and content in fluid consumption for life continuity (Müftüoğlu, 
2016: 49-52). Aim: This study was planned and conducted to determine the fluid consumption 
and knowledge levels of adults aged 20-64 in Ankara. Methods: This study was carried out on 
a total of 301 individuals aged between 20-64 years living in Ankara between October 2016 
and November 2016. Participants; A questionnaire consisting of a total of 44 questions prepa-
red by using literature and similar studies was applied. The applied questionnaire consists of 
2 parts. The first part includes the socio-demographic characteristics (age, gender, educational 
status, occupation), anthropometric measures (body weight, height, waist circumference), ge-
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neral health information (chronic diseases). The second part consists of a liquid consumption 
registration form in which various drinks are used to evaluate participants’ liquid intake. In this 
form, participants were asked about the frequency of consumption of beverages, the amount 
consumed at one time and the amount of sugar they added. Statistical analysis and statistical 
software program of Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21.0 were used 
for the preparation of the statistical analyzes and tables. The continuous variables (quantitative 
variables) obtained with the measurements are presented with mean, standard deviation, upper 
and lower values. For the presentation of categorical variables (qualitative variables), frequency 
and percentage values   are used. Chi-square test was applied in the analysis of data on catego-
rical variables. The significance level was accepted as 0.05. Results: According to this; it was 
determined that 62.1% of the participants in the study knew the importance of liquid consump-
tion but did not follow up on the amount. They also think that some beverage types more than 
50% of participants are helping to lose body weight. It seems that the total liquid amounts that 
individuals receive daily are below the recommendations. When the consumption of beverages 
according to sex was examined, the differences regarding the consumption of soda, fruity soda, 
cola drinks, energy drinks and alcoholic beverages were statistically significant (p <0.05). In 
addition, there was a positive and statistically significant relationship between total fluid inta-
ke and BMI (r = 0.115, p = 0.046). Positive correlations were found between body weight (r 
= 0.58, p = 0.314) and waist circumference (r = 0.084, p = 0.146) with additional total fluid 
intake but these correlations were not statistically significant. Conclusion: Fluid consumption 
is very important for a living creature to survive, but at the same time, the type and content of 
fluid taken daily is also very important. According to the characteristics such as age, gender, 
physical activity status of individuals, liquid intake should be provided at the level of sugges-
tions and the ratio of total liquid consumed from water should be increased. Because the fluid 
requirement of the body through other beverages other than water is an incomplete and faulty 
approach. It is important that individuals pay particular attention to this issue.
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Öz: Amaç: Bu araştırma, kanser hastalığının oluşumunda 
beslenme, ailesel faktörler ve fiziksel aktivite gibi faktörle-
rin kanser hastalığına etkisini incelemek amacıyla planlanmış 
vaka-kontrol çalışmasıdır. Yöntem: Araştırmanın evrenini 
Malatya ili Turgut Özal Tıp Merkezine (TÖTM) başvuran 151 
vaka ile 201 kontrol grubu oluşturmaktadır. Bulgular: Hasta-
lık öncesi haftada 3-5 kez et ve et ürünleri tüketenlerin oranı 
kanser grubunda kontrol grubuna göre yüksek saptanmıştır 
(p<0.005). Sebze-meyveyi mevsiminde yemeyen kanser gru-
bu kontrol grubunun göre yüksek saptanmıştır (p<0.05). Seb-
ze-meyveyi mevsiminde yememe durumu kanser olma riskini 
2.11 kat arttırmaktadır. Tabağındaki yemeğe tadına bakamdan 
tuz atanlar kanser grubunda, kontrol grubuna göre yüksek 
bulunmuştur(p<0.05). Tabağındaki yemeğe tadına bakamdan 
tuz atmak aşırı tuz kullanımına işarettir ve bu durum kanser 
olma riskini 1.73 kat arttırmaktadır. Hastalık öncesi fiziksel 
aktivite düzeyi iyi olan kanserli hastaların oranı kontrol gru-
buna göre düşük bulunmuştur (p<0.005). Sonuç: Kanser ve 
sebepleri konusunda halkın eğitilmesi, doğru beslenme alış-
kanlıklarının kazandırılması ve fiziksel aktivitenin arttırılma-
sına yönelik toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Beslenme, Fiziksel Aktivite, Va-
ka-Kontrol Çalışması

Abstract: Aim: This study, factors such as nutrition, family 
factors, and physical activity planned to examine the effect in 
the development of cancer is case-control study. Method: The 
researh constitutes 151 case  group who admitted the  Turgut 
Ozal Medical Center of Malatya (TOTM) oncology clinics  
and 251 control group patient who admitted internal diseas-
es  clinics in TOTM. Results: The rate of consuming meat 
and meat products 3-5 times a week premorbid in the control 
group according to the cancer group were significantly higher 
(p <0.005). It was higher in the cancer group compared to the 
control group eating seasonal fruits and vegetables (p <0.05).  
To condition eating fruits and vegetables in season the risk 
of cancer increases 2.11 times. I look at those salt to taste the 
food on his plate at the cancer group were significantly higher 
than the control group (p <0.05). I look to throw salt on taste 
food dish is pointed to excessive use of salt and increases the 
risk of cancer in this case the 1.73 nd floor. The proportion of 
cancer patients with a good premorbid levels of physical activ-
ity were lower than in the control group (p<0.005). Conclu-
sion: It is necessary the  public education about cancer and its 
causes,  gaining the right eating habits and increasing physical 
activity.

Key Words: Cancer, Nutrition, Physical Activity, Case-Con-
trol Study
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GİRİŞ

Kanser 21. Yüzyılında önemli bir sağlık so-
runudur. Kansere neden olan ana risk faktör-
leri davranışsaldır. Amerika Birleşik Devlet-
leri’ndeki kanserden ölümlerin üçte ikisinin 
sigara ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili 
olduğu tahmin edilmektedir. Sigara ve bes-
lenme alışkanlığı ile ilgili faktörler bilinen 
tek davranışsal risk faktörleri değildir. Ayrı-
ca alkol tüketimi, ultraviyole ışınlara maru-
ziyet, cinsel davranışlar ve stres,  kanser ile 
ilişkili diğer davranışsal faktörlerdir (Kork-
maz,2010:20). Kanser oluşturan nedenlere 
bakıldığında, çevresel nedenler ve genetik 
nedenler bulunmaktadır. Çevresel nedenler 
içinde en önemli faktörler ise sigara, yenilen 
yiyecekler, şişmanlık, hormonlar, virüsler, fi-
ziksel ve kimyasal ajanlardır. Bazı araştırma-
larda kanser etiyolojisinde, olguların %50’sini 
diyet ile ilgili faktörlerin oluşturduğu ve bunu 
sigaranın izlediği (% 35) belirtilmektedir (Çe-
vik, 2017:1).

2014 yılında yayınlanan Dünya kanser rapo-
runa göre, 2012 yılında Dünyada 14 milyon 
yeni kanser vakası ve 8,2 milyon ölüm görül-
müştür (Çaman vd.,2014:95). Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) verilerine göre kanser yükü-
nün son 30 yılda iki kat arttığı saptanmıştır. 
2020 yılında Dünyada yıllık yeni kanser vaka 
sayısının 2000 yılına göre % 65’lik bir artış 
göstereceği tahmin edilmektedir. 2030 yılın-
da ise Dünya nüfusunun 8,7 milyar olacağı, 
yıllık 27 milyon yeni kanser vakası, kanser-

den dolayı yıllık 17 milyon ölüm ile birlikte 
son 5 yıl içinde yeni kanser tanısı almış kişi 
sayısının 75 milyonluk rakamlara yükseleceği 
öngörülmektedir (Beyhan,2012:110).

Yapılan araştırmalarda bütün kanser türlerinin 
yüzde 30 - 40’ından yaşam tarzı ve beslenme 
alışkanlıklarının sorumlu olduğu tahmin edil-
mektedir. Obezite, glikoz metabolizmasının 
bozulmasına neden olan konsantre şekerli 
gıdaların ve işlenmiş un ürünlerinin alımı, lif 
oranı düşük yiyeceklerin ve kırmızı et ve et 
ürünlerinin tüketimi ve omega 3 ve omega 6 
yağ asitlerinin dengesiz alımı da kanser ris-
kini arttıran faktörlerdir (Donaldson, 2004:1). 
Yağ içeriği fazla yiyeceklerin uzun sureli 
fazla tüketiminin de serum östrojen düzey-
lerini artırarak meme kanseri riskinde artışa 
yol açtığını gösteren bazı kanıtlar vardır. Fa-
kat konuyla ilgili araştırmaların sonuçları net 
değildir (Koçak vd., 2011:54).  Bazı araştır-
malarda haftada 5 kez kırmızı et tüketilmesi 
ile meme kanseri riskinde yükselme olduğu 
belirtilmiştir (Kendler, 2003:84). Günlük 
alınan et miktarında 100 g artışın kolorektal 
kanser riskini %12-17 arttırdığı gösterilmiş-
tir. ancak bu konudaki epidemiyolojik çalış-
malar net değildir. Et tüketiminin artmasıyla 
doymuş yağ asidi alımı da artmakta; etlere 
uygulanan yanlış pişirme yöntemleri sonucu 
oksidatif DNA hasarları, nitrozaminler de risk 
meydana getirmektedir (Fışkın vd.,2015:81). 
Son zamalardaki epidemiyolojik araştırmalar, 
D vitamininin meme kanserine karşı koruyu-



37

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
September - October - November - December 2017 Issue: 11 Summer Time

ID:147 K:155
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

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

cu bir etkisi bulunabileceğini göstermiştir. E, 
C vitamini veya beta-karoten gibi bazı anti-
oksidanların vücuda alımının meme kanseri 
riskini azalttığına yönelik güçlü kanıtlar yok-
tur; A vitamini ile ilgili veriler ise çelişkilidir 
(Kendler, 2003:84;Yılmaz&Atak,2014:55). 
Bazı araştırmalarda düşük selenyum düze-
yinin riski artırdığına yönelik bilgiler bulun-
makla birlikte, yüksek düzeylerinin koru-
yucu etkisi olduğu saptanamamıştır (Koçak 
vd.,2011:53). 

Beslenme ve kanserle ilişkili bir başka du-
rum da nitrat (NO3) içerikli gıdaların yoğun 
tüketimidir. Nitratların vücutta nitrite dönüş-
meleri sonucu sağlık üzerine olumsuz etki 
göstermektedir. Kanserin araştırıldığı hayvan 
deneyleri ve insan çalışmalarına bütün olarak 
bakıldığında herhangi bir kanser türü ile bes-
lenme yoluyla alınan nitrit- nitrat miktarı ara-
sında kanıta dayalı bir ilişki saptanamamıştır 
(Temple & Gladwin, 2003: 467; Dosil vd., 
2008: 409). Nitratların kanserojen oldukları-
na ilişkin tatmin edici bir kanıt bulunmaması 
nedeniyle 2010 yılında Uluslararası Kanser 
Araştırma Kurumu (IARC) tarafından Grup 
2A yani ‘insanlar için muhtemel kansero-
jen’ sınıflandırmasına tabi tutulmuştur (Ars-
lan,2013:31). Nitratların beslenme şekliyle 
esas alımı tuzlanmış etler, fırınlarda üretilen 
ürünler ve mısır gevrekleri ile gerçekleşmek-
tedir. Et, balık gibi gıdalar, sular ve birtakım 
ilaçlar içerisinde yer alan nitrat ve nitritler, 
sindirim sonrası N-nitroso bileşiklere dönüş-

mektedirler. Eğer yeterli C vitamini alınırsa 
bu dönüşüm engellenmektedir (Weisbur-
ger,2000:768). Kronik yan etkileri bakımın-
dan yapılan araştırmaların büyük bir kısmı 
kanser konusuna odaklanmış, bu alanda da 
özellikle diyetle nitrat-nitrit alımının mide 
kanseri oluşumu üzerindeki etkisi araştırıl-
maktadır (Lüleci&Keskin, 2006: 330).

Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin 
kardiyovasküler hastalıklar, obezite, Tip II 
diyabet, yüksek tansiyon ve osteoporoz gibi 
hastalıkların önlenmesinde önemli etkileri 
olduğu saptanmıştır. Son zamanlarda araştır-
macılar egzersizin kanserden koruyuculuğu 
üzerine odaklanmaktadırlar. Kolorektal kan-
serli vakalarda fiziksel aktivite ve kanser ara-
sındaki ilişkiye dair güçlü kanıtlar saptanmış-
tır. Yapılan birçok çalışmada egzersizin ko-
lon-rektum kanser riskini ortalama % 40–50 
oranında azalttığı belirlenmiştir. Ayrıca birey 
fiziksel olarak ne kadar hareketliyse risk o ka-
dar azalmaktadır. Egzersizin koruyucu etkisi-
nin olduğu kanıtlanan diğer kanser türü meme 
kanseridir. Düzenli egzersiz yapan kadınlarda 
kanser riski ortalama % 30–40 oranında azal-
dığı ifade edilmektedir. Yapılan araştırmalar-
da fiziksel egzersizin prostat kanserine karşı 
koruyuculuğunun yüksek olasılıklı olduğu, 
aynı zamanda endometrium ve akciğer kan-
serine karşı ise koruyuculuğu muhtemel ola-
rak sınıflandırılmıştır (Bilgin,2014:42).

Kansere neden olan risk faktörlerinin belir-
lenmesi önemli korunma yöntemlerindendir. 
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Bu risk faktörlerinden birisi de strestir. Ça-
ğımızın önemli sorunu olan stresin, birçok 
hastalıklara temel hazırlayan bir faktör olarak 
her geçen gün önemi çoğalmaktadır. Özellik-
le psikolojik streslerin T lenfositleri azaltarak 
bağışıklık sistemini baskıladığı belirtilmek-
tedir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ise, 
enfeksiyon hastalıkları ve kanser görülme 
sıklığını artırmaktadır. Stres, kanserojen hüc-
relerin kolaylıkla yerleşmesine ve tüm bede-
ne yayılmasına neden olmaktadır. İnsanlar 
üzerinde yapılan araştırmalar da yaşam stresi 
ile kanser arasında bağlantı olduğunu göster-
miştir. Kanser tanısı konmuş hastaların tanı-
dan bir yıl öncesinde çok fazla yaşam olayı 
geçirdikleri belirlenmiştir (Bilge&Olcay, 
2008:17-18).

Bu araştırma, kanser hastalığının oluşumunda 
beslenme özellikleri ve fiziksel aktivitenin et-
kisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmanın Türü, Yeri ve Zamanı

Bu araştırma, kanser hastalığının oluşumunda 
beslenme, ailesel faktörler ve fiziksel aktivi-
te gibi faktörlerin kanser hastalığına etkisini 
incelemek amacıyla planlanmış vaka-kontrol 
çalışmasıdır. Araştırma Malatya ili Turgut 
Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Onkoloji Servi-
sine başvuran, tedavi gören 18 yaş ve üzeri 
kanser hastaları ve kontrol grubu üzerinde 
Ekim-2014 ve Aralık-2014 tarihleri arasında 
yapılmıştır.

Araştırmanın Evreni

Araştırmanın evrenini Ekim-2014 ve Ara-
lık-2014 tarihleri arasında Malatya ili Turgut 
Özal Tıp Merkezi Onkoloji servisinde kanser 
tanısı alan 151 kanser vakası ile kontrol gru-
bu olarak yaşı ve cinsiyeti benzer olanlar ile 
kanser olmayan 201 kişi basit rastgele örnek-
lem yöntemiyle seçilmiştir. Örneklem seçil-
memiştir. Toplam 352 kişiye çalışma kapsa-
mında ulaşılmıştır. 

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama 
Araçları 

Araştırmada kullanılacak verileri elde etmek 
için vaka ve kontrol gruplarına sosyo-demog-
rofik özelliklerini, boy uzunluğunu, şu anki 
vücut ağırlığını, hastalık öncesi vücut ağırlı-
ğını şimdiki sigara alkol kullanımını, hastalık 
öncesi fiziksel aktivite durumunu, hastalık 
öncesi beslenme alışkanlıklarını ( tuz, et tü-
ketimi, sebze-meyve tüketimi, mevsiminde 
sebze-meyve tüketim durumu) , hastalık ön-
cesi strese maruz kalma durumunu, sigara 
alışkanlıklarını ve ailede kanser öyküsü olup 
olmadığını öğrenmeye yönelik sorular sorul-
muştur. Veriler araştırmacı tarafından bazen 
yüz yüze görüşülerek bazen de telefonla ula-
şılarak elde edilmiştir.

Araştırmanın Değişkenleri

Bağımsız değişkenleri: yaş, cinsiyet, medeni 
durum, eğitim durumu, meslek, sigara-alkol 
kullanma durumu, et ve et ürünleri tüketimi, 
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sebze-meyve tüketimi, tuz tüketimi, fiziksel 
aktivitedir. Bağımlı değişkenler: Kanser ol-
madır.

Verilerin İstatistiksel Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin 
tümü SPSS istatistik paket programı kulla-
nılarak değerlendirilmiştir.  Verilerin nor-
mal olasılık dağılımına uyumluluk gösterip 
göstermemesini sınamak için Kolmogorov-
Smirnov testi kullanılmıştır. Bazı nitel değiş-
kenlere göre (sosyodemografik özelllikler, 
Beden Kitle İndeksi (BKİ), beslenme alışkan-
lıkları, fiziksel aktivite, stres) kanser-kontrol 
gruplarının karşılaştırılmasında ki-kare ve 
fisher exact testi,bağımlı gruplarda paired t 
testi kullanılmıştır. Farkı yaratan grup LSD 
testi ile bulunmuştur. Bazı veriler için Lojis-
tik regresyon analizi yapılmıştır. Tüm ista-
tistiksel değerlendirmelerde p <0.05 değeri 
anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Sadece Malatya ili TÖTM Onkoloji Servi-
sine başvuran, tedavi gören 18 yaş ve üzeri 
kanser hastaları ve dahili servislere başvuran 
ve kanser hastası olmayanlardan oluşması, 
ayrıca hematolojik kanserli hastalar araştır-
ma kapsamı dışında bırakılmış olması, çok 
merkezli yapılmadığı için evreni temsil etme-
mesi hastalık öncesi beslenme alışkanlıkları, 
stres, stres şiddeti, ağırlık ve fiziksel aktivite 
düzeyinin sorgulanması durumunda hastala-

rın hafıza faktörüde araştırmanın sınırlılığını 
oluşturmaktadır.

Etik İlkeler

Araştırmanın yürütülebilmesi için hastane 
yönetiminden gerekli yazılı izin alınmıştır. 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kuru-
lundan gerekli izin alınmıştır. Etik kurul kara-
rının tarihi 15.05.2013, numarası 65’dir.

BULGULAR 

Sosyo-demografik özelliklerine göre kanser 
ve kontrol gruplarının dağılımı Tablo 1’ de 
gösterilmiştir.  Araştırmaya katılan vaka ve 
kontrol gruplarının yaş ortalamasının göre 
dağılımlarına bakıldığında; vaka grubun-
da 54.05 ± 12.76, kontrol grubunda 54.05 ± 
14.55 olduğu belirlenmiştir (p>0.005). Yaşa 
ve cinsiyete göre vaka ve kontrol grupları-
nın dağılımında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmamıştır (p>0.005). Mede-
ni duruma göre vaka ve kontrol gruplarının 
dağılımına bakıldığında; evlilerde kanser 
oranı (%82.0) diğer gruplara göre istatistik-
sel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulunmuş-
tur (p<0.005). Eğitim duruma göre vaka ve 
kontrol gruplarının dağılımına bakıldığında; 
üniversite ve üstü eğitim düzeyine sahip vaka 
grubunun oranı (%28.6) kontrol grubuna 
göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük 
bulunmuştur (p<0.005). Mesleğine göre vaka 
ve kontrol gruplarının dağılımına bakıldığın-
da; gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır (p>0.005). Vaka gru-
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bunun kanser türlerine göre dağılımına bakıl-
dığında; % 11.9’ u meme, % 8’ i diğer, % 7.1’ 
i akciğer, % 4.5’ i prostat, % 4.3’ü kolon, % 
4.3’ü serviks ve % 2.8’i baş boyun kanseri 
olduğu saptanmıştır. Vaka grubunun % 38.1’ 
inde yakınında kanser olduğu görülmüştür. 
Yakınında kanser olanlarda yakınlık derece-
sinin dağılımına bakıldığında;           % 21.9’ 
unun 1. derece, % 20.7’ sinin 2. derece yakı-
nında kanser bulunduğu görülmüştür.

Hastalık öncesi beslenme alışkanlıklarına 
göre vaka ve kontrol gruplarının dağılımı 
Tablo 2’ de gösterilmiştir.  Et ve et ürünleri 
tüketme durumuna bakıldığında; haftada 3-5 
kez et ve et ürünlerini tüketenlerin % 55.8’i 
vaka, % 44.2’ sinin kontrol grubundadır 
(p<0.05).  Kanser riski; hastalık öncesi çok 
et tüketenlerde 1.72 kat (OR: 1.72, %95GA: 
1.10-2.70; p<0,05) artmaktadır.

Sebze-meyveyi mevsiminde yemeyenlerin 
% 62.5’i vaka, % 37.5’i kontrol grubundadır 
(p<0.05).  Sebze-meyveyi mevsiminde yeme 
durumuna göre dağılımına bakıldığında; seb-
ze-meyveyi mevsiminde yemeyen kanser 
grubunun oranı % 62.5, kontrol grubunun 
oranı % 37.5 olarak bulunmuş olup, kanser 
grubunda istatistiksel olarak anlamlı ölçü-
de yüksek bulunmuştur (p<0.005). Kanser 
riski; hastalık öncesi sebze meyveyi mevsi-
mi dışında tüketenlerde 2.11 kat (OR:2.11, 
%95GA:1.21-3.69, p<0,05) artmaktadır.

Tabağındaki yemeğe tadına bakmadan tuz 
atanların  % 51.4’ü vaka, % 48.6’sı kontrol 
grubundadır(p<0.05). Kanser riski; hasta-
lık öncesi yüksek tuz tüketenlerde 1.73  kat, 
(OR:1.73 %95 GA: 1.10-2.71; p<0,05) art-
maktadır. İçme suyunu temin ettiği yere göre 
kanser ve kontrol gruplarının dağılımına ba-
kıldığında; gruplar arasındaki fark istatistik-
sel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.005).
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Tablo 1. Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Vaka ve Kontrol Gruplarının Dağılımı

ÖZELLİK
Vaka Kontrol

İstatistik
Sayı(n) Yüzde(%)a Sayı(n) Yüzde(%)a

Yaş 
39 ve altı
40-49
50-59
60-69
70 ve üstü

25
27
44
34
21

40.3
40.9
45.8
44.2
41.2

37
39
52
43
30

59.7
59.1
54.2
55.8
58.8

p=0.758*

Yaş Ortalaması ± SS 54.05 ± 12.76 54.05 ± 14.55 p=0.997**

Cinsiyet 
Erkek 
Kadın

75
76

40.5
45.5

110
91

59.5
54.5 p=0.203*

Medeni durum
Evli
Bekar
Dul ve Diğer 

123
14
13

82.0b

9.3
8.7

146
39
16

72.6b

19.4
8.0

p=0.033*

Eğitim durumu
İlkokulu Bitirmemiş
İlköğretim
Lise
Üniversite+***

40
62
29
20

48.8
47.3
42.0
28.6

42
69
40
50

          
51.2
52.7
58.0
71.4

p=0.018*

Meslek 
Ev hanımı
Memur
İşçi
Esnaf
Serbest meslek
Diğer 

53
34
34
7
13
10

43.1
43.0
51.5
38.9
48.1
25.6

70
45
32
11
14
29

56.9
57.0
48.5
61.1
51.9
74.4

p=0.209*

TOPLAM 151 42.9 201 57.1

*ki-kare **t-testi  ***farkı yaratan grup  a satır yüzdesi  b sütun yüzdesi
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Tablo 2. Hastalık Öncesi Beslenme Alışkanlıklarına Göre Vaka ve Kontrol  
Grubunun Dağılımı

ÖZELLİK
Vaka Kontrol

İstatistik
O d d s 
RatioSayı 

(n)
Yüzde 
(%)a

Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)a

Et ve et ürünleri tüketme durumu
Hergün
Haftada 1-2 kez
Haftada 3-5 kez*
15 günde 1-2 kez
Daha nadir

27
44
53
14
13

48.2
35.5
55.8
31.8
39.4

29
80
42
30
20

51.8
64.5
44.2
68.2
60.6

p=0.016 1.72

Sebze-meyve tüketme durumu
Hergün*
Haftada 1-2 kez
Haftada 3-5 kez
15 günde 1-2 kez
Daha nadir

99
18
29
2
3

52.4
29.5
37.2
15.4
27.3

90
43
49
11
8

47.6
70.5
62.8
84.6
72.7

p=0.002

Sebze-meyveyi mevsiminde yeme 
durumu
Evet
Hayır

106
45

37.9
62.5

174
27

62.1
37.5 p<0.000 2.11

Tabağındaki yemeğe tadına 
bakmadan tuz atma
Evet
Hayır

95
56

51.4
33.5

90
111

48.6
66.5 p= 0.001 1.73

İçme suyu temin durumu
Şebeke suyu
Hazır su
Kuyu suyu vs
Diğer

122
19
4
6

45.5
29.7
40.0
60.0

146
45
6
4

54.5
70.3
60.0
40.0

p=0.088

TOPLAM 151 42.9 201 57.1

*farkı yaratan grup      asatır yüzdesi

BKİ değeri ve BKİ gruplarına göre vaka ve 
kontrol gruplarının dağılımı Tablo 3’ te göste-
rilmiştir. Çalışmamızda vaka grubunun şu an-
daki BKİ değer ortalaması 25.47 ± 4,42 iken; 
hastalık öncesi BKİ değer ortalaması 26,72 ± 

4,47’ dir. Çalışmamızda vaka grubunun ortala-
ma BKİ değerlerine bakıldığında hastalık ön-
cesi ve sonrası BKİ değerleri arasında anlamlı 
bir fark olduğu kanserli hastaların zayıfladığı 
görülmektedir. BKİ değer ortalamasına göre 
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vaka ve kontrol gruplarının dağılımına bakıl-
dığında; gruplar arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır(p>0.005). BKİ 
gruplarına göre vaka ve kontrol gruplarının 

dağılımına bakıldığında; gruplar arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış-
tır (p>0.005).

Tablo 3. Beden Kitle İndeksi Değeri ve Beden Kitle İndeksi Gruplarına Göre Vaka ve 
Kontrol Gruplarının Dağılımı

ÖZELLİK Vaka Kontrol p

S a y ı 
(n)

Yüzde(%)a Sayı(n) Yüzde(%)a

Önceki Beden Kitle 
İndeksi Ort ± SS

151        26.72 ±4.47

Beden Kitle İndeksi Ort 
± SS

151 25.47 ± 4.42 201 25.67 ± 5.96 p=0.734**

Beden Kitle İndeksi 
20’nin altı
20-24,99 arası
25-29,99 arası
30 ve üzeri

13
58
60
20

33.3
42.6
48.8
37.0

26
78
63
34

66.7
57.4
51.2
63.0

p=0.266*

TOPLAM 151 42.9 201 57.1

         p p=0.001b    t= 5.10

*ki-kare   **t testi   a satır yüzdesi b paired t testi

Sigara içme durumuna göre vaka ve kontrol 
gruplarının dağılımı Tablo 4’te görülmekte-
dir. İstatistiksel olarak sigara içenler ve hiç 
içmeyenler grubu arasında fark olmamasına 
rağmen, kanser olmayanlarda hiç sigara iç-
meyenler (%66.7) daha yüksek bulunmuştur. 
Sigarayı bırakanların oranı kanser grubunda 
(%61.6) kontrol grubuna (%38.4) göre ista-

tistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bu-
lunmuştur (p<0.005). Araştırmaya katılan 
kişilerin içtiği sigara sayısına ve toplam iç-
tiği yıla göre vaka ve kontrol gruplarının da-
ğılımına bakıldığında; gruplar arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(p>0.005).
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Tablo 4. Sigara İçme Durumuna Göre Vaka ve Kontrol Gruplarının Dağılımı

ÖZELLİK
Vaka Kontrol

İstatistik
Sayı(n) Yüzde(%)a Sayı(n) Yüzde(%)a

Sigara içme durumu 
Evet
Hayır
Bıraktım*

24
58
69

36.4
33.3
61.6

42
116
43

63.6
66.7
38.4

p<0.000**

Sigara sayısı (günde)
10’un altı
10-19
20 ve üstü

4
10
10

18.2
47.6
43.5

18
11
13

81.8
52.4
56.5 p=0.083**

Toplam İçtiği Yıl
20 yıl ve altı
21-31 yıl
31 yıl üstü

31
11
27

58.5
50.0
73.0

22
11
10

41.5
50.0
27.0

p=0.200**

TOPLAM 151 42.9 201 57.1

*farkı yaratan grup   **kikare   a satır yüzdesi

Alkol kullanımı ve hastalık öncesi fiziksel 
aktivite durumuna göre vaka ve kontrol grup-
larının dağılımı Tablo 5’te gösterilmiştir. Al-
kol kullanma durumu göre vaka ve kontrol 
gruplarının dağılımına bakıldığında; gruplar 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bu-

lunmamıştır (p>0.005). Hastalık öncesi fizik-
sel aktivite düzeyinin dağılımına bakıldığın-
da; fiziksel aktivitesi “iyi” düzeyde olanların 
% 32.2’ si vaka, % 67.8’ inin kontrol grubun-
da oldukları belirlenmiştir (p<0.05).
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Tablo 5. Alkol kullanımı ve Hastalık Öncesi Fiziksel Aktivite Durumuna Göre Vaka ve 
Kontrol Gruplarının Dağılımı

ÖZELLİK
Vaka Kontrol

İstatistik
Sayı(n) Yüzde(%)a Sayı(n) Yüzde(%)a

Alkol kullanma
Evet
Hayır
Bıraktım 

2
130
19

25.0
42.2
53.8

6
178
17

75.0
57.8
47.2 p=0.281**

Fiziksel aktivite
Çok az
Az
Orta
İyi*

25
62
36
28

40.3
51.7
43.4
32.2

37
58
47
59

59.7
48.3
56.6
67.8

p=0.046**

TOPLAM 151 42.9 201 57.1

*farkı yaratan grup   **kikare     asatır yüzdesi

Hastalık öncesi stres ve yakınında kanser 
bulunma durumuna göre vaka ve kontrol 
grubunun dağılımı Tablo 6’da verilmiştir. 
Hastalıktan önce strese maruz kalma duru-
mu ve stersin şiddetine göre vaka ve kontrol 
gruplarının dağılımına bakıldığında; gruplar 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.005). Yakınında kan-
ser bulunma durumuna göre vaka ve kontrol 
grubunun dağılımına bakıldığında; yakınında 
kanser olanlarda kanser oranı(%56.7) kontrol 
grubuna (%43.3) göre anlamlı ölçüde yüksek 
bulunmuştur (p<0.005). 



46

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
September - October - November - December 2017 Issue: 11 Summer Time

ID:147 K:155
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

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

Tablo 6. Hastalık Öncesi Stres ve Yakınında Kanser Bulunma Durumuna Göre Vaka ve 
Kontrol Grubunun Dağılımı

ÖZELLİK
Vaka Kontrol Toplam 

İstatistik 
O d s s 
RatioSayı 

(n)
Yüzde 
(%)a

Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)a

Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)b

Hastalıktan önce 
strese maruz 
kalma
Evet
Hayır 

104
47

46.4
36.7

120
81

53.6
63.3

224
128

63.6
36.4 p=0.077

TOPLAM 151 42.9 201 57.1 352 100.0

Stresin şiddeti
Hafif
Normal
Ağır
Çok ağır

10
36
46
15

50.0
43.4
50.0
46.9

10
47
46
17

50.0
56.6
50.0
53.1

20
83
92
32

8.8
36.6
40.5
14.1

p=0.840

TOPLAM 107 47.1 120 52.9 227 100.0

Yakınında Kanser
Evet
Hayır

76
75

56.7
34.4

58
143

43.3
65.6

134
218

38.1
61.9

p<0.001

TOPLAM 151 42.9 201 57.1 352 100.0
asatır yüzdesi bsütun yüzdesi

TARTIŞMA 

Çalışmamıza katılan kişiler yaş gruplarına 
göre değerlendirildiğinde literatürle (Sağlık 
Bakanlığı,2014; Siegel et al.,2016:9) ben-
zer şekilde kanser grubunun en sık (% 45.8) 
50–59 yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir. 
Risk faktörleri incelendiğinde kanser, çoğun-
lukla orta ve ileri yaştaki bireylerde görül-
mektedir ve Dünya’da kanser insidansında 55 
yaşından sonra ciddi bir artış vardır (Karaca 
vd.,2011:6). 

Çalışmamızda öğrenim düzeyi ile kanser 
oluşumu arasında ilişki olduğu saptanmıştır. 
Çalışmamızda kanser ve kontrol gruplarının 
eğitim durumuna göre dağılımına bakıldığın-
da; üniversite ve üstü eğitime sahip olan kan-
serlilerin oranı % 28.6 olup, kontrol grubuna 
göre düşük bulunmuştur. Sadırlı’nın 2008 
yılında yaptığı bir çalışmada, hastaların eği-
tim durumuna göre dağılımına bakıldığında; 
hastaların % 12’ sinin okuryazar olmadığı, 
% 76’ sının ilk-ortaokul, % 8’ inin lise, % 
4’ ünün de üniversite mezunu olduğu görül-
müştür (Sadırlı,2008:48-49). Yüksek tahsilli 
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bireylerin düşük tahsilli bireylere oranla kan-
serden korunma konusunda daha bilinçli bir 
davranış sergiledikleri söylenebilir. Ayrıca bu 
farklılık yüksek tahsilli kişilerin sağlık kuru-
luşlarına daha fazla başvurmasından da kay-
naklanabilir.

Çalışmamızda ailesel kanser öyküsünün 
kanser oluşumunda önemli bir risk faktörü 
olduğu saptanmıştır. Araştırmamızda yakı-
nında kanser öyküsü olan kanser grubunun 
oranı       % 56,7 olup, kontrol grubuna göre 
yüksek bulunmuştur. Farklı kanser türlerin-
de yapılan ailesel öykü çalışmalarında; kan-
ser teshişi konmuş kişinin birinci ve ikinci 
derece yakınlarında kanser riskinin normal 
populasyona göre fazla olduğu saptanmıştır. 
Ailede kanser öyküsünün olması kansere ya-
kalanma  açısından önemli bir risk faktörüdür 
(Yamazhan &Tunçel,2003:117). Kanser Er-
ken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine 
(KETEM) başvuran 332 kadın ile yapılan bir 
çalışmada, araştırmamızla benzer olarak katı-
lımcıların çoğunluğunun ailesinde kanser öy-
küsü olan en az bir kişi olduğu görülmüştür 
(Çaman vd.,2014:96). Yukarıda belirtilen ça-
lışmalar araştırmamızın sonuçlarıyla uyumlu 
bulunmuştur.

Çalışmamızda kanser grubunun ortalama 
BKİ değerlerine bakıldığında hastalık öncesi 
ve sonrası BKİ değerleri arasında anlamlı bir 
fark olduğu görülmektedir. Kanser grubunun 
şu andaki BKI ortalaması 25.47 ± 4,42 iken; 
hastalık öncesi BKİ değer ortalaması 26,72 

± 4,47’ dir. Kanser hastalarının zayıfladığı 
görülmektedir. 2009 yılında yapılan bir ça-
lışmada mide kanserli hastalarda; hastalık ta-
nısı ile vücut ağırlık kayıplarının çok yüksek 
olduğunu, başlangıçta 2 olan kaşektik hasta 
sayısının çalışma sonunda 9’a yükseldiğini 
bildirmiştir (Yassıbaş,2009:34).   Öztürk’ün  
kanserli hastaların beslenme alışkanlıklarını 
ve besin tüketim sıklığını hastalık öncesi ve 
sonrası inceleyerek genel olarak ne gibi deği-
şiklikler yapıldığını, bu değişiklikleri yapar-
ken beslenme bilgi düzeylerinin ne durumda 
olduğunun belirlenmesi amacıyla kanser tanı-
sı almış 116 gönüllü bireyin dahil edildiği bir 
çalışmada, ortalama BKİ değerlerine bakıldı-
ğında; Bireylerin çalışmanın yapıldığı andaki 
ortalama BKİ değeri 27,00±5,17 kg/m2 iken, 
bireylerin tanı öncesi ortalama BKİ değeri 
26,29±4,92 kg/m2’dir. Çalışmamızla benzer 
sonuçlar bulunmamıştır (Öztürk,2012:64).

Çalışmamızda BKİ değeri 20’nin altında za-
yıf olanların % 33.3’ ünün,  20-25 arasında 
normal olanların    % 42.6’sının, 25-30 ara-
sında kilolu olanların % 48.8’ inin, 30 ve 
üzerinde obez olanların % 37’sinin kanser 
oldukları görülmektedir. Sadırlı’nın yaptığı 
araştırmada, hastaların BKİ değerlerine göre 
dağılımına bakıldığında; hastaların % 12’ si-
nin zayıf, % 34’ ünün normal, % 40’ ının kilo-
lu ve %14’ünün de obez olduğu saptanmıştır 
(Sadırlı,2008).  Araştırmamızla benzer olarak 
kanserli hastaların çoğunluğu kilolu olduğu 
görülmektedir. Obezitenin kanser gelişimin-



48

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
September - October - November - December 2017 Issue: 11 Summer Time

ID:147 K:155
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

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

de rol oynadığına dair güçlü kanıtlar vardır 
Aşırı kilolu veya obez kadınlarda postmena-
pozal meme kanseri daha fazla görülmektedir 
(Öztürk,2012:64). Şişman olmanın özefagus, 
kolorektum, safra, pankreas, karaciğer, meme, 
over, endometriyum, böbrek ve prostat gibi en 
az on farklı kanser türü ile ilişkili olduğu sap-
tanmıştır (Şahin and Yardımcı, 2016: 67). Bu 
literatür bilgileri sonuçlarımızı desteklemek-
tedir.

Çalışmamızda sigara içme durumuna göre 
kanser ve kontrol gruplarının dağılımına ba-
kıldığında; sigarayı bırakanların oranı (% 
61.6) kanser grubunda kontrol grubuna (% 
38.4) göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde 
yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak sigara 
içenler ve hiç içmeyenler grubu arasında fark 
olmamasına rağmen, kanser olmayanlarda hiç 
sigara içmeyenler (% 66.7) daha yüksek bu-
lunmuştur. Kutlu ve arkadaşlarının 102 kan-
serli hastada depresyon ve yaşam kalitelerini 
değerlendirmek amacıyla yaptığı bir araştır-
mada, kanser hastalarının sigara içme duru-
muna bakıldığında % 49.0’ u hiç içmemiş,     
% 44.1’ i daha önce sigara içip bırakmış, % 
6.9’ u halen içiyor olduğu saptanmıştır (Kut-
lu vd.,2011:150). Sadırlı’nın yaptığı çalışma-
da, hastaların sigara kullanma durumlarının 
dağılımına bakıldığında; % 10’ unun sigara 
kullandığı, % 64’ ünün sigara kullanmadığı, 
% 26’ sının da sigarayı bıraktığı saptanmıştır 
(Sadırlı,2008:50). Yukarıda belirtilen literatür 
bilgileri çalışmamızda kanser hastalarında si-

garayı bırakma oranının kontrol grubuna göre 
yüksek olmasının beklenen bir sonuç olduğu-
nu desteklemektedir.

Çalışmamızda hastalık öncesi fiziksel akti-
vite düzeyi iyi olan kanserli hastaların oranı 
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak an-
lamlı ölçüde düşük bulunmuştur. Sadırlı’nın 
yaptığı çalışmada, hastaların düzenli egzersiz 
yapma durumlarının dağılımına bakıldığında; 
% 32’ sinin düzenli egzersiz yaptığı, % 68’ 
inin düzenli egzersiz yapmadığı belirlenmiş-
tir (Sadırlı,2008:50). Egzersizin tüm kanser 
türlerine karşı koruyuculuğundaki altta yatan 
mekanizmaların azalan vücut yağ kitlesi, tü-
möre karşı immün mekanizmaların uyarıl-
ması, antioksidanların seviyesinin artması ve 
genetik nedenler olduğu belirtilmiştir. Fiziksel 
egzersizin benign hastalıkların yanı sıra bir-
çok kanser türüne karşı da koruyucu olduğu 
tahmin edilmektedir. (Bilgin,2014:42). Bütün 
bu çalışmaların sonuçları çalışmamızın sonuç-
larını desteklemektedir. 

Çalışmamızda beslenme alışkanlıklarına 
göre kanser ve kontrol gruplarının dağılımı 
Tablo8’de gösterilmiştir.  Sağlıklı beslenme 
alışkanlıklarının genel anlamda kanserden ko-
runmada önemli olduğu, olumsuz beslenme 
alışkanlıklarının düzeltilmesiyle kanser pre-
velansının % 30-40 oranında azaltılabileceği 
bildirilmiştir (Yassıbaş,2009:81). Amerikan 
Kanser Derneği, A ve C vitaminlerinden zen-
gin sebze ve meyveleri içeren değişik besin 
gruplarının tüketilmesini ayrıca yağdan ve 
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etten fakir bir diyet önermektedir. Sağlıklı 
beslenme ilkelerine göre sebze ve meyve-
lerin daha taze ve lezzetli olmaları ve besin 
ögesi içeriği nedeni ile mevsiminde, bol ve 
ucuz bulunduğu dönemlerde tüketilmelidir. 
Her öğünde, sebze ve meyve çeşitliliğini 
sağlamak için farklı renk ve türdeki sebze ve 
meyveler tüketilmelidir. Yağlı etlerin doymuş 
yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu 
için koroner arter hastalığı, diyabet, hipertan-
siyon gibi hastalığı olanlar yağlı kırmızı et 
yerine yağsız kırmızı et veya derisiz tavuk, 
hindi ile balık etini tercih etmelidir. Sağlıklı 
beslenmede balık, yüksek omega–3 yağ asidi 
içeriği nedeniyle haftada en az 2-3 kez ızgara, 
fırın ve buğulama şeklinde pişirilerek sınırlı 
miktarda tüketilmelidir. Salam, sucuk, sosis 
gibi et ürünlerini tüketirken yanında mutlaka 
C, E vitamininden zengin bir besine yer ve-
rilmelidir. Bu besinlerin ve diğer et/şarküteri 
ürünlerinin yağ oranı yüksek olduğundan sı-
nırlı tüketilmelidir (Anonim,2015:24,31).

Çalışmamızda kanser grubunun sebze mey-
ve tüketimi kontrol grubuna göre istatistiksel 
olarak anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. 
Ancak sebze-meyveyi mevsiminde yemeyen 
kanserlilerin oranı kontrol grubunun göre is-
tatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek 
bulunmuştur.  Epidemiyolojik çalışmaların 
çoğu çok miktarda meyve ve sebze tüket-
menin akciğer, özefagus, ağız, mide ve ko-
lon kanseri riskini azalttığını göstermektedir 
(Çağlar vd.,2013:23). Sebze ve meyvelerin 

mide kanserinden koruyucu rollerinin oldu-
ğu birçok çalışmada gösterilmiştir (Yassı-
baş,2009:214).  Hawai’de yaşayan yaklaşık 
12.000 Japon hastanın katıldığı bir prospek-
tif çalışmada, haftada 7 veya daha fazla kez 
meyve tüketenlerde risk oranının 0.6 olduğu 
bulunmuştur (Akbayır,2004:242). Gözlemsel 
ve vaka kontrol çalışmaları liften zengin bes-
lenmenin kolon kanserine karşı koruyucu ol-
duğunu göstermektedir. Günde 4,5 porsiyon 
tam tahıl ürünü tüketenlerin 1,5 porsiyondan 
daha az tüketenlere göre kolon kanserine ya-
kalanma riskini % 35 daha düşük saptanmış-
tır (Saka,2012:74).

Çalışmamızda da hastalık öncesi haftada 3-5 
kez et ve et ürünleri tüketenlerin oranı kanser 
grubunda (% 55.8) kontrol grubuna (% 44.2) 
göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yük-
sek bulunmuştur. Yapılan pek çok epidemi-
yolojik çalışmada yüksek düzeyde kırmızı ve 
işlenmiş et tüketimi ile kolorektal, prostat ve 
mide kanserleri arasında ilişki bulunmuştur. 
Bazı araştırmalarda çok yüksek sıcaklıklarda 
kızartılmış, kavrulmuş ya da ızgara edilmiş 
etlerde (özellikle derili kümes hayvanları ve 
fazla yağ içeren kırmızı et) karsinojenik ol-
duğu gösterilen heterosiklik aminlerin ortaya 
çıktığı öne sürülmektedir. Bu nedenlerle kır-
mızı et tüketiminin sınırlandırılması, bunlar 
ve diğer yüksek protein kaynaklarının yük-
sek sıcaklıklarda pişirilmesinin azaltılması 
önerilmektedir (Çağlar,2013:22). Haftada 5 
kez kırmızı et yenilmesi ile meme kanseri ris-
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kinde artış olduğu bazı çalışmalarda gösteril-
miştir. IARC çalışma grubu 800 araştırmayı 
inceleyerek, yüksek miktarda kırmızı et ve 
işlenmiş et tüketimi ile bağırsak kanseri ara-
sındaki ilişkiyi masaya yatırmış ve işlenmiş 
etin kırmızı etten daha fazla kansere neden 
olabileceği görülmüştür. Bu nedenle işlenmiş 
et ‘kesin, şüphesiz’; kırmızı et ‘muhtemel, 
olası’ sınıflandırmaları içerisinde yer almıştır 
(IARC,2015:2). Haftada dört ya da daha sık 
sığır eti tüketenlerde daha az tüketenlere oran-
la mide kanseri riskinin 2 kat arttığı saptan-
mıştır (Akbayır,2004:243). Kırmızı et tüketi-
minin fazla olduğu Kuzey Amerika ve Batı 
Avrupa meme kanseri insidansının en yüksek 
olduğu ülkelerdir (Yılmaz&Atak,2014:55). 
Yapılan bir çalışmada kırmızı et ve işlenmiş et 
tüketiminin kolorektal kanser ile ilişkili, kuv-
vetli bağımsız bir risk faktörü olduğunu gös-
termektedir (Aydınlı,2010:8). 2212 hastanın 
incelendiği bir araştırmada haftalık kırmızı et 
tüketimi <500 g olan hastaların >500 g olan 
hastalara göre prostat kanseri tanı oranlarını 
daha az olduğu görülmüştür (Çelik,2015:89).

Çalışmamızda hastalıktan önceki beslenme 
davranışları sorgulandığında özellikle kan-
ser grubunda yemeklerin tadına bakmadan 
tuz atanların oranı yüksek çıkmıştır. Yük-
sek derecede tuz tüketimi, özellikle sebze 
ve meyvelerle potasyum alımının ve kalsi-
yum içeren sebzelerin ve az yağlı ürünlerin 
yetersiz alınması yüksek tansiyon ve mide 
kanseri ile ilişkili olduğu saptanmıştır (We-

isburger,2000:767). Tuz alımıyla, nitratlar 
için bildirilmiş mide kanseri riskinin daha 
da arttığı gösterilmiştir (Akbayır,2004:242). 
Avusturalya’da yapılan bir araştırmada yük-
sek tuz alımının özellikle mide kanseri olmak 
üzere bazı kanser türleri ile ilişkili olduğu ve 
düşük düzeyde tuz tüketimi ile birlikte et ve 
işlenmiş et ürünlerinin tüketiminin sınırlandı-
rılmasıyla beraber sağlıklı bir vücut ağırlığı-
na sahip olmanın kanser riskini azalttığı belir
tilmektedir(Anonim,2008:4).

Çalışmamızda stres durumuna göre kanser 
ve kontrol gruplarının dağılımı Tablo5’te ve-
rilmiştir. Hastalıktan önce yaşanılan stresin 
ve derecesinin kanser ve kontrol grupların-
da benzer oranlarda çıkmış olması yaşanılan 
stresin kanser oluşumuna etkisinin olmadığı 
belirlenmiştir. Stres, bedenin bağışıklık sis-
temini bozarak kanserojen hücrelerin yer-
leşmesine ve tüm bedene yayılmasına neden 
olabilmektedir. Hayvan araştırmalarında stres 
ile kanser arasında bu tür bir ilişki olduğu 
saptanmıştır (Arıkan,2012:2). Son 30 yılda-
ki klinik ve epidemiyolojik çalışmalar, stres, 
kronik depresyon ve sosyal destek eksikliği 
gibi psikososyal faktörlerin kanser progres-
yonu için risk faktörleri olduğunu tespit et-
miştir (Smith,2010:1). Çalışmamızda her ne 
kadar anlamlı bir sonuç ortaya çıkmasa da 
kanser grubunda hastalıktan önce çeşitli de-
recelerde stres yaşayanların oranının  % 46.4 
olması dikkat çekilmesi gereken bir bulgudur.
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SONUÇ

Araştırmamızda, özellikle kanser oluşumu ile 
ilgili beslenme alışkanlıklarındaki tuz kulla-
nımı, sebze ve meyveyi mevsiminde yeme-
me, fiziksel aktivite azlığı, et ve et ürünle-
rinin sık tüketimi gibi riskler,  birçok çalış-
mada olduğu gibi kanserli hastalarda yüksek 
çıkması dikkat çekilmesi gereken bir durum-
dur. Bu bulguların gerek akademik dergi ve 
indekslerde gerekse basın-yayın yoluyla bü-
tün bireylere aktarılıp kamuoyunda farkında-
lık oluşturulması gerekmektedir. Yaygınlığı 
giderek artan kanserin sebepleri konusunda 
halkın eğitilmesi, doğru beslenme alışkanlık-
larının öğretilmesi, sigara tüketiminin azal-
tılması ve sağlık eğitimi ile toplumun bilinç-
lendirilmesi gerekmektedir. Beslenmemize 
dikkat etmenin yanında, aşırı kilo önlenerek 
ve düzenli egzersiz yaparak kanser riskini 
minimum düzeye indirilebileceği unutulma-
malıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Cancer maintains its validity as an important health problem in the 21st century. 
According to the data of World Health Organization (WHO), cancer burden has doubled in the 
past 30 years. The main risk factors that cause cancer are behavioral. It is estimated that two 
thirds of deaths from cancer in the United States of America are related to smoking and eating 
habits. Factors related to smoking and eating habits are not the only known behavioral risk fac-
tors. In addition, alcohol consumption, exposure to ultraviolet rays, sexual behaviors and stress 
are other behavioral factors associated with cancer. It is stated in some studies that 50% of the 
cases in cancer etiology are composed of diet related factors, followed by smoking (35%). The 
strongest evidences for the correlation between physical activity and cancer have been found 
in colorectal cancer cases. Identifying risk factors that cause cancer is an important method 
of protection. One of these risk factors is stress. Aim: This is a case-control study designed to 
investigate the effect of factors such as nutrition, familial factors and physical activity in the 
development of cancer disease on cancer disease. Scope: The study population consisted of 151 
cancer cases diagnosed with cancer at the Turgut Özal Medical Center Oncology Department in 
Malatya between October-2014 and December-2014 and 201 non-cancer patients were selected 
by simple random sampling method. Method: This research is a case-control study. The study 
was conducted between October 2014 and December 2014 on 18-year-old and over cancer pa-
tients, who applied to and received treatment in Malatya province Turgut Özal Medical Center 
(TÖTM) Oncology Service, and control group. The population of the study was composed of 
151 cancer cases diagnosed with cancer in Malatya Turgut Özal Medical Center Oncology Ser-
vice and 201 non-cancer patients with similar age and gender selected as the control group by 
simple random sampling method between October 2014 and December 2014. The sample was 
not selected. A total of 352 people were reached within the scope of the study. The Kolmogorov-
Smirnov test was used to test whether the data were consistent with the normal probability 
distribution. Chi-square, Fisher exact test and dependent groups paired t test were used to com-
pare cancer-control groups according to some qualitative variables (socio-demographic charac-
teristics, BMI, nutrition habits, physical activity, stress). The group creating the difference was 
found by LSD test. Logistic regression analysis was performed for some data. The necessary 
written permission was obtained from the hospital administration to conduct the study. Neces-
sary approval was obtained from Inonu University Medical Faculty Ethics Committee. The 
date of the ethics committee resolution was 15.05.2013 and the number was 65. Limitations of 
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the research: Only those who applied to Malatya Province TÖTM Oncology Service, cancer 
patients over 18 years of age who are on treatment and non-cancer patients referral to internal 
services, as well as the fact that hematological cancer patients are excluded from the scope of 
the study, does not represent the universe because it is not multi-centered, memory factor due 
to interrogation of pre-disease nutritional habits, stress, stress intensity, weight and physical 
activity level, constitute the limit of the research. Problems of the research: Is there any effect 
of eating habits (such as excess salt, excessive red meat consumption) and physical activity in 
the formation of cancer disease? Results: When the distributions of the case and control groups 
participating in the study in terms of the age averages were examined, they were determined 
to be 54.05 ± 12.76 in the case group and 54.05 ± 14.55 in the control group (p>0.005). In the 
distribution of case and control groups in terms of the age and gender, no statistically significant 
difference was found (p>0.005). When the distribution of the case and control groups in terms 
of marital status was examined, the cancer rate in married people (82.0%) was found to be sta-
tistically significantly higher compared to the other groups (p<0.005). When the distribution of 
the case and control groups in terms of their educational status was examined, the rate of case 
group having university or higher education level (28.6%) was found to be statistically signifi-
cantly lower compared to the control group (p<0.005). When examining the distribution of case 
and control groups in terms of their profession, the difference between the groups was not found 
to be statistically significant (p>0.005). When the distribution of the case group in terms of the 
cancer types was examined, it was found that 11.9% of them were diagnosed with breast, 8% 
other cancer types, 7.1% lung, 4.5% prostate, 4.3% colon, 4.3% cervix and 2.8% head and neck 
cancers. It was observed that 38.1% of the case group had cancer in their relatives. When the 
distribution of the degree of affinity in those who had cancer in their relatives was examined, 
it was observed that while 21.9% had cancer in their 1st degree relatives, 20.7% had cancer in 
their 2nd degree relatives. When considering the consumption of meat and meat products, it 
was found that while 55.8% of those who consumed meat and meat products 3-5 times a week 
were in case group, 44.2% were in the control group (p<0.05). The cancer risk increased by 
1.72 times in those who consumed meat a lot before the disease (OR: 1.72, 95%GA: 1.10-2.70; 
p<0.05). While 62.5% of those who did not eat fruits-vegetables in their season were in case 
group, 37.5% were in the control group (p<0.05). Cancer risk increases in those who eat fruits 
and vegetables out of their season before the disease by 2.11 times (OR:2.11, 95%GA:1.21-
3.69, p<0.05). 51.4% of those pouring salt without tasting the food in their dish were in case 
group; whereas, 48.6% were in the control group (p<0.05).  Cancer risk increased in those who 
consumed high amount of salt before the disease by 1.73 times (OR:1.73 %95 GA: 1.10-2.71; 
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p<0.05). The rate of cancer patients who have cancer history in their relatives was higher than 
the control group. The status of having relatives with cancer increased the cancer risk 2.5 times. 
The rate of people who quitted smoking in the cancer group was found to be higher compared 
to the control group. Although there was no difference between the smoker group and the non-
smoker group, the rate of non-smokers in those not having cancer was found to be proportion-
ally higher. When the distribution of pre-disease physical activity level was examined, it was 
found that 32.2% of those who had “good” level of physical activity were in case group and 
67.8% were in the control group (p<0.05). When the distribution of case and control groups in 
terms of the status of having relatives with cancer was examined, the cancer rate in those who 
had relatives with cancer (56.7%) was found to be significantly higher compared to the control 
group (43.3%) (p<0.005). Conclusion: In the present study, no correlation was found between 
cancer and stress according to the control group. As a consequence, it is remarkable that the 
risks like especially salt usage, not eating fruits and vegetables in their season, low physical ac-
tivity, frequent consumption of meat and meat products from the eating habits related with the 
cancer development were high in the case group in the present study as in many other studies. 
Public awareness should be arisen by transferring these results to all the individuals through 
academic journals, indices, and press. It should be noted that besides paying attention to our 
diets and it should be remembered that cancer risk can be minimized by preventing excessive 
weight and doing regular exercise.
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Öz: Amaç: Üniversite öğrencileri, üniversite hayatlarında 
genellikle yanlış beslenme alışkanlıkları ve ağırlık kazanımı 
ile sonuçlanan bir yaşam deneyimi yaşamaktadırlar. Üniver-
site eğitiminin başlaması ile aile ortamından ayrılan öğrenci-
ler özellikle beslenme açısından dış etkenlere daha açık hale 
gelmekte ve kendi özgür seçimlerini daha belirgin bir şekilde 
yapabilmektedir. Bu araştırma ebelik bölümü öğrencilerinin 
beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve antropometrik öl-
çümlerin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: 
Araştırmamız 13.02.2017 ve 18.03.2017 tarihleri arasında 
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğrenim gören ebelik öğ-
rencileri üzerinde yürütülmüş kesitsel bir çalışmadır. Sonuç: 
Öğrencilerin yaş ortalaması 20.7±2.12 yıl,  BKİ ortalaması 
21.39±2.52 kg/m2’dir. ‘Yeterli ve dengeli besleniyor musu-
nuz?’ sorusuna öğrencilerin %41.62’si hayır cevabını vermiş-
tir. Sağlıklarını etkilediğini düşündükleri faktörler sorgulan-
dığında en fazla %76.3 ile ‘beslenme etkilidir’, %72.8’i ise 
stress durumu etkilidir’ yanıtını vermişlerdir. Kahvaltı yapma 
alışkanlığı olan öğrenci oranı %94.2, akşam yemeği alışkan-
lığı olan %98.8, öğlen yemeği alışkanlığı olan %66.5 olarak 
tespit edilmiştir. Öğrencilerin %64.2’sinin BKİ 18.5-24.99 
kg/m2 arasında olup %2.9’u kendini obez olarak, %12.7’si 
ise    zayıf olarak tanımlamaktadır. Öğrencilerin beden algısı 
ve BKİ’leri arasındaki ilişki istatiksel açıdan anlamlı bulun-
muştur (p<0.05). Bireylerin BKİ dağılımları ve öğün yapma 
alışkanlıkları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bu-
lunmamıştır. Bireylerin bel çevresi ölçümleri ile öğün yapma 
alışkanlıkları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bu-
lunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlığı, Beden Kitle İn-
deksi, Obezite, Mardin, Ebelik Öğrencileri

Abstract: Aim: University students, who are separated from 
their family, become more vulnerable to external factors, es-
pecially in terms of nutrition, and make their own choices 
more conspicuously, resulting in weight gain, generally due 
to wrong nutrition habits. This research aims to determine the 
nutrition habits of the midwifery students and to evaluate the 
anthropometric measurements. Method: This cross-sectional 
study was performed between 13.02.2017 and 18.03.2017 on 
midwifery students of Mardin Artuklu University. Conclu-
sion: Average age of the students was 20.7±2.12 and aver-
age BMI was 21.39±2.52 kg/m2. 41.62% of the students 
negatively responded to the question ‘Do you have an enough 
and balanced nutrition?’. Regarding the factors affecting their 
health, 76.3% answered as ‘nutrition’ and 72.8% as ‘stress sta-
tus’. The rate of students having; breakfast habit was 94.2%, 
dinner habit was 98.8% and lunch habit was 66.5%. 64.2% 
of the students have BMI between 18.5-24.99 kg/m2, 2.9% 
define themselves as obese and 12.7% as weak. The corre-
lation between physical perception and BMI was statistically 
significant (p<0.05). There was no statistically significant dif-
ference between BMI distributions, waist circumferences and 
eating habits.

Key Words: Nutrition Habit, Body Mass İndex, Obesity, Mar-
din, Midwifery Students
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GİRİŞ 

Beslenme sağlığın korunması ve bireyin ya-
şamını sürdürmesi için gerekli olan makro ve 
mikronutrientlerin dışardan vücuda alınması 
olarak tanımlanabilmektedir (Lean, 2015: 61-
65). Beslenme yaşamın her döneminde oldu-
ğu gibi, yetişkinliğe geçiş dönemini kapsayan 
gençlik döneminde de büyük önem taşımak-
tadır (Cooke, 2104: 297-303). Bireylerin bes-
lenme alışkanlıkları yaşadıkları ortamın ve 
çevrenin değişmesinden etkilenen alışkanlık-
lardır (Kobayashi, 2017: 287-293). Üniversite 
öğrencileri, üniversite hayatlarında genellikle 
yanlış beslenme alışkanlıkları ve ağırlık kaza-
nımı ile sonuçlanan bir yaşam deneyimi ya-
şamaktadırlar (Wilson et al., 2017: 270-276). 
Üniversite eğitiminin başlaması ile aile orta-
mından ayrılan öğrenciler özellikle beslenme 
açısından dış etkenlere daha açık hale gel-
mekte ve kendi özgür seçimlerini daha belir-
gin bir şekilde yapabilmektedir (Wilson et al., 
2017: 270-276; Kleinman and Coletta, 2016: 
7-13).  Özellikle hazır besinlere olan yönelim 
artmakta, bu besinlerin tüketimiyle bireylerin 
gereğinden fazla enerji, yağ, basit karbon-
hidrat, tuz alımı söz konusu olabilmektedir 
(Wilson et al., 2017: 270-276).  Yapılan çalış-
malarda hazır besinlere yöneliminin artma se-
bebi olarak bireylerin öğün atlaması, arkadaş 
ortamı, düzensiz uyku gibi faktörler bildiril-
miştir (Bosanac et al., 2016: 13-21; Tam et al., 
2017: 7-13). Üniversite döneminde edinilen 
beslenme tutumları ve ortaya çıkabilecek yeni 

alışkanlıklar bireyin hayatının sonraki evrele-
rini de etkileyebilmektedir (Navarro Prado 
et al., 2017: 6-14). Bu dönemde yanlış bes-
lenme alışkanlığı kazanmış bireyler obezite 
veya malnutrisyon gibi birçok hastalığa temel 
oluşturan sağlık problemleri ile yüzleşebil-
mektedir (Elstgeest et al., 2012: 1561-1567). 
İngiltere’de yapılan bir meta analiz çalışması 
üniversite öğrencilerinin üniversitenin ilk yı-
lında özellikle ağırlık kazanımında artış ol-
duğunu ortaya koymuştur (Vadeboncoeur et 
al., 2015: 22). Ağırlık kazanımındaki artışın 
en önemli sebepleri düzensiz beslenme ve 
hareketsiz yaşam olarak vurgulanmıştır (Ta-
komana and Kalimbira, 2012: 25). Üniversite 
öğrencileri üzerinde yapılan bir başka çalış-
mada vücut ağırlık artışının nedeni beslenme 
alışkanlığının değişmesinin yanı sıra fiziksel 
aktivitenin azalması kaynaklı olduğu saptan-
mıştır (Jung et al., 2008: 56). Yanlış beslen-
me alışkanlığı ve sedanter yaşamın bireyin 
beden sağlığının yanı sıra okul başarısını da 
önemli ölçüde etkilediği çalışmalarda vurgu-
lanmıştır (Gates et al., 2013: 455-459). Çalış-
maların sonuçlarında bireylerin gereksinime 
uygun, yeterli ve dengeli bir beslenmenin 
yanı sıra düzenli fiziksel aktivitenin varlığı 
bireylerin erişkin dönemdeki sağlık durum-
larını olumlu etkilediği belirtilmektedir (Wil-
son et al., 2017: 270-276). 1985 yılından beri 
Kanada’da yetişkinlerde obezite prevelansı 
%6.1’den %18.3’e yükselmiştir ve 2019’a ka-
dar %21’e yükselmesi beklenmektedir(Twells 
et al., 2014: 18-26). Gelişmekte olan ülkeler-
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de gençlerde ve yetişkinlerde bir salgın ha-
line gelmiş olan obezite birçok hastalığı da 
beraberinde getirmektedir (Mclaren, 2007: 
29-48). Dünya Sağlık Örgütü obeziteden 
korunmak için vücut gereksinmelerini kar-
şılayacak enerji ve besin öğelerinin önerilen 
miktarlarda günlük olarak alınması gerektiği-
ni vurgulamaktadır (Wang et al., 2016: 870-
882; Wang et all., 2011: 815-825). Obezitenin 
önlenmesi, beraberinde kalp-damar hastalık-
ları, diyabet gibi kronik hastalıkların önlen-
mesi açısından da büyük önem taşımaktadır 
(Hamam et al., 2017: 249-260). Bunun için 
günde en az 3 ana öğün besin tüketmenin ge-
rekliliğinin yanı sıra tek yönlü beslenme, aç 
kalma veya aşırı beslenme gibi sağlığı bozu-
cu durumlardan sakınmak gerektiği çalışma-
larda vurgulanmaktadır ((Kobayashi, 2017: 
287-293; Gerriets and Maclver, 2014: 379).  

AMAÇ

Bu araştırma ebelik bölümü öğrencilerinin 
beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve 
antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi 
amacıyla planlanmıştır. 

KAPSAM

Araştırmanın evrenini Artuklu Üniversite-
si Ebelik Bölümü öğrencileri (toplam 173) 
oluşturmuştur. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

 Bu araştırma 13.02.2017 ve 18.03.2017 tarih-
leri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 

öğrenim gören ebelik öğrencileri üzerinde 
yürütülmüş kesitsel bir çalışmadır. Araştırma 
için Artuklu Üniversitesi Girişimsel Olmayan 
Araştırmalar İçin Etik Kurul onayı ile Sağlık 
Yüksekokulu Müdürlüğünden gerekli kurum 
izni alınmıştır. Herhangi bir örnekleme yön-
temi kullanılmadan evrenin tamamına ula-
şılması hedeflenmiştir. Çalışmaya katılmayı 
kabul eden 173 birey katılım onam formunu 
imzaladıktan sonra çalışmaya dâhil edilmiş-
tir. Araştırmanın verileri araştırmaya katılan 
bireylerle birebir görüşülerek, sosyodemog-
rafik özellikler formu, beslenme durumuna 
ilişkin bilgilerin toplanmasında; beslenme 
durumunun değerlendirilmesi formu, antro-
pometrik ölçümlere ait veriler için antropo-
metrik ölçüm formu ile elde edilmiştir. Elde 
edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) programı kulla-
nılmıştır. Analizlerde frekans, yüzde, ortala-
ma, standart sapma, Students t testi ve ki kare 
testi kullanılmıştır, p<0.05 değeri anlamlı 
olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmanın genel planı ve verilerin toplan-
ması 

Antropometrik ölçümler 

Vücut ağırlığı:

Bireylerin vücut ağırlıkları ve boy uzunlukla-
rı araştırmacı tarafından ölçülmüş, ölçümler 
kilogram (kg) ve santimetre (cm) cinsinden 
kaydedilmiştir. Bireylerin vücut ağırlığı özel 
tasarım, mekanik, vücut ağırlığına duyarlı, 
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baskülle ölçülmüştür. Bireylerin, günlük giy-
sileriyle ve ayakkabısız olarak basküle çık-
maları sağlanmıştır. Elde edilen veri tam sayı 
ve kilogram (kg) cinsinden kaydedilmiştir.

Boy uzunluğu

Bireylerin boy uzunlukları, mekanik boy öl-
çüm aparatı ile ölçülmüştür. Bireyler aparata 
dayalı iken ayaklar bitişik olacak şekilde (baş 
Frankfurt düzleminde: göz üçgeni ve kulak 
kepçesi üstü aynı hizada yere paralel) duruş 
sağlanarak boy ölçümü yapılmış, santimetre 
(cm) cinsinden araştırmacı tarafından kayde-
dilmiştir (Pekcan, 2008: 67-141).

Beden kütle indeksi (BKİ):

Vücut ağırlığı (kg) / Boy uzunluğu (m)2 ola-
rak hesaplanmıştır. BKI: <18.5 kg/m2 za-
yıf, BKI: ≥18.5 – <24.9 kg/m2 normal, BKI: 
≥25.0-≤29.9 kg/m2 fazla kilolu/hafif şişman 
ve BKI ≥30.0 kg/m2 obez olarak tanımlan-
mıştır 1.

Bel çevresi 

Bel çevresi ölçümü, en alt kaburga kemiği 
ile kristailiyak arası bulunup, orta noktadan 
geçen çevre mezür ile ölçülerek araştırmacı 
tarafından cm olarak kaydedilmiştir. Kadınlar 
için bel çevresi <80 cm ve altı normal, 80-88 
cm arası riskli, 88 cm ve üstü yüksek riskli 
olarak tanımlanmaktadır (Battie et al., 2016: 
608-613; Brown 2009: 259-261.

Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi

Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendi-
rilmesi ve tabloların oluşturulması amacıyla 
SPSS (Statistical Package for Social Scien-
ces) programı kullanılmıştır. Kategorik de-
ğişkenlerin sunumu için frekans ve yüzde 
değerler, nicel değişkenlerin sunumu için ise 
ortalama ve standart sapma değerleri kul-
lanılmıştır. Nicel değişkenlerin istatistiksel 
değerlendirmelerinde Students t testi, kate-
gorik değişkenlerin değerlendirilmesinde ise 
ki kare (X2) testi kullanılmıştır. Bütün istatis-
tiksel analizlerde önemlilik seviyesi olarak 
p<0.05 değeri kabul edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN KISITLILIKLARI 

Araştırmamız sadece Sağlık Yüksekokulu 
ebelik öğrencileriyle sınırlandırılmıştır.  

BULGULAR 

Çalışma Mardin Artuklu Üniversitesi Sağ-
lık Yüksekokulu, Ebelik bölümünde okuyan 
173 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin 
ortalama yaşı 20.7±2.12 yıl, ortalama BKİ’si 
21.39±2.52 kg/ m2’dir. Öğrencilerin %5.2’si 
evli, %94.7’si bekârdır. Aylık gelir ortalama 
413.35±176,34 TL, beslenmeye ayrılan bütçe 
146.3±91.48 TL’dir. Öğrencilerin %61.84’ü 
yurtta kalmakta, %19.07’si ailesi ile birlikte 
yaşamaktadır. Öğrenciler %50.28’inin ailesi-
nin il merkezinde yaşadığını belirtmiştir. Öğ-
rencilerin ebeveynlerinin çalışma durumuna 
bakıldığında öğrencilerin  %6.35’inin annesi 
çalışmakta, öğrencilerin %3.79’unun babası 
çalışmamaktadır. Öğrencilerin %47.39’unun 
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annesi okur-yazar değilken,  okuryazar ol-
mayan baba oranı %5.78’dir. Öğrencilerin 
%7.51’i sigara kullandığını %94.78’i alkol 
kullanma alışkanlığının olmadığını bildir-
miştir. Öğrencilerin %56.64’ü bedenen sağlık 

algısını ‘orta’ düzey olarak belirtmiştir. ‘Ye-
terli ve dengeli besleniyor musunuz?’ soru-
suna öğrencilerin %41.62’si hayır cevabını 
vermiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Yaş (yıl) 20.7 ±2.12 Anne eğitim n(%) Beden sağlığı algısı nasıl n(%)

BKİ(kg/m2) 21.39±2.52 Okur-yazar 
değil

82(%47.39) İyi 68 (%39.30)

Medeni durum n(%) Sadece 
okur yazar

18 (%10.40) Orta 98 (%56.64)

Evli 9 (%5.21) İlkokul 
mezunu

49 (%28.32) Kötü 7 (%4.046)

Bekar 164 (%94.79) Ortaokul 
mezunu

14 (%8.09) Yeterli ve dengeli besleniyor 
musunuz? n (%)

Aylık gelir(TL) 413.35±176,34 Lise 
mezunu

5 (%2.89) Evet 38 (%21.96)

Aylık beslenmeye ayrılan 
miktar(TL)

146.3±91.48 Üniversite 
mezunu

5 ( %2.89) Hayır 72 (%41.62)

Nerede yaşıyor n(%) Baba eğitim n(%) Bazen 63 (%36.41)

Yurtta 107 (%61.84) Okur-yazar 
değil

10 (%5.78) Bedenen kendinizi nasıl 
tanımlarsınız? n(%)

Arkadaşları ile evde 31 (%17.91) Sadece 
okur yazar

21 (%12.13) Normal 126 (%72.8)

Tek başına evde 2 (%1.15) İlkokul 
mezunu

63 (%36.41) Zayıf 36 (%20.8)

Aile ile yaşıyor evde 33 (%19.07) Ortaokul 
mezunu

41 (%23.69) Obez 11 (%6.4)

Aile nerde yaşıyor n(%)  Lise 
mezunu

24 (%13.87)

İl merkezi 87 (%50.28) Üniversite 
mezunu

14 (%8.09)

İlçe 57 (%32.94) Sigara kullanım alışkanlığı 
n(%)
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Köy 29 (%16.76) Evet 13 (%7.51)

Anne çalışma durumu 
n(%)

Hayır 157(%90.75)

Evet 11 (%6.35) Bıraktım 3 (%1.73)

Hayır 162 (%93.64) Alkol kullanımı n(%)

Baba çalışma durumu 
n(%)

Evet 9(%5.21)

Evet 118(%68.21) Hayır 164(%94.78)

Hayır 55(%31.79)

Öğrencilerin sağlıklarını etkilediğini düşün-
dükleri faktörler sorgulandığında en fazla 
%76.3 ile ‘beslenme etkilidir’, %72.8’i ise 
stress durumu etkilidir’ yanıtını vermiştir 
(Tablo 2). Öğrencilerin  %44.5’i ‘çevresel 
faktörler etkilidir’, %22.5’i ‘vücut ağırlığı 

etkilidir’, %22.0’ı ‘fiziksel aktivite etkilidir’, 
%15.6’sı ‘genetik etkilidir’, %14.5’i ‘siga-
ra içme etkilidir’, %14.5’i ‘aile yaşam tarzı 
etkilidir’ %5.2’ si ‘alkol kullanımı etkilidir’ 
demiştir.

Tablo 2. Öğrencilerin Sağlıklarını Etkilediğini Düşündükleri Faktörlerin Dağılımı

Sağlığınızı etkileyen faktörler nelerdir?

Evet n(%) Hayır n(%)

Beslenme etkilidir 132 (%76.3) 41(%23.6)

Stress durumu etkilidir 126 (%72.8) 47(%27.2)

Çevresel faktörler etkilidir 77 (%44.5) 96 (%55.5)

Vücut ağırlığı etkilidir 39 (%22.5) 134 (%77.5)

Fiziksel aktivite etkilidir 38 (%22.0) 135 (%78.0)

Genetik etkilidir 27 (%15.6) 146 (%84.4)

Sigara içme etkilidir 25 (%14.5) 148 (%85.5)

Aile yaşam tarzı etkilidir 25 (%14.5) 148 (%85.5)

Alkol kullanımı etkilidir 9 (%5.2) 164 (%94.8)

Öğrencilerin düzenli öğün yapma alışkan-
lıkları ve kahvaltıda tüketilen besinler Tablo 
3’de verilmiştir. Öğrencilerin %94.2’si kah-

valtı yapma alışkanlığının olduğunu bildir-
miştir. Öğrencilerin %66.5’inin öğlen yemeği 
yeme alışkanlığı, %98.8’inin akşam yemeği 
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yeme alışkanlığı bulunmaktadır. Öğrencile-
rin %93.8’i kahvaltıda en fazla ‘Çay, peynir, 

zeytin, yumurta, ekmek’ gibi besin grubunu 
tükettiğini ifade etmiştir.

Tablo 3. Öğrencilerin Öğün Yapma Alışkanlıkları Ve Kahvaltı İçerikleri

Öğrencilerin öğün yapma alışkanlıkları

Evet n (%) Hayır n (%)

Kahvaltı 163 (%94.2) 10 (%5.8)

Öğle 115 (%66.5) 58 (%33.5)

Akşam 171 (%98.8) 2 (%1.2)

Kahvaltı da tüketilen besinler                                                                                       n(%)

Çay, peynir, zeytin, yumurta, ekmek 153 (%93.8)

Çay, simit, tost   9 (%5.5)

Süt ile birlikte sadece tahıl gevrek   1 (%0.6)

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğün atlama 
nedenleri Tablo’4 de verilmiştir. Öğrencile-
rin %36.4’ü iştahsızlık problemi olduğu için 
öğün atladığını belirtmiştir. Öğrencilerin be-
lirttiği diğer nedenler ise sırasıyla zamanım 

yok (%33.5), geç kalıyorum (%32.4), öğün 
yapma alışkanlığım yok (%30.1), hazırlan-
madığı için (%15.6), kurs-fiziksel aktivite 
yaptığı için (%1.7) öğün atladığını belirtmiş-
tir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Öğün Atlama Nedenleri 

Öğün atlama nedenleri* n (%)

İştahsızlık 63   (%36.4)

Zamanım yok 58   (%33.5)

Geç kalıyorum 56   (%32.4)

Alışkanlık yok 52   (%30.1)

Hazırlanmadığı için 27   (%15.6)

Kurs-fiziksel aktivite yapıyorum 3     (%1.7)

*En fazla 3 seçenek işaretlenmiştir.

Öğrencilerin yemek seçimini en çok etkileyen 
faktörler Tablo 5’de verilmiştir. Yemeğin do-

yurucu olması faktörü öğrencilerin %56.6’sı 
için önemli bir faktör olarak saptanmıştır.
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Tablo 5. Öğrencilerin Yemek Seçimini En Çok Etkileyen Faktörler

Tüketilecek yemeğin özelliği n (%)

Doyurucu olması 98 (%56.6)

Kullanılan malzemenin kalitesi 43 (%24.9)

Ekonomik olması 16 (%9.2)

Kolay pişirilmesi 16 (%9.2)

Öğrencilerin kendi beden algıları ile BKİ’leri 
arasındaki ilişki Tablo 6’da verilmiştir. BKİ’si 
18.5-24.99 kg/m2 arasında olan öğrencilerin 
%2.9’u kendini obez olarak, %12.7’si ise za-
yıf olarak tanımlamaktadır. BKİ <18.5 olan 

öğrencilerin %4.6’sı beden algısını normal, 
%6.9’u zayıf olarak dile getirmiştir.  Öğren-
cilerin beden algısı ile BKİ’leri arasındaki 
ilişki istatiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 
(p<0.05).

Tablo 6. Öğrencilerin Kendi Beden Algıları Ve BKİ’leri Arasındaki Ilişki

BKİ(kg/ m2)                                                                                                Beden algısı

Zayıf n (%) Normal n (%) Obez n (%) P

<18.5 12 (%6.9) 8 (%4.6) 0

 0.03
18.5-24.99 22 (%12.7) 111 (%64.2) 5 (%2.9)

25.0-29.99 2 (%1.2) 7 (%4.0) 4 (%2.3)

30 ve üzeri 0 (0%) 0  (0%) 2 (%1.2)

Öğrencilerin öğün yapma alışkanlığı ile ant-
ropometrik ölçümleri arasındaki ilişki Tablo 
7’da verilmiştir. 

Öğrencilerin öğün yapma alışkanlığı ile ant-
ropometrik ölçümleri arasındaki ilişkiyi in-
celediğimizde BKİ değeri 18.5-24.99 kg/m2 
arasında olan ve kahvaltı yapma alışkanlığı 
olan öğrenciler %76.3, öğle yemeği alışkanlı-
ğı olan öğrenciler %51.4, akşam yemeği alış-
kanlığı olan öğrenciler %79.2 olarak saptan-

mıştır (p<0.05).  Bireylerin BKİ dağılımları 
ve öğün yapma alışkanlıkları arasında istatik-
sel olarak anlamlı bir ilşki bulunmamıştır. Bel 
çevresi 80-88 cm arasında olan ve kahvaltı, 
öğle yemeği, akşam yemeği yeme alışkanlığı 
olan öğrencilerin yüzdesi ise sırasıyla %40.5, 
%27.7, %42.2 olarak saptanmıştır (p<0.05). 
Bireylerin bel çevresi ölçümleri ve öğün yap-
ma alışkanlıkları arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir ilşki bulunmamıştır.
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Tablo 7. Öğrencilerin Öğün Yapma Alışkanlığı ile Antropometrik Ölçümleri  
Arasındaki İlişki

Öğün 
Beden kitle indeksi  (kg/m2) Bel çevresi (cm)

<18.5 18.5-24.99 25.0-
29.99

30 ve 
üzeri

p <80cm 80-88 cm 88< P

Kahvaltı 18 (%10.4) 132 (%76.3) 11 (%6.4) 2 (%1.2) 0.32 81 (%46.8) 70 (%40.5) 12 (%6.9) 0.64

Öğle 14 (%8.1) 89 (%51.4) 10 (%5.8) 2 (%1.2) 0.57 60 (%37.7) 48 (%27.7) 7 (%4.0) 0.71

Akşam 19 (%11.0) 137 (%79.2) 13 (%7.5) 2 (%1.2) 0.39 86 (%49.7) 73 (%42.2) 12 (%6.9) 0.92

TARTIŞMA 

Üniversite dönemi öğrencilerin geleceğe yö-
nelik beslenme alışkanlıklarının şekillendiği 
önemli süreçlerden biridir. Üniversite eğiti-
minin başlamasıyla birlikte bireylerin beslen-
me alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzey-
leri değişebilmektedir. Yapılan çalışmalarda 
üniversiteye başlayan bireylerin özellikle 
üniversite hayatının ilk yılında beslenme 
alışkanlıklarının değiştiği, vücut ağırlığında 
artışlar olduğu, fiziksel aktivitenin azaldığı 
görülmektedir.  

Bu araştırmada Mardin Artuklu Üniversitesin 
sağlık yüksekokulunda öğrenim gören  ebelik 
öğrencilerinin demografik özellikleri, beslen-
me bilgi ve alışkanlıklarının belirlenmesi ve 
antropometrik ölçümlerin  değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmaya  katılan öğrenci-
lerin demografik özelliklerine bakıldığında 
öğrencilerin yaş ortalaması 20.7±2.12 yıl, 
ortalama BKI değeri 21.39±2.52 kg/m2 ola-
rak saptanmıştır. Öğrencilerin BKİ değeri 
ortalaması normal aralıktadır. Öğrencilerin 

%16.76’sı ailesinin köyde yaşadığını belirt-
miştir.  

Öğrencilerin ebeveynlerinin çalışma duru-
mu incelendiğinde öğrencilerin %68.21’inin 
babası  çalışmaktadır. Anne–baba eğitim dü-
zeyi incelendiğinde öğrencilerin annelerinin 
%47.39’unun, babalarının ise %5.78’inin 
okuryazar olmadığı saptanmıştır. Öğrencile-
rin %7.51’inin sigara kullanım alışkanlığı ol-
duğu görülmektedir. Özellikle sigara kullanı-
mının bireylerde koroner kalp hastalıklar için 
büyük bir risk olduğu vurgulanmıştır (Onat 
vd., 2001: 8-19). Aynı zamanda çalışmalar 
sigara kullanma alışkanlığı olan bireylerin 
sebze ve meyveleri daha az tükettiklerini, do-
layısıyla beslenme alışkanlıklarının olumsuz 
yönde etkilendiğini göstermektedir (Vançe-
lik vd., 2007: 242-248). Araştırmaya katı-
lan öğrencilerin alkol kullanım alışkanlığı 
ise %5.21’dir. Öğrencilerin %56.64’ü kendi 
beden sağlıklarını ‘orta’ olarak  değerlendir-
mekte, sadece %21.96’sı yeterli ve dengeli 
beslendiğini düşünmektedir. 2010 yılında 
üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışma-
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da öğrencilerin %83.4’ünün sağlığını ‘iyi’ 
olarak algıladığı belirlenmiştir (Kocaakman 
vd., 2010: 19-24).  

Yeterli ve dengeli beslenme üniversite öğren-
cilerinin beden ve ruh sağlığının yanında okul 
başarısını da önemli derecede etkilemektedir 
(Deliens et al., 2016: 14-26). Yapılan bir ça-
lışmada öğrencilerin matematik, dil öğrenme 
becerisi ve beslenme durumları arasındaki 
ilişki incelenmiş, sonuçta yeterli ve dengeli 
beslenen öğrencilerin her iki beceri alanında 
da daha yüksek başarı gösterdği görülmüştür 
(Dwivedi et al., 2017: 1360-1385).  

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin 
sağlıklarını etkilediğini düşündükleri faktör-
leri incelediğimizde (Tablo 2); beslenme en 
önemli faktör olarak bildirilmiştir. Beslenme-
den sonraki faktör ise stress olarak ifade eil-
miştir. Beslenme bireyin hayatının her döne-
minde önemli bir faktördür. Bireyin büyüme 
ve gelişmesi için en başta doğru beslenmesi 
gerektiği vurgulanmaktadır (Hamam et al., 
2107: 249-260). 

Günümüzde yapılan çalışmalarda beslenme 
faktörünün birçok hastalıkla ilişkili olduğu 
vurgulanmaktadır. Bireylerin sağlığını etkile-
yen diğer bir önemli faktör ise stresstir. Stre-
sin bireylerde beslenme davranışını da etki-
lediği düşünülürse insan sağlığı için önemli 
bir sorun olduğu düşünülmektedir. Özellikle 
yapılan çalışmalarda kadın öğrencilerin stres 
zamanlarında daha az veya daha çok besin 

tükettiği görülmektedir (Ünalan vd., 2009: 
75-81). 

Araştırmamızda öğrencilerin düzenli öğün 
yapma alışkanlıkları ve kahvaltıda tüketilen 
besinler incelenmiştir ( Tablo 3). Kahvaltı 
yapma alışkanlığı olan öğrenci oranı %94.2, 
öğlen yemeği yeme alışkanlığı olan öğrenci 
oranı %66.5, akşam yemeği yeme alışkanlı-
ğı olan öğrenci oranı ise %98.8 olarak sap-
tanmıştır. Yapılan bir çalışmada öğrencilerin 
% 60’ı günde 3-4 öğün tüketirken, %36’sı-
nın 2 ve daha az öğün tükettiği saptanmıştır 
(Vançelik vd., 2007: 242-248). Üniversite 
öğrencileri üzerinde yapılan başka bir çalış-
mada ise öğrencilerden %2.39’u günde bir 
öğün, %47.46’sı iki öğün, %40.85’i üç öğün 
ve %9.30’u üç ünden fazla beslenirken, bun-
lardan %27.46’sı sabah, %23.38’i öğlen ve 
%9.15’i akşam öğünlerini aksatmaktadır 
(Orak vd., 2006: 5-11). Bu çalışma sonuç-
larının tümü bizim araştırma bulgularımızla 
benzerlik göstermektedir. Çalışmalarda oldu-
ğu gibi bizim çalışmamızda da öğrencilerin 
özellikle öğlen öğününü atladığı görülmüştür. 
Bireyin günlük alması gereken enerji ve besin 
öğelerini yeterli alabilmesi için düzenli öğün 
yapma ve bu öğünler arasında belli zamanın 
olması gerektiği vurgulanmaktadır. Öğün 
atlayan bireylerin günlük enerji alımlarının 
düşebileceği gibi artadabilmektedir. Yine ya-
pılan bir çalışmada kahvaltı öğününü atlayan 
bireylerin bir sonraki öğün olan öğle yeme-
ğinde daha fazla enerji aldığı ve bu enerjinin 
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çoğunlukla karbonhidrat kaynağı olan besin-
lerden geldiği saptanmıştır  (Berkey et al., 
2000: 1258-1266). 

Araştırmamızda öğrencilerin öğün atlama ne-
denlerini incelendiğimizde çoğunlukla iştah-
sızlık ve derse geç kalma korkusundan dolayı 
olduğu görülmektedir (Tablo 4). Üniversite 
öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, en çok 
sabah, sonra öğlen ve daha az olarak akşam 
yemeğini aksatmalarının nedeni olarak kadın 
öğrencilerin %51.68’i iştahsızlık nedeni ile, 
%31.46’sı zamanlarının olmadığı nedeni ile 
öğün atladığını ifade etmiştir. Öğün atlama 
alışkanlığı bireyin gün içerisindeki öğren-
me performansını da olumsuz etkilemekte-
dir (Orak vd., 2006: 5-11; Rodrigues et al., 
2017: 114-120). Araştırmamızda öğrencilerin 
kahvaltıda en çok tükettiği besin grubunun 
‘Çay, peynir, zeytin, yumurta, ekmek’ oldu-
ğu belirlenmiştir. Öğrenciler ile yürütülen bir 
çalışmada öğrencilerin çoğunlukla kahvaltı-
da en çok peynir, çay, zeytin ve ekmek tercih 
ettiği görülmüştür (Yılmaz ve Özkan, 2007: 
87-104). Kahvaltı öğünüün önemi bir çok ça-
lışmada belirtilmektedir (Berkey et al.; 2000: 
1258-1266; Albashtawy, 2017; 118-123; 
Al-Oboudi, 2010: 106-111; Schusdziarra et 
al., 2011: 5). Çalışma sonuçlarında özellikle 
güne kahvaltı yaparak başlayan öğrencilerde 
obezitenin daha düşük sıklıklarda görüldüğü, 
okul başarısının arttığı saptanmıştır (Albash-
tawy, 2017; 118-123). 

Çalışmada öğrencilerin yemek seçimini en 
çok etkileyen faktörler  incelenmiştir (Tab-
lo 5). Yemeğin doyurucu olması faktörü  en 
önemli faktör olarak saptanmıştır. Yapılan 
çalışmalarda tüketilen besinlerin doyurucu 
olmasının yanı sıra besleyici olması gerektiği 
de vurgulanmaktadır.  Tüketilen bir öğünün 
içeriğinin çeşitliliği bireyin alması gereken 
enerji ve besin öğelerinin dengeli bir şekil-
de alınmasını sağlayacaktır (Dwivedi et al., 
2017: 1360-1385). Bireylerin beslenmelerin-
de besinlerin doyurucu olmasının yanı sıra 
içerik olarak makro ve mikronutrientler yö-
nünden de yeterli olması gerektiği unutulma-
malıdır.

Öğrencilerin kendi beden algıları ile BKİ’leri 
arasındaki ilişki incelenmiştir (Tablo 6). Öğ-
rencilerin %2.9’unun BKİ’si normal aralıkta 
olamsına rağmen (18.5-24.99 kg/m2) kendini 
obez olarak, %12.7’si ise zayıf olarak tanım-
lamaktadır. Öğrencilerin kendi beden algıları 
ile BKİ’leri arasındaki ilişki istatiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Özellikle ka-
dın öğrencilerin beden algısı, geniş bir yel-
pazede psikolojik ve fiziksel etkilere sahiptir. 
Yeme tutumu ile beden algısı arasında iliş-
ki olduğu bildirilmiştir. Lise öğrencileri ile 
yapılan bir araştırmada kadın öğrencilerin 
%23.9’u normalden zayıf, %22.1’i ise aşırı 
kilolu olduğunu ifade etmiştir. Çalışmanın 
sonuçlarında öğrencilerin düşük beden al-
gıları nedeniyle vücut ağırlığını düşürmek 
için çeşitli yöntemlere başvurdukları ve bu 
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yöntemleri uzman olmayan kişilerden etkile-
nerek uyguladıkları görülmüştür  (Uskun ve 
Şabaplı, 2013: 519-528). 

Araştırmamızda aynı zamanda öğrencilerin 
öğün yapma alışkanlığı ile antropometrik öl-
çümleri arasındaki ilişki incelenmiştir (Tablo 
7). BKİ’si 18.5-24.99 kg/ m2 arasında olan 
ve kahvaltı yapma alışkanlığı olan öğrenci-
ler %76.3, öğle yemeği yeme alışkanlığı olan 
öğrenciler %51.4, akşam yemeği yeme alış-
kanlığı olan öğrenciler %79.2 olarak saptan-
mıştır (p<0.05). Çalışmaya katılan bireylerin 
BKI dağılımları ve öğün yapma alışkanlıkla-
rı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilşki 
bulunmamıştır. Bireylerin öğün atlama alış-
kanlıkları hem obeziteye hemde yetersiz bes-
lenmeye yol açabilmektedir. Araştırmamızda 
kahvaltıyı atlayan öğrencilerin %10.4’ünün 
BKİ değeri <18.5 kg/m2’nin altında olduğu 
saptanmıştır. Düzenli öğün yapma ve düzenli 
enerji ve besin öğesi alımı bireylerin sağlık 
bir vücut ağırlığına sahip olmalarını sağla-
maktadır. Yüksek vücut ağırlığı gibi düşük 
vücut ağırlığı da bireylerde bir çok hastalığa 
neden olabilmektedir. Özellikle yetersiz bes-
lenmeye bağlı olarak bireylerde vitamin ve 
mineral yetersizliği görülmektedir. Çalışma-
ya katılan öğrencilerin  bel çevresi ve öğün 
yapma alışkanlıkları arasındaki ilişki incelen-
miştir. Bel çevresi  80-88 cm arasında olan 
ve kahvaltı,öğle yemeği, akşam yemeği yeme 
alışkanlığı olan öğrencilerin yüzdesi ise sıra-

sıyla %40.5, %27.7, %42.2 olarak saptanmış-
tır (p<0.05).    

Bireylerin bel çevresi ölçümleri ve öğün yap-
ma alışkanlıkları arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir ilşki bulunmamıştır. Bel çevresin-
deki yağlanmanın artışı bir çok hastalığı be-
raberinde getirmektedir. Bel çevresi kalınlığı, 
bireyin yaşam biçimi hakkında önemli ipuçla-
rı vermektedir (Brown, 2009: 259-261). 2016 
yılında yapılan bir çalışmada basit karbon-
hidrat alımı yüksek, fiziksel aktivite düzeyi 
düşük bireylerin bel çevresinin daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda bel çev-
resi kalınlığının artışı bireylerin özelikle kar-
diyovasküler hastalıklar açısından risk altın-
da olduğunun da bir göstergesi olarak kabul 
edilmektedir (Battie et al., 2016: 608-613). 
Erişkinlerde kardiyovasküler hastalıklar yö-
nünden risk taranırken bireyin BKİ’sinden 
önce bel çevresi ölçümünün alınması gerek-
tiği vurgulanmaktadır. Çünkü BKİ tek başına 
bireyin vücut yapısıyla ilgili bir bilgi vermez 
iken bel çevresi kalınlığı belli değerlerin üze-
rine çıktığı zaman vücut yağ oranının da artı-
ğının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir 
(Mottillo et al., 2010: 1113-1132). 

Çalışma sonucunda öğrencilerin öğün atlama 
nedenleri,  yemek seçiminde dikkat ettikleri 
husular saptanmıştır. Öğrencilerin kendi be-
den algıları ve BKİ’leri arasındaki ilişki ista-
tiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 
Öğrencilerin öğün yapma alışkanlığı  ve ant-
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ropometrik ölçümleri arasında istatiksel açı-
dan anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. 
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YAZAR NOTU: Bu çalışma Öğr.Gör. Sema 
Çifçi tarafından danışmanlığı yapılan 
Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekoku-
lu hemşirelik bölümü 4.sınıf öğrencile-
rinden Uğur Özhan ve İsa Metin Günçi-
çeği tarafından yapılmış olan  “Mardin 
Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekoku-
lu Ebelik Öğrencilerinin beslenme dav-
ranışları ve beden kitle indeksi (bki) kul-
lanılarak obezite durumunun saptan-
ması’’ konu başlıklı bitirme çalışmasın-
dan türetilmiştir. Ayrıca 2. Uluslararası 
Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongre-
si, 05-06 Ekim 2017, Kocaeli’nde sözlü 
bildiri olarak sunulmuştur. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Female university students often have a life experience that results in incorrect 
nutrition habits and weight gaining during their university period. The students, who leave their 
family environments at the beginning of their university education, become more vulnerable to 
external factors, especially in terms of nutrition, and make their own choices more conspicuo-
usly. In particular, as their tendency towards ready-to-eat foods has been increasing, the exces-
sive intake of energy, fat, simple carbohydrate, and salt occurs. New nutritional attitudes and 
habits emerging during the university period can also affect the latter stages of life. Individuals 
who have acquired wrong nutrition habits during this period may face health problems such as 
obesity or malnutrition, which are the basis for numerous diseases. The World Health Organiza-
tion emphasizes that energy and nutrient items should be consumed daily in the recommended 
amounts, meeting the requirements of the body, to avoid obesity. Avoiding obesity is also of 
great importance in preventing chronic diseases such as cardiovascular diseases and diabetes 
accompanying obesity. Therefore, it is emphasized in the studies that, consuming at least three 
main meals a day and avoiding one-sided nutrition, starvation or overeating are necessary to 
prevent health problems. Aim: This research was planned to evaluate nutritional habits of mid-
wifery students in Health College and anthropometric measurements. Method: Students of the 
Midwifery Department of Artuklu University (total 173) formed the universe of our study. This 
is a cross-sectional study carried out between 13.02.2017 and 18.03.2017. For the research, 
the approval of Artuklu University Ethics Committee for Non-Interventional Studies and the 
necessary institutional permission from the Health College Directorate were obtained. It was 
aimed to reach the entire universe without using any sampling method. The “sociodemographic 
characteristics” form was fulfilled for the participants, the “evaluation of nutritional status” 
form was fulfilled in information collection on the nutritional status, and the “anthropometric 
measurement form” was fulfilled regarding the anthropometric measurements, through one-to-
one interviews with the participants. The body weights and heights of the individuals were mea-
sured by the researcher and the measurements were recorded in kilograms (kg) and centimetres 
(cm). The body weights of individuals were measured by sensitive, special design, mechanical 
body weight scales. Individuals were allowed to step on the scale with their daily clothes and 
without shoes. The data obtained were recorded as integers and in kilograms (kg). The heights 
of the individuals were measured by mechanical measurement apparatus. Height measurements 
were performed in centimetres (cm), with the legs being adjacent to each other (head was on the 
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Frankfurt plane, the eye triangle and the top of the earlap were over the same line, parallel to 
the ground) while the individuals were leaning on the apparatus. Body mass index (BMI) was 
calculated as body weight(kg)/height(m)2. BMI<18.5 kg/m2 was defined as weak, BMI≥18.5-
<24.9 kg/m2 normal, BMI≥25.0-≤29.9 kg/m2 overweight/slightly obese, and BMI≥30.0 kg/m2 
obese. Measurements of the waist circumference were recorded between the lowest rib bone 
and the crista iliac bone, measured by the tape measure passing through the middle point, and 
recorded in cm. For women, waist circumference of <80 cm was defined as normal, 80-88 cm 
as risky, and 88 cm or higher as highly risky. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
was used to evaluate the data obtained and to prepare the tables. Frequency and percentage 
values were used for presentation of categorical variables, and average and standard deviation 
values were used for presentation of quantitative variables. Student t-test was used for statistical 
evaluation of the quantitative variables, and the chi-square test was used for the evaluation of 
categorical variables. The significance level was accepted as p<0.05. The fact that the research 
is limited to only midwifery students of the Health College is one of the limitations of the re-
search. Findings and Results: The average age of the students was 20.7±2.12 and the average 
BMI was 21.39±2.52 kg/m2. 5.2% of the students were married, 94.7% were single. 61.84% 
of the students stayed in the student dormitory, 19.07% lived with their family. 7.51% of the 
students stated that they smoked, and 94.78% stated that they did not use alcohol. 56.64% of 
the students’ perception of health was ‘medium’. 41.62% responded negatively to the question 
of ‘’Do you have an enough and balanced nutrition?’. When the factors influencing their health 
were asked, the highest number of students (76.3%) answered as ‘nutrition is effective’, and 
72.8% responded as ‘stress status is effective’. The rate of students having breakfast habit was 
94.2%, having dinner habit was 98.8%, and having lunch habit was 66.5%. The most consumed 
food group for breakfast was ‘tea, cheese, olives, eggs, and bread’ with 93.8% percentage. The 
reasons for skipping meals were reported to be appetite loss (36.4%) and not having time to 
eat (33.5%). Factors affecting eating preferences were the meal’s being substantial (56.6%) and 
the quality of the material used in the meal (24.9%). Among 64.2% of the students that had a 
BMI of 18.5-24.99 kg/m2, 2.9% defined themselves as obese and 12.7% as weak. Among the 
students with <18.5 BMI, the body perception of 4.6% was normal and 6.9% was weak. The 
correlation between physical perception and BMI of the students was statistically significant (p 
<0.05). The relationship between the students’ eating habits and anthropometric measurements, 
the students with a BMI of 18.5-24.99 kg/m2 and having breakfast habit were 76.3%, having 
lunch habit were 51.4% and having dinner habit were 79.2%, respectively (p<0.05). No statisti-
cally significant difference was found between BMI distributions and eating habits. Percentage 
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of students, who had a waist circumference of 80-88 cm, with eating habits at breakfast, lunch 
and dinner were 40.5%, 27.7% and 42.2%, respectively (p<0.05). There was no statistically 
significant difference between measurements of waist circumference and eating habits. As the 
result of the study, the reasons why the students skipped meals and the things that they took into 
consideration during the meal selection were determined. The relationship between students’ 
own body perception and BMI was statistically significant (p<0.05). There were no statistically 
significant results between eating habits and anthropometric measurements.
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Öz: Amaç: Çocukluk çağı obezitesinin prevalan-
sı dünya genelinde kademeli bir şekilde artmakta-
dır. Bu çalışmada 6-12 yaşlarındaki okul çocukla-
rında çocukluk çağı obezitesi prevalansının 13 yıl 
içerisindeki değişiminin gözlenmesi amaçlanmış-
tır. Yöntem: Bu çalışma 2001 ve 2014 yıllarında 
gerçekleştirilen iki geniş toplum tabanlı çalışma-
nın verisini kuyaslamaktadır. 2001 yılında 4487, 
2014 yılında 2071 6-12 yaş çocuk çalışmaya dahil 
edilmiştir. Her çocuğun boy ve kilo ölçümü yapıl-
dıktan sonra Vücit Kitle İndeksi (VKİ) hesaplan-
mıştır. Çocukları ‘normal kilolu’, ‘şişman’ veya 
‘obez’ olarak sınıflandırmada uluslararası yaş 
ve cinsiyete özel VKİ kesme noktaları kullanıl-
mıştır. Bulgular: Gemlik’te 2001 ile 2014 yılları 
arasında obezite prevalansının kızlarda %2.5’ten 
%8.1’e; erkeklerde %2.1’den %8.4’e yükseldiği 
saptanmıştır. Sonuç: Bu bölgedeki çocukluk çağı 
obezitesi sıklığının artışının nedenleri araştırıl-
malı ve obezite prevalansını  azaltmaya yönelik 
müdahaleler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Obezitesi, 
VKİ, Şişmanlık, Obezite, Normal Kilo

Abstract: Aim: The prevalence of childhood 
obesity has gradually increased around the world. 
In this study, we aimed to evaluate the change in 
the prevalence of childhood obesity among 6 to 
12-year-old school children over a 13 year period. 
Methods: This study compared the data from two 
large population studies conducted in Gemlik in 
2001 and 2014. 4487 children in 2001 and 2071 
children in 2014 between the ages of 6-12 were 
enrolled in the study. The BMI of each child was 
calculated after their weights and heights were 
measured. The international age and gender-
specific child BMI cut-off points were used to 
classify the children as “normal weight’, ‘over-
weight’, or ‘obese’. Results: In Gemlik, between 
2001 and 2014, the obesity prevalence rose from 
2.5 % to 8.1 % for girls and from 2.1 % to 8.4% 
for boys. Conclusion: Identifying the reasons un-
derlying the increase in childhood obesity in this 
region and taking suitable precautions will help to 
decrease the prevalence of obesity.

Key Words: Childhood Obesity, BMI, Over-
weight, Obese, Normal Weight

A C E D

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.4 

DBHAD ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research 



78

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
September - October - November - December 2017 Issue: 11 Summer Time

ID:155 K:236
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

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

INTRODUCTION

Childhood obesity causes health problems 
that can persist well into adulthood. In addi-
tion to the social and psychological stigma 
associated with being overweight, bone and 
joint problems, sleep apnea, and cardiovas-
cular risk factors are common in obese chil-
dren, as are diabetes, high blood pressure and 
high cholesterol (Daniels et al., 2005: 1999–
2002; Dietz, 2004: 855-857; Freedman et al., 
2007:12–17; CDC, 2011:7). 

The probability of obese children becoming 
obese adults is very high. Adulthood obesity 
is accompanied by an increased risk of type 2 
diabetes mellitus (DM), heart disease, stroke, 
osteoarthritis, and some types of cancer (Guo 
and Chumlea, 1999: 145-148; Freedman, 
2005: 22-27; Freedman, 2009: 801-811; Fre-
edman, 2001: 712-718).

The worldwide prevalence of obesity has dou-
bled since 1980 to 11% for adult males and 
13% for adult females (WHO, 2014: 224). 
Likewise, over the last 3 decades, the percent-
age of school-aged children who are over-
weight and obese has doubled and sometimes 
even tripled in many industrialized regions of 
North America and Western European (Wang, 
2006: 11-25; Kushi, 2006:254–281).

The World Health Organization (WHO) now 
regards childhood obesity as one of the most 
significant public health problems of the 21st 
century (WHO, 2017:1).

In Turkey, studies on school children estimate 
the prevalence of obesity to be between 1.6 
and 13.0 %. In eastern regions, where so-
cioeconomic status is lower, the prevalence 
of obesity is also found to be lower (Yuca, 
2010: 159-163; Pirincci, 2010:44-56; Saglam, 
2008:80-88; Irmak, 2011).

Although there have been many studies of 
childhood obesity, differences in obesity di-
agnosis criteria make it difficult to deter-
mine changes in prevalence, both regionally 
and over time. In Turkey, there is a limited 
number of studies investigating trends in obe-
sity prevalence in school children (Saglam, 
2008:80-88; Atay 2010: 54; Akçam, 2013: 
152-155).

Our goal in this study is to determine the 
change in obesity prevalence among 6 to 
12-year-old school children over the 13-year-
period between 2001 and 2014.

METHODS

This research compared two cross-sectional 
studies conducted in Gemlik: the first was 
in 2001, and the second was in 2014 (Pala, 
2003: 448-450.).  Both studies were carried 
out using the same methodology in the same 
schools by The Faculty of Medicine Public 
Health Department of Uludağ University.

The necessary permission was received from 
the Uludag University Faculty of Medicine 
Clinical Research Ethics Committee (2013-
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19/16). A volunteer information form and 
approval form were sent to the parents of 
the children chosen for this study; after their 
written approval was obtained, the children 
were enrolled in the study.

Gemlik, the site of the study, is a small town 
in northwest Turkey on the border of Bursa 
City. The population of Gemlik was 101,389 
in 2013 and was entirely urban. At the time 
of the first study in 2001, the population was 
83,355, 27.9% of which lived in rural areas. 
Seventeen locations that had been villages in 
2001 were given city neighborhood status by 
a legal change in 2014. According to socio-
economic development research, Gemlik is 
one of the most developed towns in Turkey 
(Gemlik Belediyesi, 2014: 66). 

In the 2001 study, 4,487 children were chosen 
at random from all 6 to 12-year-olds attending 
primary schools in the villages Küçükkumla, 
Narlı, Kurtul, Karacaali, Umurbey, Hamidi-
ye, Engürücük, Yeniköy, and Kurşunlu Gen-
çali and in the center of Gemlik. In the 2014 
study, the desired sample size was 2,800 chil-
dren between the ages of 6 and 12 studying at 
the same schools (a minimum 200 children of 
each age group and gender), but due to family 
disapproval, the sample fell short of this goal. 
The study therefore included 2,071 children 
(74% of the desired sample). The data for 
this study were collected between December 
2013 and April 2014.

In 2001, the weights of the children were 
measured using a home scale with a spiral 
mechanism sensitive to the nearest 0.5 kg; in 
2014, children were weighed with an elec-
tronic scale sensitive to the nearest 0.1 kg. In 
both studies, outer clothes and shoes were re-
moved prior to weighing.

For height measurements, in both studies, a 
0.1 cm sliding scale height measuring instru-
ment was used. Heights were measured with 
shoes off, heels side by side, and hips and 
shoulders against the wall.

To determine whether a child was overweight 
or obese, the Body mass index (BMI) was 
used. BMI (kg/m2) is defined as the weight 
in kilograms divided by the height in square 
meters. The international age and gender-
specific child BMI cut-off points were used 
to classify the children as ‘normal weight’, 
‘overweight’ or ‘obese’ (Cole, 2000:1240-
1243.). 

Statistical evaluation was performed with the 
aid of the computer program SPSS for Win-
dows, Version 22.0. Student’s t-test and chi 
square analysis were used for comparisons. 
For all analyses, a 5% significance level was 
used. 

RESULTS

Changes In BMI

In Table 1, the BMI values of the students 
are reported according to their age and gen-
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der in 2001 and 2014. The BMI values of the 
boys increased from 16.9±2.6 to 18.2±3.2 
(p<0.001), while those of the girls increased 
from 17.2±3.1 to 18.3±3.3 (p<0.001) between 
2001 and 2014. 

The average BMI increased dramatically for 
both genders and at all age groups, with the 
exception of 12-year-old girls.

Table 1. The Average Body Mass Index of Students in The Two Study Groups, 2001-2014 
(By Age and Gender)                                              

Gender 2001 2014 t p

Boys n BMI (95% CI) n BMI (95% CI)

6 304 15.8 (15.6-16.0) 149 16.8 (16.5-17.3) 4.6 0.000

7 347 15.9 (15.6-16.1) 141 17.4 (16.9-17.9) 5.3 0.000

8 359 16.3 (16.1-16.5) 177 17.8 (17.4-18.3) 6.0 0.000

9 290 16.6 (16.4-16.9) 144 18.6 (18.1-19.3) 6.2 0.000

10 349 17.5 (17.2-17.8) 110 18.3 (17.8-19.0) 2.5 0.01

11 393 17.8 (17.5-18.1) 116 19.1 (18.5-19.7) 4.1 0.000

12 287 18.8 (18.5-19.1) 139 19.7 (19.2-20.2) 2.8 0.005

Total 2329 16.9 (16.8-17.1) 976 18.2 (18.0-18.4) 10.8 0.000

Girls

6 245 15.5 (15.3-15.8) 162 17.1 (16.6-17.5) 6.0 0.000

7 304 15.8 (15.5-16.1) 173 17.3 (16.9-17.8) 5.9 0.000

8 328 16.0 (15.7-16.2) 170 17.5 (17.1-18.0) 6.2 0.000

9 340 16.9 (16.6-17.1) 196 18.0 (17.6-18.5) 4.5 0.000

10 356 17.7 (17.4-18.1) 121 18.6 (18.1-19.3) 2.7 0.007

11 341 18.6 (18.3-19.0) 135 19.4 (18.9-20.1) 2.4 0.01

12 244 19.9 (19.5-20.3) 138 20.4 (19.8-21.1) 1.5 0.5

Total 2158 17.2 (17.0-17.3) 1095 18.3 (18.1-18.5) 8.8 0.000

Changes in The Prevalence of Overweight 
and Obese Children

In Table 2, the overweight and obesity preva-
lence is shown according to research   dates.

As shown in Table 2, between 2001 and 2014, 
there was a dramatic increase in overweight 
(from11.6% to 19.3%, p<0.001) and obesity 
(from 2.3% to 8.3%, p<0.001) in 6 to 12-year-
old children. 
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The obesity and overweight prevalence is 
presented according to gender and age in Ta-
ble 3.

When overweight and obesity prevalence is 
evaluated according to gender, the percentage 
of overweight boys was significantly higher 
than girls in 2001 (p< 0.001). Yet, in 2014, 
there was no significant difference in obesity 

or overweight prevalence by gender (respec-
tively, p>0.05 and p>0.05).

The prevalence of obesity among girls in-
creased from 2.5% to 8.1 %; among boys, this 
figure increased from 2.1 to 8.4 %. Both in-
creases are significant (respectively, p<0.001 
and p<0.001).

Table 2. The Prevalence of Overweight, Obesity and Overweight+Obesity Children  
According to Study Date

Research date Overweight Obesity Overweight+obesity

n % p n % p n % p

2001 518 11.5 0,000 103 2.3 0.000 621 13.8 0.000

2014 399 19.3 171 8.3 570 27.5

Table 3. The Prevalence of Overweight, Obesity and Overweight+Obesity Children Ac-
cording to Gender and Age

2001 2014

Boys Girls p Boys Girls p

n % n % n % n %

Overweight 221 9,5 297 13,8 0,000 185 19,0 214 19,5 0,738

Obesity 48 2,1 55 2,5 0,37 82 8,4 89 8,1 0,87

Overweight+obesity 269 11,6 352 16,3 0,000 267 27,4 303 27,7 0,883

In Table 4, the prevalence of overweight and 
obese children is shown according to age and 
gender in 2001 and 2014.

The obesity prevalence has significantly in-
creased in both genders (p<0.05) and ev-
ery age group (p<0.05), with the exception 

of 12-year-old children. The prevalence of 
overweight children did not change signifi-
cantly for 10-year-old boys and 10-, 11-, and 
12-year-old girls (p>0.05), but did increase 
significantly for other age groups (p<0.05).
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Table 4. The Prevalence of Overweight and Obese Students in Both Research Groups in 
2001-2014, According to Age and Gender

Gen-
der 
&Age

Overweight prevalance Obesity prevalance Overweight/ Obesity prevalance

2001 2014
p

2001 2014
p

2001 2014
p

Boys n % n % n % n % n % n %

6 26 8.6 29 19.5 0.001 7 2.3 12 8.1 0.010 33 10.9 41 27.5 0.000

7 28 8.0 29 20.6 0.000 11 3.2 16 11.3 0.001 39 11.2 45 31.9 0.000

8 30 8.3 30 16,9 0.005 6 1.7 20 11.3 0.000 36 10.0 50 28.2 0.000

9 22 7.6 29 20.1 0.000 3 1.0 15 10.4 0.000 25 8.6 44 30.6 0.000

10 35 10.0 14 12.7 0.485 7 2.0 7 6.4 0.049 42 12.0 21 19.1 0.083

11 49 12.4 26 22.4 0.011 5 1.3 6 5.2 0.021 54 13.7 32 27.6 0.001

12 31 10.8 28 20.1 0.011 9 3.1 6 4.3 0.780 40 13.9 34 24.5 0.014

All 
ages

221 9.5 185 19.0 0.000 48 2.1 82 8.4 0.000 269 11.6 267 27.4 0.000

Girls

6 25 10.3 31 19.1 0.029 6 2.4 19 11.7 0.000 31 12.7 50 30.9 0.000

7 30 9.9 38 22.0 0.000 10 3.3 19 11.0 0.001 40 13.2 57 32.9 0.000

8 37 11.3 39 22.9 0.001 4 1.2 12 7.1 0.001 41 12.5 51 30.0 0.000

9 47 13.8 40 20.4 0.050 7 2.1 12 6.1 0.026 54 15.9 52 26.5 0.003

10 55 15.4 22 18.2 0.477 12 3.4 10 8.3 0.041 67 18.8 32 26.4 0.090

11 58 17.0 22 16.3 0.893 5 1.5 7 5.2 0.044 63 18.5 29 21.5 0.522

12 45 18.5     22 15.9 0.578 11 4.5 10 7.2 0.350 56 23.0 32 23.2 1.000

All 
ages

297 13.8 214 19.5 0.000 55 2.5 89 8.1 0.000 352 16.3 303 27.7 0.000

DISCUSSION

In recent studies in Turkey, in spite of the fact 
that an increase in childhood obesity has been 
identified, follow-up studies to determine the 
change in obesity are rare. The use of differ-
ent diagnostic criteria in these studies makes 

it difficult to compare them and to follow 
changes in the obesity trend. 

In our study, over a 13-year-period, the obe-
sity prevalence rose dramatically in both girls 
and boys, reaching 8.1% in girls and 8.4% 
in boys in 2014. Over the short period of 13 
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years, this nearly 4-fold increase is worrying. 
In the 6- to 12-year-olds group, one of every 
3 children in Gemlik is overweight or obese.

There have been two other studies similar to 
ours in Turkey. The first was conducted on 
6-16-year-old children between 2001 and 
2009 and showed that the overweight/obese 
prevalence increased from 17.9 to 23.4 % 
(Atay 2010: 54). The second is a study con-
ducted in Isparta on 6 to 19-year-old children 
that reported an increase in obesity prevalence 
from 11.6 to 12.5 %; interestingly, however, 
the overweight prevalence decreased from 
12.2 to 11%   during the 4 years between 2005 
and 2009 (Akçam, 2013: 152-155). In both 
studies, despite the application of different 
diagnostic criteria, it is clear that there was 
an increase at childhood obesity prevalence.

When viewing studies conducted in develop-
ing countries, childhood obesity tends to ap-
pear to be increasing (Olaya 2015: 475; Man-
yanga, 2014:887; Hongpeng, 2014:105469; 
Lu, 2015: 36–42; Rachmi, 2017:20-29). This 
increase is usually due to physical inactivity 
and high-energy nutritional habits (WHO, 
2016:6). In developing countries, econom-
ic and social developments lead to certain 
changes in nutrition styles, and increased 
urbanization accelerates these phenomena 
(Olaya 2015: 475; Manyanga, 2014:887). 
The fact that obesity prevalence is low in 
rural areas supports this idea (Irmak, 2011; 
Hongpeng, 2014:105469). In Gemlik, there 

has been a dense urbanization over the last 11 
years. While the rural population was 27.9% 
in 2001, no areas of Gemlik could be defined 
as rural in 2014. Its rapid industrialization and 
role as an important harbor town for maritime 
transportation has contributed to the quick 
development of Gemlik (Gemlik Belediyesi, 
2014: 66). In our study, physical activities 
and nutritional habits of the children were not 
considered. However, it seems that rapid ur-
banization could be associated with changes 
in lifestyle and nutritional habits that led to 
obesity.

To prevent obesity in Turkey, a national ini-
tiative called the ‘Turkey Healthy Nutrition 
and Active Life Program’ began in Febru-
ary 2010 and was updated in 2014. In this 
program, goals and strategies were identi-
fied for obesity prevention in children and 
adolescents under a section titled ‘Providing 
Enough and Balanced Nutrition and Regu-
lar Physical Activity to Combat the Obesity 
Struggle in Schools’. A goal of decreasing 
the overweight prevalence to 10% in children 
and 5% in adolescents by 2017 has been set. 
In order to achieve this goal, strategies have 
been established, such as providing healthy 
nutrition at schools, identifying at-risk chil-
dren, and increasing physical activity (Turk-
ish Ministry of Health, 2013: 37). However, 
identifying the cause of obesity in each regi-
on and taking suitable precautions could help 
us to reach the 2017 targets by taking into ac-



84

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
September - October - November - December 2017 Issue: 11 Summer Time

ID:155 K:236
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

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

count regional differences and the effects of 
living in rural and urban areas. Otherwise, the 
increase in our country’s obesity prevalence 
shows no sign of slowing.

While we observed a clear increase in the in-
cidence of childhood obesity, the reasons un-
derlying this phenomenon were not defined. 
An additional study is necessary to determine 
the cause of increased obesity rates and to 
take steps to prevent them.
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Öz: Amaç: Bu araştırmada, Fırat Üniversitesi kampüsünde 
voleybol sporunu tercih eden öğrencilerin cinsiyet, eğitim 
ve voleybol oynama yılı değişkenlerine göre; beslenme alış-
kanlıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Metot: Araştırma 
evrenini, bir proje kapsamında Fırat Üniversitesi kampüsünde 
voleybol sporunu yapan 55’i erkek 33’ü bayan olmak üzere 
toplam 93 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan birey-
lerin demografik dağılımlarını belirlemek için yüzde (%) ve 
frekans (f) ve ki kare (Chi-Square) testi uygulanmıştır. Bul-
gular: Katılımcıların cinsiyetlerine göre beslenme alışkanlık-
larıyla ilgili olarak; besinlerin kalori miktarını bilerek, günlük 
gereksinim kadar kalori alma, düzenli olarak kahvaltı yapma, 
antrenmanlardan önce doping maddeleri kullanma arasında 
anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Eğitim durumlarına göre; 
vitamin ve mineral ihtiyacını dengeli karşılama, üç öğünden 
fazla beslenme, kalori miktarını bilerek, günlük gereksinim 
kadar kalori alma, enerji sistemini ve enerji ihtiyacını bilerek 
ona göre beslenme, vitamin ilaçları kullanma, enerji içecekle-
rinden kullanma değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar ol-
duğu ortaya çıkmıştır. Voleybol oynama yılı bakımından kuv-
vet geliştirici ağırlık antrenmanları yaparken protein içeriği 
yüksek besinler tüketmeye dikkat etme değişkeninde anlamlı 
bir farklılık olduğu görülmüştür.. Sonuç: Sonuç olarak katı-
lımcıların beslenme alışkanlıklarının ve beslenme bilgi düzey-
lerinin yeterli seviyede bulunduğuna dair görüşlerinin %52,7 
oranında olumlu olduğu saptanmıştır. Ancak bu oranın yeterli 
düzeyde olmadığı söylenebilir. Sporcuların, spor da beslenme 
ile başarı arasında yakın ilişki olduğu konusunda görüş be-
lirttikleri, ancak çoğunlukla bir beslenme uzmanından bilgi 
almadıkları (% 53,8), alınan bilginin ise en az kulüp beslenme 
uzmanından alındığı (%7,5) sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Voleybol, Beslenme

Abstract: Objective: The purpose of this study is to analyze 
the nutritional habits of the students who prefer volleyball 
on campus of Fırat University by the variables of sex, edu-
cation and year of playing volleyball. Method: A total of 93 
students composed of 55 male and 33 female students play-
ing volleyball on campus of Fırat University are the research 
population. In order to identify the demographic distribution 
of the individuals who participate in the research, percentage 
and frequency analyses and chi-square test was done. Results: 
Concerning the nutritional habits of the participants by their 
gender, a significant difference has been observed between 
taking sufficient calories daily by being aware of the calorie 
amount of foods, having breakfast regularly and use of doping 
substances before training. Regarding the educational back-
ground, significant differences have been determined between 
the variables of meeting the vitamin and mineral need bal-
anced, eating more than three meals, taking sufficient calories 
daily by being aware of the calorie amount of foods, eating by 
knowing the energy system and energy need, use of vitamin 
drugs and consuming energy drinks. A significant difference 
has been observed in the variable of paying attention to eating 
high-protein foods during strength improving weight trainings 
in terms of the years of playing volleyball. Conclusion: In 
conclusion, the opinions of the participants on nutritional hab-
its and their knowledge level on nutrition being sufficient are 
postive with a rate of 52.7%. However, it can be stated that 
this rate is insufficient. It has been determined that athletes are 
of the opinion that there is a close relation between nutrition in 
sports and uccess; however, they generally don’t take informa-
tion from a nutritionist  (53.8%) and the information received 
comes from the club’s nutritionist at last (7.5%).

Key Words: Student, Volleyball, Nutrition
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INTRODUCTION

Sports is presented as a competitive, solidar-
istic and cultural concept that allows social-
ization, improves spiritual and physical skills 
and is performed as a profession individually 
or in a group, with or without tools under 
certain rules in a way to occupy leisure or all 
time (Bompa, 1998). With this definition, vol-
leyball being one of the sports branches con-
tains many of the above concepts. 

Volleyball is a common team sports and in-
cluded in the group of contest sports played 
by teams. Two teams get their positions in the 
field divided into two equal parts by the net. 
The size of a standard field is (9m * 18m), the 
height of net is (2.24 m or 2.43 m) and certain 
number of players (6-6) is placed to meet the 
needs of special group or for the development 
of real players. The game is played to win 
scores, set and the match in the end. There is 
no time limitation (Fröhner, 1999). 

With reference to this definition, volleyball 
comes at the forefront of sports that can be 
used by educators to raise children and youth 
as good people. Because the only group sport 
closed to violence is volleyball Volleyball is 
a sport characterized by maximal effort, team 
work and close interaction of deep harmony 
(Bengü, 1987). The concept of team work re-
fers to the cooperation of a group of people 
for a common target universally. Cooperation 
is in every part of life and an important el-

ement of each achievement (Dinçer, 1999). 
Another factor important for athletic achieve-
ments is proper and balanced nutrition.

Nutrition refers to the elements necessary for 
human body and used by them for growth, de-
velopment and a healthy and long life (Bay-
sal, 2002). The nutrition of athletes is some-
thing that athletes and coaches still do not pay 
enough attention to. Because their focus is 
more on the exercises that will improve their 
training and performance in a shorter way. 
However, nutrition is one of the most impor-
tant factors that determine the performance 
of athletes as well as genetic structure and 
proper training. In recent years, the impor-
tance of nutrition on the success of sportsmen 
has become increasingly understood. There is 
a directly proportional relationship between 
the nutritional habits of the athletes and their 
performances. Whether it is sports for health 
or in amateur and professional sports, athletic 
achievements can be ensured as a result of 
a good use of nutrition and energy balance. 
Nowadays, nutrition in sports attracts atten-
tion of every athlete as a separate science 
branch (Güneş, 2005). 

The importance of nutrition in sports and the 
relation between working performance and 
nutrition have been established with the stud-
ies performed. Although there isn’t a “magi-
cal formula” in sports accepted as a struggle 
that will increase performance in terms of 
nutrition, nutrition of athletes indicates some 
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features and reveals the importance of nutri-
tion (Paker, 1998). 

There is no doubt that nutrition has an im-
portant role for an athlete to perform well. 
Athletic nutrition means taking the athlete 
forward, ensuring the athlete to be success-
ful and giving the athlete a chance to make 
a healthy sport. However, the athlete will 
only be nourished adequately and balanced 
by taking the nutritional items that the sport 
requires (Timothy, 179). 

Adequate and regular diet increases perfor-
mance of the athlete while insufficient and 
unbalanced nutrition affects performance 
negatively. The main purpose of athletic nu-
trition is to regain the energy consumed dur-
ing the exercise and to provide the energy re-
quired for the next exercise. Since nutrition 
has a direct influence on performance for ev-
ery sport, athletes should use their knowledge 
of nutrition and eat regularly and balanced by 
making this information a habit (Aksoy and 
Ersoy, 1993). 

Balanced nutrition in the sportive context 
means that the athlete gets the required nu-
tritional elements when necessary during 
training or competition (Ersoy, 1995). The 
concept of balance refers to healthy intake of 
nutritional elements and their substitution af-
ter spending in training and competition. Dif-
ferent foods should be preferred throughout 
the day to create a balanced diet and a menu 

diet. It is especially indicated in some nutri-
tion trends that at least 15 kinds of nutrients 
should be consumed per day. It is important 
to be able to take macro and micro elements 
on the menu as much as the daily needs (Kut-
er and Öztürk, 1999). 

In general, a human body consists of such 
substances as 60% water, 17% protein, 18% 
fat, 4.3% minerals, 0.7% CHO and hormones 
and enzymes although it varies according to 
the sex, age, genetic structure, climate and 
nutritional status. These substances which are 
considered to be nutrients exist in the human 
body in proportion as specified. Depending 
on the amount you have, the need for them 
also changes to scarcity or abundance. It ar-
ranges these needs thanks to the autonomous 
nerve system (Ersoy, 1998). 

While the nutrition of athlete is planned, the 
weight and height of the athlete, body fat 
percentage, nutrition knowledge level, nu-
tritional habits, health status and social and 
economic conditions should be taken into 
consideration (Ersoy et al., 1987). 

In sports actions, it is known that athletes 
spend energies at different dimensions while 
doing any movement depending on the dura-
tion, intensity, frequency and density of the 
movement. For this reason, athletes have 
some special aspects of their nutrition. How-
ever, it is necessary to evaluate these charac-
teristics in the light of the scientific research-
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es carried out and try to apply the obtained 
positive results in practice (Astrand, 1970). 

Malnutrition and preference of wrong nutri-
ents cause loss of performance. Good nutri-
tion and regular physical exercise improve 
the person’s sense of well-being and perfor-
mance in all daily activities. The energy in-
take of the athlete who will compete in the 
match must be compatible with the level of 
adequate physical activity. Further research 
is needed on nutrition that will increase ex-
ercise capacity and performance most effec-
tively (Baysal, 2002). 

It can be stated in our research that proper 
diet is important as well as planned train-
ing programs for a maximum performance 
in trainings and other sports activities and 
certain performance decreases can be ob-
served in individuals not eating healthily 
and properly while doing sports. Individuals 
who are aware of this need should try to eat 
more healthily and balanced by conducting 
research on nutrition. The better the level of 
nutritional knowledge of individuals playing 
volleyball is, the higher their performances 
will be. The purpose of this research is to de-
termine at which level the nutritional knowl-
edge and habits of individuals playing volley-
ball on campus are. 

MATERIAL and METHOD 

Research Population

The students preferring volleyball on the 
campus of Fırat University within the scope 
of a project constitute the research popula-
tion.      

Research Method 

The questionnaire used in the Master’s Thesis 
of Taze (2012), titled “Analysis on Nutrition-
al Habits and Knowledge Levels of Volley-
ball Players in the 1st League” in Dumlupınar 
University Institute of Health Sciences De-
partment of Physical Education and Sports 
has been used in our research (Taze, 2012).

In this research, the relevant questionnaire 
has been used to determine the nutritional 
habits and knowledge levels of the students 
playing volleyball on the campus of Fırat 
University. SPSS 21 statistics package pro-
gram has been used in arrangement of data. 
Percentage (%) and frequency (f) analyses 
have been conducted in order to determine 
the demographic distributions of the partici-
pant individuals and Chi-Square test has been 
performed at the significance level of 0.05 to 
determine whether there is a significant dif-
ference between the nutritional habits of indi-
viduals and sex. 
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FINDINGS

Table 1. Personal Information

VARIABLES N %

Sex
Male 55 59.1

Female 38 40.9

Age

21 years and below 46 49.5

22  - 23 28 30.1

24 years and above 19 20.4

Height

160 cm and below 13 14.0

161 cm - 166 cm 21 22.6

167 cm and above 59 63.4

Weight

55 kg and below 28 30.1

56 kg - 61 kg 32 34.4

62 kg and above 33 35.5

Educational background?

Associate Degree 12 12.9

Undergraduate 75 80.6

Postgraduate 6 6.5

How many years have you been 
playing volleyball?

1-5 years 80 86.0

6-10 years 10 10.8

11-15 years 3 3.2

Do you think your information on 
athletic nutrition is sufficient? 

Yes 49 52.7

No 29 31.2

No idea 15 16.1

If you are well-informed about the 
athletic nutrition, how did you get 

this information? 

From a coach 48 51.6

From books and scientific articles 28 30.1

From written and visual media 10 10.8

From the club’s dietician 7 7.5

Do you get information from a die-
tician preparing nutrition program 

while doing sports? 

Yes 43 46.2

No 50 53.8

What do you think about the relati-
on between nutrition in sports and 

success? 

Not related 5 5.4

Close relation 84 90.3

No idea 4 4.3
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Concerning Table 1, it has been observed that 
59.1% of the participants are male and 40.9% 
is female; 49.5% is aged 21 and below, 30.1% 
is aged between 22 and 23 and 20.4% is aged 
24 and above.

It has been observed that 14.0% of the indi-
viduals are 160 cm tall and below, 22.6% is 
161 cm – 166 cm tall and 63.4% is 167 cm 
tall and above. 

30.1% of the individuals who have participat-
ed in research weigh 55 kg and below, 34.4% 
weighs between 56 kg and 61 kg and 35.5% 
weighs 62 kg and above. 

Regarding the educational background of 
the individuals, it has been determined that 
21.9% has an associate degree, 80.6% has an 
undergraduate degree and 6.5% has a post 
graduate degree. 

When the years of playing volleyball are ex-
amined, it is seen that 86.0% has been play-
ing volleyball for 1-5 years, 10.8% for 6-10 
years and 3.2% for 11-15 years. 

It has been observed that 52.7% of the par-
ticipants have said yes and 31.2% of them 
have said no and 16.0% has no idea for the 
question ‘Do you think your information on 
athletic nutrition is sufficient?’.

Regarding the question ‘If you are well-in-
formed about the athletic nutrition, how did 
you get this information?’, it has been ob-
served that 51.6% has said from coach, 30.1% 
from books and scientific articles, 10.8% 
from written and visual media and 7.5% from 
the club’s dietician. 

46.2% of the participants have said yes and 
53.8% has said no to the question ‘Do you get 
information from a dietician preparing nutri-
tion program while doing sports?’.

The responses of the participants to the ques-
tion ‘What do you think about the relation 
between nutrition in sports and success?’ are 
as follows; 5.4% thinks there is no relation, 
90.3% thinks there is a close relation and 
4.3% has no idea. 



93

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
September - October - November - December 2017 Issue: 11 Summer Time

ID: 160 K: 257
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

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

Table 2. The Differences Between the Nutritional Habits of Students Depending on Sex

Item 
No

OPINIONS
VARIABLES

SigmaSex % N Agree Disagree

1
I try to maintain my weight by 
paying attention to my nutrition. 

Male 59.1 55 46 9
.941Female 40.9 38 32 6

Total 100 93 78 15

2
I try not to consume nutrients 
containing complex carbohydrates 
before training and match. 

Male 59.1 55 40 15
.476Female 40.9 38 25 13

Total 100 93 65 28

3
I consume carbohydrate-rich foods 
and beverages before and after 
training and match. 

Male 59.1 55 42 13
.996Female 40.9 38 29 9

Total 100 93 71 22

4
I drink sufficient amount of water 
(every 20 min.) during exercise. 

Male 59.1 55 40 15
.699Female 40.9 38 29 9

Total 100 93 69 24

5
I meet my vitamin and mineral 
need by eating healthily and pro-
perly. 

Male 59.1 55 37 18
.220Female 40.9 38 30 8

Total 100 93 67 26

6
I eat more than 3 light meals a day. Male 59.1 55 33 22

.573Female 40.9 38 25 13

Total 100 93 58 35

7
I pay attention that the last meal 
before the training is satisfying 
and the foods I have tried before 
training. 

Male 59.1 55 37 18
.510Female 40.9 38 28 10

Total 100 93 65 28

8
I strictly follow exercise and diet 
program in order to lose weight. 

Male 59.1 55 26 29
.797Female 40.9 38 19 19

Total 100 93 45 48

9
I take the necessary daily calorie by 
knowing the calorie amount of the 
foods I eat in a day. 

Male 59.1 55 38 17
.036Female 40.9 38 18 20

Total 100 93 56 37
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10
I pay attention that the exercises I 
do to lose weight are long-term and 
less intense. 

Male 59.1 55 33 22
.149Female 40.9 38 17 21

Total 100 93 50 43

11
I pay attention to eating high-
protein foods during strength 
improving weight trainings.

Male 59.1 55 38 17
.739Female 40.9 38 25 13

Total 100 93 63 30

12
I do carbohydrate loading before 
training. 

Male 59.1 55 37 18
.510Female 40.9 38 28 10

Total 100 93 65 28

13
I eat the last meal before training 
nearly 3-4 hours earlier. 

Male 59.1 55 40 15
.105Female 40.9 38 33 5

Total 100 93 73 20

14
I don’t eat junk food between meals 
and before bed. 

Male 59.1 55 35 20
.193Female 40.9 38 19 19

Total 100 93 54 39

15
I don’t eat fast-food (hamburger, 
crisps etc.).

Male 59.1 55 30 25
.411Female 40.9 38 24 14

Total 100 93 54 39

16
I pay attention to my nutrition in 
accordance with the energy system 
and energy need used in my branch. 

Male 59.1 55 41 14
.242Female 40.9 38 24 14

Total 100 93 65 28

17
I prefer drinking natural fruit juices 
instead of fizzy drinks like cola. 

Male 59.1 55 39 16
.771Female 40.9 38 28 10

Total 100 93 67 26

18
I do my breakfast regularly. Male 59.1 55 43 12

.010Female 40.9 38 20 18

Total 100 93 63 30

19
I regularly use vitamin drugs every 
day. 

Male 59.1 55 29 26
.797Female 40.9 38 19 19

Total 100 93 48 45
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20
I use doping before training. Male 59.1 55 23 32

.038Female 40.9 38 8 30

Total 100 93 31 62

21
I use energy drinks during and after 
training.

Male 59.1 55 33 22 0.91

Female 40.9 38 16 22

Total 100 93 49 44

 In Table 2, Chi-Square test at the signifi-
cance level of α=0.05 has been applied with 
the purpose of understanding whether there 
is a significant difference between nutritional 
habits of individuals playing volleyball on 
campus and sex. 

According to the test results, the significant 
differences between the nutritional habits of 

individuals playing volleyball on campus in 
terms of sex are between taking daily calo-
rie needed by knowing the calorie amount of 
foods (p<0.05), having breakfast regularly 
(p<0.05) and use of doping before training 
(p<0,05); no significant differences has been 
established between other items  (p>0.05).
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Table 3. The Differences Between the Nutritional Habits of Students Depending on Edu-
cational Background

Item 
No

OPINIONS
VARIABLES

Educational 
Background

Agree Disagree Sigma

1
I try to maintain my weight by paying atten-
tion to my nutrition.

Associate Degree 12 0
.264Undergraduate 61 14

Postgraduate 5 1

2
I try not to consume nutrients containing 
complex carbohydrates before training and 
match. 

Associate Degree 8 4
.117Undergraduate 55 20

Postgraduate 2 4

3
I consume carbohydrate-rich foods and be-
verages before and after training and match. 

Associate Degree 11 1
.370Undergraduate 56 19

Postgraduate 4 2

4
I drink sufficient amount of water (every 20 
min.) during exercise. 

Associate Degree 8 4
.276Undergraduate 58 17

Postgraduate 3 3

5
I meet my vitamin and mineral need by 
eating healthily and properly. 

Associate Degree 12 0
.010Undergraduate 53 22

Postgraduate 2 4

6
I eat more than 3 light meals a day. Associate Degree 11 1

.033Undergraduate 42 33

Postgraduate 5 1

7
I pay attention that the last meal before the 
training is satisfying and the foods I have 
tried before training. 

Associate Degree 8 4
.510Undergraduate 54 21

Postgraduate 3 3

8
I strictly follow exercise and diet program in 
order to lose weight. 

Associate Degree 9 3
.052Undergraduate 35 40

Postgraduate 1 5
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9
I take the necessary daily calorie by kno-
wing the calorie amount of the foods I eat 
in a day. 

Associate Degree 10 2
.024Undergraduate 45 30

Postgraduate 1 5

10
I pay attention that the exercises I do to lose 
weight are long-term and less intense. 

Associate Degree 7 5
.568Undergraduate 41 34

Postgraduate 2 4

11
I pay attention to eating high-protein foods 
during strength improving weight trainings.

Associate Degree 8 4
.700Undergraduate 50 25

Postgraduate 5 1

12
I do carbohydrate loading before training. Associate Degree 10 2

.384Undergraduate 50 25

Postgraduate 5 1

13
I eat the last meal before training nearly 3-4 
hours earlier. 

Associate Degree 11 1
.408Undergraduate 58 17

Postgraduate 4 2

14
I don’t eat junk food between meals and 
before bed. 

Associate Degree 7 5
.918Undergraduate 44 31

Postgraduate 3 3

15
I don’t eat fast-food (hamburger, crisps etc.). Associate Degree 6 6

.091Undergraduate 42 33

Postgraduate 6 0

16
I pay attention to my nutrition in accordance 
with the energy system and energy need 
used in my branch. 

Associate Degree 11 1
.038Undergraduate 52 23

Postgraduate 2 4

17
I prefer drinking natural fruit juices instead 
of fizzy drinks like cola. 

Associate Degree 10 2
.332Undergraduate 54 21

Postgraduate 3 3

18
I do my breakfast regularly. Associate Degree 10 2

.326Undergraduate 50 25

Postgraduate 3 3
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19
I regularly use vitamin drugs every day. Associate Degree 10 2

.038Undergraduate 34 41

Postgraduate 4 2

20
I use doping before training. Associate Degree 5 7

.805Undergraduate 24 51

Postgraduate 2 4

21
I use energy drinks during and after training. Associate Degree 10 2

.048Undergraduate 35 40

Postgraduate 4 2

In Table 3, Chi-Square test at the significance 
level of α=0.05 has been applied with the pur-
pose of understanding whether there is a sig-
nificant difference between nutritional habits 
of individuals playing volleyball on campus 
and educational background.

According to the test results, the significant 
differences between the nutritional habits of 
individuals playing volleyball on campus in 

terms of educational background are between 
meeting the vitamin and mineral need balanced 
(p<0.05), eating more than 3 meals (p<0.05), 
taking daily calorie needed by knowing the 
calorie amount of foods (p<0.05), eating ac-
cording to energy system and energy need 
(p<0.05), using vitamin drugs (p<0.05) and 
using energy drinks  (p<0.05); no significant 
differences has been established between oth-
er items  (p>0.05).
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Table 4. The Differences between The Nutritional Habits of Students Depending on 
Years of Playing Volleyball

Item 
No

OPINIONS
VARIABLES

Years of pla-
ying volley-

ball
Agree Disagree Sigma

1
I try to maintain my weight by paying attention 
to my nutrition.

1-5 years 66 14
.6176-10 years 90 1

11-15 years 3 0

2
I try not to consume nutrients containing comp-
lex carbohydrates before training and match. 

1-5 years 54 26
.3696-10 years 8 2

11-15 years 3 0

3
I consume carbohydrate-rich foods and bevera-
ges before and after training and match. 

1-5 years 61 19
.8916-10 years 8 2

11-15 years 2 1

4
I drink sufficient amount of water (every 20 
min.) during exercise. 

1-5 years 60 20
.9016-10 years 7 3

11-15 years 2 1

5
I meet my vitamin and mineral need by eating 
healthily and properly. 

1-5 years 57 23
.5466-10 years 7 3

11-15 years 3 0

6
I eat more than 3 light meals a day. 1-5 years 49 31

.2956-10 years 8 2

11-15 years 1 2

7
I pay attention that the last meal before the 
training is satisfying and the foods I have tried 
before training. 

1-5 years 55 25
.7606-10 years 8 2

11-15 years 2 1

8
I strictly follow exercise and diet program in 
order to lose weight. 

1-5 years 37 43
.5816-10 years 6 4

11-15 years 2 1
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9
I take the necessary daily calorie by knowing 
the calorie amount of the foods I eat in a day. 

1-5 years 48 32
.9736-10 years 6 4

11-15 years 2 1

10
I pay attention that the exercises I do to lose 
weight are long-term and less intense. 

1-5 years 43 37
.7196-10 years 6 4

11-15 years 1 2

11
I pay attention to eating high-protein foods 
during strength improving weight trainings.

1-5 years 53 27
.0046-10 years 10 0

11-15 years 0 3

12
I do carbohydrate loading before training. 1-5 years 55 25

.1446-10 years 9 1

11-15 years 1 2

13
I eat the last meal before training nearly 3-4 
hours earlier. 

1-5 years 62 18
.5836-10 years 9 1

11-15 years 2 1

14
I don’t eat junk food between meals and before 
bed. 

1-5 years 46 34
.5096-10 years 7 3

11-15 years 1 2

15
I don’t eat fast-food (hamburger, crisps etc.). 1-5 years 47 33

.8306-10 years 5 5

11-15 years 2 1

16
I pay attention to my nutrition in accordance 
with the energy system and energy need used in 
my branch. 

1-5 years 55 25
.7606-10 years 8 2

11-15 years 2 1

17
I prefer drinking natural fruit juices instead of 
fizzy drinks like cola. 

1-5 years 60 20
.2466-10 years 5 5

11-15 years 2 1

18
I do my breakfast regularly. 1-5 years 55 28

.3026-10 years 8 2

11-15 years 3 0
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19
I regularly use vitamin drugs every day. 1-5 years 43 37

.5816-10 years 4 6

11-15 years 1 2

20
I use doping before training. 1-5 years 28 52

.4386-10 years 3 7

11-15 years 0 3

21
I use energy drinks during and after training. 1-5 years 40 40

.4346-10 years 7 3

11-15 years 2 1

In Table 4, Chi-Square test at the significance 
level of α=0.05 has been applied with the pur-
pose of understanding whether there is a sig-
nificant difference between nutritional habits 
of individuals playing volleyball on campus 
and years of playing volleyball.

According to the test results, the significant 
differences between the nutritional habits of 
individuals playing volleyball on campus in 
terms of educational background are only 
seen in paying attention to eating high-pro-
tein foods during strength improving weight 
trainings (p<0.05) and no significant differ-
ences has been established between other 
items  (p>0.05).

DISCUSSION 

In the study of Pulur and Cicioğlu (2001), it 
has been determined that the majority of the 
athletes with a rate of 54% are knowledge-
able about the athletic nutrition (Pulur and 
Cicioğlu, 2001) while Atay et al. (2006) have 
concluded that the 73.7% of football players 

have a very good and good information on 
nutrition and 26.2% of them have low and 
moderate information on nutrition (Atay et 
al., 2006). It has been observed in this re-
search that 52.7% of the athletes are well-
informed about the athletic nutrition and this 
shows similarity with the studies of Pulur and 
Atay. 

In the study of Sossin et al. (1997) performed 
on a total of twenty-one wrestling coaches 
at college, the knowledge of coaches on diet 
and nutrition applied in competitions have 
been tested. While 82.0% of the coaches find 
themselves successful in their branch, they 
have stated that they are inadequate about 
the loss of weight, information on nutrition 
and vitamins (Sossin et al., 1997). 76.6% of 
the athletes according to Sivrikaya (2006) 
and 38.3% of them according to the study 
of Sürücüoğlu et al. (1996) have uttered that 
their source of information about the nutri-
tion is their coaches. In the study of Şenel et 
al. (2004), 42.5% of the athletes point out to 
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their coaches and 25.8% of them to books-
journal and radio-TV as the source of infor-
mation. This indicates that the coaches have 
an important place on athletes about the in-
formation on nutrition (Şenel et al., 2004). 
In their study, 51.6% of the athletes have 
replied to the question ‘If you are well-in-
formed about the athletic nutrition, how did 
you get this information?’ as from coaches. 
30.1% of them have replied as books and sci-
entific publications. In this study, 51.6% of 
them have stated their coaches and 30.1% 
have stated books and scientific articles as the 
source of information. This case is similar to 
the studies of Sossin, Sivrikaya, Sürücüoğlu 
and Şenel. In another study of Abood et al. 
(2004), they have measured the knowledge 
level of football players on nutrition and their 
information on nutrition has been found to be 
insufficient (Abood et al., 2004). 

As in other sports branches, there are some 
physiological, psychological and social fac-
tors from which the individuals being en-
gaged in volleyball are affected during the 
intense training schedules and matches. 

Concentration, being ready and nutrition are 
a part of these important factors and may neg-
atively affect the performance. 

There is no doubt that nutrition has a sig-
nificant role for the good performance of an 
athlete. Athletic nutrition means taking the 
athlete forward, ensuring the athlete to be 

successful and giving the athlete a chance to 
make a healthy sport. However, the athlete 
will only be nourished adequately and bal-
anced by taking the nutritional items that the 
sport requires (Mollaoğlu, 1992). In order for 
an athlete to build her/his body, to maintain 
health and to reach high athletic performance 
can only be ensured with a balanced, proper 
and healthy nutrition (Sevim, 2007). 

Considering the responses of individuals 
preferring volleyball on campus given to the 
25-question survey, it has been stated that 
there is a significant difference between tak-
ing daily calorie needed by knowing the calo-
rie amount of foods, having breakfast regular-
ly and use of doping before training accord-
ing to the test results between the nutritional 
habits of individuals preferring volleyball on 
campus and sex; no significant difference has 
been established between other items. 

The significant differences in terms of the nu-
tritional habits of individual playing volley-
ball on campus and their educational back-
ground according to test results are between 
such items as meeting the vitamin and min-
eral need balanced, eating more than 3 meals, 
taking the daily calorie needed by knowing 
the calorie amount of foods, eating by the en-
ergy system and energy need, using vitamin 
pills and using energy drinks; no significant 
difference has been established between oth-
er items. 
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According to test results, the significant dif-
ferences between the nutritional habits of in-
dividual playing volleyball on campus and 
the years of playing volleyball are between 
the item of eating high-protein foods during 
strength improving weight trainings; no sig-
nificant difference has been established be-
tween other items.

In conclusion, individuals aiming the top 
place in sports, amateur athletes, clubs and 
coaches should be in cooperation with the di-
eticians. As can be observed in the literature 
studies stated in the research and in parallel 
to the researches conducted on the nutritional 
habits of athletes, it has been determined that 
the opinions of the individuals preferring vol-
leyball at campus on nutritional habits and 
their knowledge level on nutrition being suf-
ficient - which constitute the subject of the 
study - are positive with a rate of 52.7%. 
However, it can be stated that this rate is in-
sufficient. 

It has been determined that athletes are of the 
opinion that there is a close relation between 
nutrition in sports and success; however, they 
generally don’t take information from a nutri-
tionist  (53.8%) and the information received 
comes from the club’s nutritionist at last 
(7.5%). In this regard, it can be a factor for 
sports facilities and sports clubs not to em-
ploy a nutritionist. In addition, this condition 
becomes a disadvantage for the individuals 
to be more conscious and to have knowledge 

about nutrition. Employment of a dietician in 
public or private sports facilities and clubs 
will both close the gap in this field and help 
the athletes and other individuals doing sports 
become more knowledgeable and conscious 
on nutrition.

Suggestions 

It is necessary for all public or private insti-
tutions, organizations, enterprises and sports 
clubs engaged in sports to hire a dietician in 
their own place or to get support from univer-
sities on nutrition; this can be more appropri-
ate attitude for the individuals doing sports.

The knowledge level of individuals, athletes 
and coaches doing sports on campus on nutri-
tion should be improved with a training, sem-
inar, course etc. on nutrition. The required 
awareness can be created in this matter by 
starting in the families of these individuals. 

Emphasizing the importance of nutrition in 
written and visual media and sustaining co-
operation with universities can help increas-
ing the consciousness of individuals doing 
sports on campus, athletes and those working 
in sports clubs on nutrition. 
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Öz: Amaç: Kızartmalık yağların insan sağlığına verdiği za-
rarların yanında çevre açısından da büyük risk oluşturduğu 
yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu araştırma Yükse-
köğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) bağlı 
bazı yurtlarda yemek hizmetleri çalışanlarının ve öğrencilerin 
atık yağlarla ilgili bilgi düzeylerinin ve kızartmalık yağ de-
netiminin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: 
Tanımlayıcı tipte kesitsel bir araştırmadır. Her yurdun kapasi-
tesine göre oranlayarak ulaşılması gereken 1588 öğrenci dağı-
lımı yapılmıştır. Lokanta-Kantinde çalışan 130 kişinin tümü 
çalışma kapsamına alınmış ve hepsine ulaşılmıştır. Bulgular: 
Öğrencilerin %92.8’i atık kızartma yağlarının çevreye zararı 
olduğu, %73.5’i atık kızartma yağlarının geri dönüşümünün 
yapılabileceği, %73.6’sıda atık yağların biyodizel (mazot)  
üretiminde kullanılabileceği düşüncesindedir. Yurtlarda kı-
zartma yağlarının sabah ölçülen Toplam Polar Madde (TPM) 
ve sıcaklık ortancalarına bakıldığında, sırasıyla; Malatya’da 
12.5, Adıyaman’da 12.0, Elazığ’da 12.5, Tunceli’de 12.5; 
Malatya’da 129 oC, Adıyaman’da 115 oC, Elazığ’da 138 oC, 
Tunceli’de 108.75 oC olduğu saptanmıştır. Bazı küçük yurt-
larda bitkisel atık yağın şehir şebekesine ve çöpe döküldüğü 
tespit edilmiştir. Sonuç: Genel olarak kullanılmış kızartma 
yağlarının kalitesinin iyi olduğu görülmüştür. Sağlıklı nesil-
lerin yetiştirilmesi için toplumun her kesiminin bilgilendiril-
mesi ve bilinçli olarak sorumluluklarını yerine getirmesi ge-
rekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atık Yağ, Sağlık, Sıcaklık

Abstract: Aim:  Studies have proven that frying oil poses a 
great risk for the environment in addition to its hazards on 
human health. This study was planned in order to evalation 
of the knowledge levels of food service workers and students 
concerning waste oil and frying oil inspection at some dor-
mitories involved in the higher education credit and hostels 
institution Method: This is a descriptive type, cross-sectional 
study. 1588 students who needed to be reached were distrib-
uted according to the capacity of each dormitory. All 130 
personnel working at restaurant-canteen were included in 
the study and all personnel were reached. Results: 92.8% of 
students were of the opinion that waste frying oil was envi-
ronmentally hazardous, 73.5% were of the opinion that waste 
frying oil can be recycled, and 73.6% were of the opinion that 
waste oil can be used for biodiesel (diesel oil) production. 
When TPM and temperature median values of the frying oil 
at dormitories measured in the morning were examined, these 
values were respectively 12.5 in Malatya, 12.0 in Adıyaman, 
12.5 in Elazığ and 12.5 in Tunceli; and 129 oC in Malatya, 115 
oC in Adıyaman, 138 oC in Elazığ, and 108.75 oC in Tunceli. 
In some small dormitories, vegetable waste oil has been found 
in the city network and in the cattles. Conclusion: The quality 
of the used frying oil was generally observed to be good. In 
order to raise healthy generations, every segment of society 
should be informed and should consciously perform their re-
sponsibilities.

Key Words: Waste Oil, Health , Temperature
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GİRİŞ

Son zamanlarda ülkemizde özellikle beslen-
me alışkanlığının hazır yiyecek türüne kay-
ması, ayaküstü yenilen hamburger, patates 
kızartması gibi yiyeceklerin fazla tüketimin-
de artışlar olmuştur(Önay Derin vd., 2016: 
2). Bu artışın sonucu kullanılmış bitkisel atık 
yağlar da artmıştır. 1 litre atık yağ, 1 milyon 
litre suyu kullanılamaz, 5 milyon litre suyu 
içilemez duruma getirir. Kullanılmış bitkisel 
atık yağlar evsel atık su kirliliğinin %25’ini 
oluşturmaktadır. Atık yağlar ekotoksik özelli-
ğe sahiptir; bulunduğu ortamı kirletir, ortam-
da yaşayan canlılara zarar verir. Atık yağların 
biyodizele dönüştürülerek geri kazanımı, bu 
yağların çevreye verdiği zararı ortadan kaldır-
ması açısından oldukça önemlidir (Keskinler, 
2008:3-Taşkaya, 2010:2).

Kullanılmış yağlar lavaboya döküldüğü za-
man dren sistemine sıvanır, kanalizasyon 
borusu içindeki atıkların yapışmasına ve za-
manla borunun daralmasına neden olur. Ka-
nalizasyona dökülen atık yağlar diğer atıkları 
tutar ve kanalizasyon sisteminin kullanılmaz 
hale gelmesine sebep olurlar(Öztürk,2004:1).

Kızartma amacıyla kullanılan yağlar defalarca 
kullanıldığında polar sayıları yükselir ve kan-
serojen madde haline gelir. Kullanılmış yağ 
kesinlikle bekletilip tekrar kullanılmamalıdır. 
Bekleyen yağın peroksit değeri yükselerek 
oksitlenir ve bağışıklık sistemine zarar vere-
bilmektedir. Kızartmalarda kullanılan bitkisel 

yağların tekrar kullanılması mide ve kolon 
kanseri gibi hastalıklara sebep olmakla birlik-
te, kalp-damar hastalıklarına yakalanma ris-
kini büyük ölçüde arttırabilmektedir(Oysun, 
1984:295).

Bitkisel atık yağların canlılar üzerindeki kan-
serojen etkileri nedeniyle yem ve sabun sa-
nayinde kullanılması yasaklanmıştır. Tarım, 
Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2005/24 
sayılı tebliği ile yem sanayinde kullanılması, 
Sağlık Bakanlığı’nın 15.02.2006 tarih ve 1697 
sayılı yazısı ile de sabun üretiminde kullanıl-
ması yasaklanmıştır. Bundan dolayı bitkisel 
atık yağların sadece biyodizel üretiminde kul-
lanılmasına izin verilmiştir. Üretilen biyodi-
zel çevre dostu olarak, çevre kirliliğine çözüm 
olabilecektir. Bu şekilde atık kızartma yağları 
değerlendirilebilecek ve bu yağlardan oluşan 
doğan çevre kirliliğinin azaltılabilecektir. Bu 
yağların değerlendirilmesinde en büyük sorun 
yağların toplanmasından kaynaklanmaktadır  
(Anonim, 2010: 34, Utlu,2005:5).

Kızartmalık yağların insan sağlığına verdiği 
zararların yanında çevre açısından da büyük 
risk oluşturduğu yapılan araştırmalarla kanıt-
lanmıştır (Oktay vd.,2007:210). Bu araştırma 
Malatya ve çevre illerdeki yurtlarda;

•	 Öğrencilerin kızartma işlemi ve atık 
yağla ilgili bilgi düzeyinin, 

•	 Lokanta-kantinde bitkisel atık yağla-
rın nasıl bertaraf edildiğinin, 
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•	 Lokanta-Kantin çalışanlarının, kızart-
ma işlemini doğru yapıp yapmadığı-
nın ve atık yağ bilgi düzeyinin,

•	 Kızartmalık yağ denetiminin(Toplam 
Polar Madde (TPM) ve Sıcaklık Ölçü-
mü) yapılıp yapılmadığının araştırıl-
ması amacıyla yapılmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmanın Türü, Yeri ve Zamanı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya, 
Adıyaman, Elazığ ve Tunceli’deki 10 yurt-
ta barınan üniversite öğrencileri ve lokanta-
kantin çalışanlarıyla 2013 yılında yapılmış 
tanımlayıcı tipte kesitsel bir araştırmadır.

Araştırmanın Evreni

Araştırmanın evrenini YURTKUR Malatya 
Bölge Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan 
10000 öğrenci ve Lokanta-Kantin işletmele-
rinde çalışan 130 personel oluşturmaktadır. 
10000 öğrenciden tip 1 hata % 5, tip 2 hata % 
20 kızartma yağlarının zararını bilme oranı % 
52 (Atik vd., 2006:25) olarak alındığında en 
az 1588 öğrenciye ulaşılması hesaplanmış ve 
hepsine ulaşılmıştır. Her yurdun kapasitesine 
göre oranlayarak ulaşılması gereken 1588 öğ-
renci dağılımı yapılmıştır. Lokanta-Kantinde 
çalışan 130 kişinin tümü çalışma kapsamına 
alınmış ve hepsine ulaşılmıştır.

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama 
Araçları 

Araştırmada kullanılacak verileri elde etmek 
için; öğrencilere ve lokanta-kantin çalışanla-
rına sosyo-demografik özelliklerini, kızartma 
işlemi ve atık yağla ilgili bilgilerini değerlen-
dirmeye yönelik birer anket uygulanmıştır. 
Yurt yemekhanelerinde dört ay boyunca Tes-
to 265 Kızartma Yağı Test Cihazı kullanıla-
rak sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez 
kızartma yağının TPM miktarı ve sıcaklığı 
ölçülmüştür. 

Araştırmanın Değişkenleri

Bağımsız değişkenleri: Öğrencilerde, kaldı-
ğı yurt, yaş, cinsiyet, medeni durum, yerle-
şim yeri, okuduğu bölüm, sınıf, yurtta kalış 
süresidir. Çalışanlarda, işletme yeri ve göre-
vidir. Bağımlı değişkenler: Yağ ve kızartma 
işlemiyle ilgili bilgi düzeyi, atık yağ ile ilgili 
bilgi düzeyidir. Yurtlarda, kızartma yağının 
ölçülen TPM ve Sıcaklık değerlerdir.

Verilerin İstatistiksel Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin 
tümü ‘SPSS 22.0for Windows’ istatistik pa-
ket programıyla değerlendirilmiştir. Nitel de-
ğişkenler sayı (n) ve yüzde (%) olarak, nicel 
değişkenler ise normal dağılıma uymayanlar 
minimum, ortanca ve maksimum olarak ifade 
edilmiştir. Çalışma sonucunda, TPM ve sıcak-
lık değerlerine yapılan Kolmogorov-Smirnov 
testinde veriler normal dağılıma uygun ol-
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madığı için (p<0.05) Krusall Wallis varyans 
analizi post hoc olarak Bonferroni düzeltmesi 
yapılarak Man-Whitney U testi kullanılmış-
tır. Diğer nitel verilerin değerlendirilmesinde 
ise pearsonkhi kare testi ve fisherexact testi 
kullanılmıştır. Tüm istatistiksel değerlendir-
melerde p <0.05 değeri anlamlı olarak kabul 
edilmiştir. 

Araştırmanın Sınırlılıkları

Sadece Malatya Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Bölge Müdürlüğüne bağlı illerdeki yurtlarda 
kızartmalık yağların ölçümü, bu yurtların lo-
kanta-kantininde çalışanların ve bu yurtlarda 
barınan öğrencilerin atık yağlarla ilgili bilgi 
düzeyinin belirlenmesi araştırmanın sınırlılı-
ğını oluşturmaktadır.

Etik İlkeler

Araştırmanın yürütülebilmesi için İnönü 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan 
gerekli izinler alınmıştır. (Tarih 15.05.2013, 
Karar numarası 71)

BULGULAR

Araştırma kapsamına giren 1588 öğrencinin 
sosyo-demografik özelliklerinin dağılımına 
bakıldığında; %44’ü (n=698) erkek; %56’sı 
(n=890) kızdır. Araştırma grubunun yaş orta-
laması 21.3 ± 2.12’dir. Öğrencilerin %41.8’i 
Malatya’daki, %22.2’si Adıyaman’daki, 
%24.5’i Elazığ’daki ve %11.5’i Tunceli’de-
ki yurtlarda kalmaktadır. Yerleşim yeri dağı-
lımına bakıldığında; 1211 (%76.3)   kişinin 
kent merkezinden ve 377 kişinin (%23.7) kır-
sal alandan geldiği belirlenmiştir.
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Tablo1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kızartma İşlemi ve Atık Yağ Bilgi Düzeyine 
Ait Bilgilerin Dağılımı

                                                                                                                    Sayı     Yüzde 
                                                                                                                      (n)        (%)                                                                           

Kızartma yağının günde birden fazla kullanımı sakıncalıdır 1459 91.9

Kızartma işleminin gıdanın besleyicilik özelliğine(vitamin içeriğine, protein 
kalitesine) zararı vardır

1376 86.6

Kızartma işleminin çok yüksek sıcaklıkta yapılması gıdaya zarar verir 1403 88.4

Kızartma yağının tekrar tekrar kullanımı kanserojen madde oluşumuna sebep 
olur

1517 95.5

Atık kızartma yağı ne yapılmalı
Lavabonun içine dökülmeli
Toplanıp çöpe atılmalı
Toplama şirketine verilmeli

          Diğer*

104
299
1146
39

6.5
18.8
72.2
2.5

Atık kızartma yağlarının çevreye zararı vardır 1474 92.8

Atık kızartma yağlarının geri dönüşümü yapılabilir 1167 73.5

Atık yağlar biyodizel (mazot)  üretiminde kullanılabilir 1168 73.6

TOPLAM 1588 100.0

*Diğer(Bilgim yok, sabun imalatında kullanılsın, saklanmalı, uygun şekilde yok edilmeli, tekrar 
kullanılmamalı)

Araştırmaya katılan öğrencilerin kızartma iş-
lemi ve atık yağ bilgi düzeyi dağılımına Tab-
lo 1’de bakıldığında; öğrencilerin %91.9’u 
kızartma yağının günde birden fazla kulla-
nımının sakıncalı olduğunu, %86.6’sı kızart-
ma işleminin gıdanın besleyicilik özelliğine 
(vitamin içeriğine, protein kalitesine) zararı 
olduğunu,  %88.4’ü kızartma işleminin çok 
yüksek sıcaklıkta yapılmasının gıdaya zarar 
verdiğini ve %95.5’i kızartma yağının tek-
rar tekrar kullanımının kanserojen madde 
oluşumuna sebep olduğunu düşünmektedir. 
Öğrencilerin %72.2’si atık kızartma yağla-

rının toplama şirketine verilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Öğrencilerin %92.8’i atık kızart-
ma yağlarının çevreye zararı olduğu, %73.5’i 
atık kızartma yağlarının geri dönüşümünün 
yapılabileceği, %73.6’sıda atık yağların bi-
yodizel (mazot)  üretiminde kullanılabileceği 
düşüncesindedir.

Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin 
%91’i, kızların %94.3’ü atık kızartma yağla-
rının çevreye zararı olduğunu belirtmiş olup, 
gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuş-
tur (p<0.05). Çalışma grubundaki erkeklerin 
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öğrencilerin %77.2’si, kızların %70.6’sı atık 
kızartma yağlarının geri dönüşümü yapıla-
bileceğini belirtmiştir (p<0.01).  Araştırma-
ya katılan öğrencilerden kent merkezinden 
gelenlerin %93.6’sı, kırsal alandan gelenle-
rin %90.5’i atık kızartma yağlarının çevreye 
zararı olduğunu belirtmiş olup, gruplar ara-
sındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 
Araştırmaya katılan 19 ve altı yaş grubun-
daki öğrencilerin %75.3’ü, 20 yaşındakilerin 
%66.5’i, 21 yaşındakilerin %21’i, 22 yaşın-
dakilerin % 75.5’i, 23 ve üstü yaştakilerin 
%74.6’sı atık kızartma yağlarının geri dönü-
şümü yapılabileceğini belirtmiş olup, 21 ya-
şındaki öğrencilerin atık kızartma yağlarının 
geri dönüşümü yapılabileceğini ifade etme 
oranı diğer gruplara göre anlamlı ölçüde dü-
şük bulunmuştur (p<0.05).

Lokanta-Kantinde çalışan personellerin çalış-
tığı yurtlara ve görevlerine göre dağılımına ba-
kıldığında çalışanların %35.4’ü Malatya’da, 
%22.3’ü Adıyaman’da, %32.3’ünün 
Elazığ’da, %10’unun Tunceli’deki yurtlarda 
oldukları tespit edilmiştir. Çalışanların işlet-
medeki görevlerine göre dağılımına bakıldı-
ğında; %8.5’i işveren, %16.9’u aşçı, %70’i 
garson-bulaşıkçı, %4.6’sı gıda mühendisi- 
kimyager olarak çalıştığı saptanmıştır.

Lokanta-kantin çalışanlarının kızartma yağı-
nı kullanım şekli ve kalan yağ ile ilgili uy-
gulamalarına göre dağılımına Tablo 2’de ba-
kıldığında; çalışanlarının %70.8’i kızartma 
yapılan yağın tekrar kullanıldığını, bu yağı 

tekrar kullanan kişilerin %45.4’ü aynı yağı 
günde iki kez kullandığını, %20’si üç kez 
kullandığını, %5.4’ü ise dört ve dörtten faz-
la kez kullandığını belirtmiştir. Çalışanların 
%8.5’i ertesi güne kalan yağı sonuna kadar 
kullandıklarını, %8.5’i kalan yağın üzerini 
taze yağ ile tamamladıklarını, %83.1’i kalan 
yağın hepsini attıklarını ve yeni yağ kullan-
dıklarını ifade etmiştir.

Lokanta-kantin çalışanlarının atık yağ ile il-
gili sorulara verdikleri cevapların dağılımına 
bakıldığında; kullanılmış/atılacak durumdaki 
yağı çalışanların %1.5’inin lavaboya döktüğü, 
%9.2’sinin toplayıp çöpe attığı, %89.2’sinin 
toplama şirketine verdikleri tespit edilmiştir. 
Çalışanların %80’ni atık kızartma yağlarının 
çevreye zararı olduğunu, %33.8’inin biyodi-
zel hakkında bilgisi olduğunu, %65.4’ü atık 
yağların biyodizel (mazot) üretiminde kulla-
nılabileceğini belirtmiştir(Tablo 2).

Yurtlarda kızartma yağlarının sabah ölçülen 
TPM ve sıcaklık ortancalarına Tablo 3’te 
bakıldığında, sırasıyla; Malatya’da 12.5, 
Adıyaman’da 12.0, Elazığ’da 12.5, Tunceli’de 
12.5; Malatya’da 129 oC, Adıyaman’da 115 
oC, Elazığ’da 138 oC, Tunceli’de 108.75 oC 
olduğu saptanmıştır. Genel Olarak kullanıl-
mış kızartma yağlarının kalitesinin iyi olduğu 
görülmüştür. 

İşletme yerlerine göre Lokanta-Kantinde 
kullanılan kızartma yağlarının sabah ölçülen 
TPM değerlerinin ortancaları arasında anlam-
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lı fark bulunmamıştır (p>0.05). İşletme yerle-
rine göre Lokanta-Kantinde kullanılan kızart-
ma yağlarının akşam ölçülen TPM değerleri-
nin ortancaları incelendiğinde; Malatya’daki 
yurtlarda TPM ortancasının 15.6 olduğu ve 
diğer illerden anlamlı derecede yüksek ol-
duğu tespit edilmiştir (p<0.05). İşletmelerin 
bulunduğu yerlere göre Lokanta-Kantinde 

kullanılan kızartma yağlarının akşam ölçü-
len sıcaklık ortancalarına bakıldığında; Ma-
latya’daki yurtlarda sıcaklık ortancası 132.5 
oC olup diğer illerden,  Elazığ’daki yurtlarda 
145 oC olan sıcaklık ortancası Adıyaman ve 
Tunceli’deki yurtlardan anlamlı ölçüde yük-
sek bulunmuştur (p<0.05)(Tablo3).

Tablo 2. Lokanta-Kantin Çalışanlarının Kızartma İşlemi ve Atık Yağ İle İlgili Sorulara 
Verdikleri Cevapların Dağılımı

                                                                                                                                Sayı                  Yüzde
                                                                                                                                 (n)                       (%)

Kızartma yapılan yağı tekrar kullananlar 92 70.8

Aynı yağı günde kaç kez 
kullanılıyor               

İki kez
Üç kez
Dört ve dörtten fazla

59
26
7

45.4
20.0
5.4

Ertesi güne kalan yağı ne yapılıyor Kalan yağı sonuna kadar 
kullanıyoruz
Kalan yağın üzerini taze yağ ile 
tamamlıyoruz
Kalan yağın hepsini atıyoruz ve 
yeni yağ ile dolduruyoruz 

11

11

108

8.5
          

 8.5

83.1

Kullanılmış/atılacak durumdaki 
yağ ne yapıyorsunuz?

Lavabonun içine döküyorum
Toplayıp çöpe atıyorum
Toplama şirketine veriyorum
Diğer kullanım

2
12
116
0.0

1.5
9.2

89.2
0.0

Atık kızartma yağlarının çevreye verdiği zararı bilenler
   

104 80.0

Biyodizel hakkında bilginiz var 
mı?

Var 
Yok  

Kısmen

44
66
20

33.8
50.8
15.4

Atık yağların Biyodizel(mazot) üretiminde 
kullanılabildiğini bilenler

85 65.4

TOPLAM 130 100.0
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Tablo 3. İşletme Yerlerine Göre Kızartma Yağlarının Toplam Polar Madde (TPM) Mik-
tarı ve Sıcaklıkları

İşletme Yeri SABAH AKŞAM

TPM SICAKLIK(Co) TPM SICAKLIK

Min. Ort. Maks. Min. Ort. Maks. Min. Ort. Maks. Min. Ort. Maks.

Malatya’daki 
Yurtlar

6.5 12.5 21.0 56.0 129.0a 186.0 7.0 15.6 a 20.5 44.0 132.5 a 188.0

Adıyaman’daki 
Yurtlar

5.0 12.0 26.0 45.0 115.0 185.0 2.5 13.0 21.5 52.0 116.0 180.0

Elazığ’daki 
Yurtlar

7.5 12.5 19.0 55.0 138.0 a 180.0 7.3 12.5 18.0 45.0 145.0 a 185.0

Tunceli Yurdu 8.0 12.5 23.0 86.0 108.75 156.0 9.5 12.0 21.0 77.0 113.0 200.0

p 0.975 <0.01 <0.01 <0.01
  a diğer gruplardan farklı 

Yurtlarda dört ayda toplanan atık yağ miktar-
larına Tablo 4’te bakıldığında, en çok Malat-
ya ve Elazığ’daki yurtlarda sırasıyla 555 kg 
ve 245 Kg, daha sonra Adıyaman ve Tunceli 
yurtlarında sırasıyla 120 Kg ve 40 Kg oldu-

ğu görülmektedir. Dört aylık satın alınan yağ 
miktarının Malatya’daki yurtlarda %6.0‘ sı, 
Adıyaman’daki yurtlarda %2.0’si, Elazığ’da-
ki yurtlarda %6.0’sı ve Tunceli’deki yurtlarda 
%2.0’si atık yağ olarak toplanmıştır.
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Tablo 4. YURTKUR Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yurtlarda Dört Aylık Satın  
Alınan Yağ Ve Çıkan Atık Yağ Miktarının Dağılım

Yurt adı Kapasite

Günlük 
yemek 
verilen 

kişi sayısı

Bir aylık 
satın alınan 
yağ miktarı 

(litre)

Satın 
alınan yağ 

miktarı 
(4 aylık)

Toplanan 
atık yağ 
miktarı 
(4 aylık)

Toplanan Atık 
Yağ Miktarının 

Satın Alınan Yağ 
miktarına Oranı

Malatya’daki 
Yurtlar

4182 3050 2440 9760 555 KG
0.06 (%6.0)

Adıyaman’daki 
Yurtlar

2214 1970 1530 6120 120 KG
0.02 (%2.0)

Elazığ’daki 
Yurtlar

2450 1400 1100 4400 245 KG
0.06 (%6.0)

Tunceli’deki 
Yurtlar

1154 900 550 2200 40 KG
0.02 (%2.0)

TOPLAM 10000 7320 Kişi 5620 Litre 22480 Litre 960 KG 1.04 (%4.0)

TARTIŞMA

Tablo 1’de bakıldığında; öğrencilerin %86.6’sı 
kızartma işleminin gıdanın besleyicilik özel-
liğine (vitamin içeriğine, protein kalitesine) 
zararı olduğunu,  %88.4’ü kızartma işleminin 
çok yüksek sıcaklıkta yapılmasının gıdaya 
zarar verdiğini ve %95.5’i kızartma yağının 
tekrar tekrar kullanımının kanserojen madde 
oluşumuna sebep olduğunu düşünmektedir. 
Öğrencilerin çoğunluğunun kızartma işlemi-
nin zaralarının farkında olduğu görülmekte-
dir. Lise birinci sınıf öğrencilerinin beslenme 
egzersiz davranışlarını ve bu davranışlarını 
etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla ya-
pılmış bir araştırmada öğrencilerin çoğunlu-
ğu (%86.5) evinde en çok kullanılan yemek 
pişirme yönteminin tencerede pişirme, çok 
az bir kısmı fırında (%6.9) ve yağda kızartma 

(%6.6) olduğunu belirlenmiş olup, öğrencile-
rin çok az bir kısmı yağda kızartma yöntemi 
kullanmaktadır (Kalay&Türkmen,2015:4). 
Çalışmamızla benzer olarak öğrencilerin kı-
zartma yönteminin zararlarının farkında ol-
duğunu desteklemektedir.

Tablo 1’de görüldüğü üzere öğrencilerin 
%92.8’i atık kızartma yağlarının çevreye za-
rarı olduğu, %72.2’si atık kızartma yağının 
toplama şirketine verilmesi gerektiğini dü-
şünmektedir. İstanbul Üniversitesi’nde 353 
öğrencinin çevresel farkındalıklarının belir-
lenmesini amaçlayan bir araştırmada, öğren-
cilerinin çevre sorunlarının çözümü ile ilgili 
gelecek kuşaklara karşı sorumlu olduklarını 
kabul etmelerine rağmen günlük yaşantıların-
da yağ atıklarının yetkili birimlere ulaştırıl-
ması ile ilgili benzer kişisel tedbirleri alma-
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dıkları tespit edilmiştir (Özbebek, 2012:241). 
Çalışmamızda atık kızartma yağının çevreye 
zararı olduğunu bilenlerin oranı %92.8 iken 
atık kızartma yağlarının toplama şirketine ve-
rilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı %72.2 
olarak daha düşük bulunmuştur. Çalışmamız-
la benzer olarak öğrencilerin çevresel far-
kındalıklarının olduğu tespit edilmiş ancak 
çevreyi korumak için önlem almadıkları ve 
hayatlarında uygulamaya geçirmedikleri göz-
lemlenmiştir.

Çalışmamızda öğrencilerin %73.5’i atık kı-
zartma yağlarının geri dönüşümünün yapı-
labileceğini ifade etmiştir. Araştırmamıza 
katılan öğrencilerin %73.6’sı atık yağların 
biyodizel (mazot)  üretiminde kullanılabi-
leceğini belirtmiştir (Tablo1). İstanbul Üni-
versitesi’ndeki 353 öğrenci üzerinde yapılan 
bir araştırmada, öğrencilerin %80.7’sinin 
(n=285) atık yönetimi ile ilgili bilgi sahibi 
olduğu gözlenmiştir. (Özbebek, 2012:237). 
Çalışmamızla benzer sonuçlar bulunmuştur.

Çalışmamızda ertesi güne kalan yağı ne ya-
pıyorsunuz sorusuna verilen cevaplara ba-
kıldığında; çalışanların %83.1’i kalan yağın 
hepsini attıklarını ve yeni yağ kullandıklarını 
belirtmiştir. 2009 yılında Çanakkale’deki 28 
hazır gıda restoranında kızartma yağ kalite-
sinin kantitatif değerlendirilmesi için yapılan 
bir çalışmada, çalışmamızla benzer olarak 
aşçıların  %64.28’i kalan yağın hepsini attık-
larını ve yeni yağ kullandıklarını belirtmiştir 
(Yılmaz&Aydeniz, 2011:124).

Çalışmamızda kızartma yağını çalışanla-
rın %54.6’sı her gün, %43.1’i iki günde bir, 
%2.3’ü her hafta değiştirdiğini ifade etmiştir. 
2009 yılında Çanakkale’deki 28 hazır gıda 
restoranında kızartma yağ kalitesinin kanti-
tatif değerlendirilmesi için yapılan bir çalış-
mada, çalışmamızla benzer olarak kızartma 
yağını aşçıların  %57.14’ü her gün, %39.29’u 
iki günde bir, %3.57’si her hafta değiştir-
dikleri ifade etmişlerdir (Yılmaz&Aydeniz, 
2011:124).

Araştırmamızda atık kızartma yağını çalışan-
ların %1.5’inin lavaboya döktüğü, %9.2’sinin 
toplayıp çöpe attığı, %89.2’sinin toplama şir-
ketine verdikleri tespit edilmiştir. 2009 yılın-
da Çanakkale’deki 28 hazır gıda restoranında 
kızartma yağ kalitesinin kantitatif değerlen-
dirilmesi için yapılan bir çalışmada, atık kı-
zartma yağlarını aşçıların %7.14 ‘ünün lava-
boya döktüğü, %17.86’sının toplayıp çöpe 
attığı, %14.29’unun toplama şirketine ver-
dikleri ve %60.72’sinin farklı uygulamalar 
yaptıkları tespit edilmiştir (Yılmaz&Aydeniz, 
2011:124). 

Çalışmamızda aşçıların büyük çoğunluğu 
atık yağları toplama şirketine verilmesi ge-
rektiğini düşünmektedir. Bu oranın yüksek 
çıkmasında,  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’nun atık yağların toplanması konu-
sunda işletmeyi zorunlu tutması ve işletme-
leri denetlemesinin etkili olduğu söylenebilir. 
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2010 yılında Sakarya’da 200 imalat işlet-
mesinde çevre ve atık yönetimi konusunda 
duyarlılıklarını araştırmak için yapılan bir 
araştırmada, atıkların ve kayıpların azaltım 
çalışmaları yapılan diğer çevresel faaliyetler 
olarak belirlenmiştir. Atıklarla ilgili yatırım 
yaptığını söyleyen işletme ise görüşülen iş-
letmelerin yarısı kadar olduğu saptanmıştır. 
Atık değerlendirme şekli olarak ise en fazla 
söylenen atıkların doğrudan satılması ile atık-
ların birtakım işlemlerden geçirilerek işletme 
içinde tekrar kullanılması yolları olduğu be-
lirlenmiştir (Kırlıoğlu & Erol, 2010:3468). 
Atık değerlendirme şekli olarak çalışmamızla 
benzerlik göstermektedir. 

2008 yılında Afyonkarahisar ilinde yapılan 
bir çalışmasında, 25 yemek sektöründeki fir-
ma ve tüketiciler tarafından doldurulan anket 
çalışmasıyla kullanılan kızartmalık yağların 
büyük çoğunluğunun tüketiciler ve küçük öl-
çekli firmalar tarafından kanalizasyona veril-
diği, il içerisinde çok az firmanın bu yağları 
atık toplama firmalarına veya yem üreticile-
rine verdiği, bu durumunda halkın ve firma 
sahiplerinin kullanılmış atık yağların geri dö-
nüşümüyle ilgili yeterli bilgiye sahip olma-
dıkları ve bununda yağların toplanması ile il-
gili yeterli alt yapının bulunmadığından kay-
naklandığı belirlenmiştir (Duman, 2008:69). 
Araştırma bulguları çalışmamızla benzerlik 
göstermemektedir.

Tablo 3’te işletme yerlerine göre kızartma 
yağlarının TPM miktarı ve Sıcaklıklarının 

minimum, ortanca ve maksimum değerleri-
nin dağılımına bakıldığında; tüm yurtlar ara-
sında sadece Adıyaman yurdunda kızartma 
yağının sabah ölçülen TPM miktarı sınır de-
ğer olan %25 ‘i aşmıştır. 2009 yılında Çanak-
kale’deki 28 hazır gıda restoranında kızartma 
yağ kalitesinin kantitatif değerlendirilmesi 
için yapılan bir çalışmada,  restoranlarından 
toplanan 28 kızartma yağı örneğinin ortalama 
kalitesi, asit ve peroksit değeri, TPM, kırılma 
indisi, viskozite, aletsel renk ve bulanıklık 
ölçümleriyle belirlenmiştir. Genel olarak yağ 
kalitelerinin iyi olduğu saptanmıştır. Tüm ör-
nekler arasında sadece üç örnek, TPM sınır 
değer olan %25’i aşmıştır (Yılmaz&Aydeniz, 
2011:121).

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kı-
zartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağ-
lar için özel hijyen kuralları yönetmeliğinde 
kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı 
yağların özellikleri belirlenmiştir. Buna göre 
kızartma yağı sıcaklığı ≤ 180 ºC ‘nin altında 
olmalıdır (Anonim,2012:1). Tablo 3’te görül-
düğü gibi dört aylık kızartma yağı sıcaklık 
ölçüm sonuçlarımıza göre yurtlarda bu sınır 
değerin aşıldığı günlerin olduğu ancak genel 
olarak sıcaklık ortancası olması gereken sınır 
değerin altındadır.

Tablo4’te yurtlarımızda dört ayda topla-
nan atık yağ miktarına bakıldığında, en çok 
Malatya ve Elazığ’daki yurtlarda sırasıyla 
550 kg ve 245 Kg, daha sonra Adıyaman ve 
Tunceli yurtlarında sırasıyla 120 Kg ve 40 
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Kg olduğu görülmüştür. Dört aylık satın alı-
nan yağ miktarının Malatya’daki yurtlarda 
%6.0‘ sı, Adıyaman’daki yurtlarda %2.0’si, 
Elazığ’daki yurtlarda %6.0’sı ve Tunceli’deki 
yurtlarda %2.0’si kadar atık yağ olarak toplan-
mıştır. 2010 yılında Sakarya’daki 200 imalat 
işletmesinde çevre ve atık yönetimi konu-
sunda duyarlılıklarını araştırmak için yapılan 
bir araştırmada, yapılan anketlerin sonuçları 
işletilmesi gereken ciddi bir atık yağ potansi-
yelinin olduğunu göstermektedir. En çok atık 
yağ oluşumunun İzmit merkezde yıllık olarak 
yaklaşık 33700 litre olduğu görülmüştür. Onu 
sırasıyla Gebze ve Derince takip etmektedir. 
En düşük olarak ise Gölcük, Karamürsel ve 
Körfez olduğu saptanmıştır. Merkezde satın 
alınan yağ miktarının yaklaşık olarak üçte 
biri (%33 )oranında atık yağ çıktığı görülmüş-
tür. Bu rakamın diğer bölgelere göre yüksek 
olmasının sebebini, burada bulunan resto-
ran sayısının ve yapılan anketlerin fazlalığı 
gösterilebilir (Anonim, 2007: 1, Kırlıoğlu& 
Erol, 2010:3453). Bu iki çalışmadaki bulgular 
uyumlu bulunmamıştır. Çalışmamızda da Ma-
latya ve Elazığ ‘da çıkan atık yağ miktarının 
fazla olması kapasitelerinin diğer yurtlardan 
fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

Afyonkarahisar merkezi ve ilçelerinde yapılan 
bir araştırmada; Tarım İl Müdürlüğü ve Lo-
kantacılar Odası verilerine göre, toplam 135 
adet lokanta/restoran ve catering faaliyet gös-
termektedir. Normalde işletmenin büyüklüğü-
ne bağlı olarak bir işletmede minimum hafta-

lık 10 lt atık yağ çıkmasına rağmen yapılan 
anketler sonucu bu oranın 1lt’ye kadar düş-
tüğü gözlenmiş ve kızartmalarda kullanılan 
yağların birçok işletmede kullanıldıktan sonra 
atılmadığı, diğer yemeklere ve tatlı ürünlerine 
katıldığı gözlenmiştir. Ayrıca yemek sektörün-
deki büyük işletmelerin genelinin bu atık yağ-
ları, lisanslı atık yağ toplayıcılarına verdikleri, 
küçük işletmelerinde kanalizasyona verdikleri 
tespit edilmiştir. Üreticilerin ve tüketicilerin, 
bu atık yağların insan sağlığı üzerine zararlı 
etkileri ile bu atık yağları nasıl değerlendire-
cekleri konusunda bilinçsiz olmaları nedenle-
rinden dolayı bu durumlarla karşılaşıldığı göz-
lenmiştir (Duman, 2008:5). Türkiye’de yakla-
şık 1 milyon 650 bin ton civarında bitkisel yağ 
üretimi yapılmaktadır. Bu miktarın yaklaşık 
350 bin tonu bitkisel atık yağ olarak karşımı-
za çıkmaktadır. 2007 rakamlarıyla Çevre ve 
Orman Bakanlığı’na bildirilen kayıtlı bitki-
sel atık yağ miktarı ise sadece 2500 ton’dur. 
Bu rakam, hedeflenen veya çıkan bitkisel 
atık yağların %1’i bile değildir. Atık yağları-
nı döken bir restorana 60 litrelik bir bitkisel 
atık yağ toplama bidonu verildiğinde, 15 gün 
içinde 60 litrelik bidon dolmaktadır (Birpınar, 
2014:1). Bu verilere göre çalışmamızda çıkan 
atık yağ miktarının normalden çok az olduğu-
nu söyleyebiliriz. 

SONUÇ

Sonuç olarak; yurt öğrencilerinin ve lokanta-
kantin çalışanlarının atık yağların çevreye ve 
insan sağlığına olumsuz etkileri hakkında bil-
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gi sahibi oldukları görülmüştür. Kızartılmış 
gıdalar ile birlikte tüketilen kızartma yağları-
nın insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yarat-
maması için kızartma yağlarının kullanım sü-
resinin, toplam polar madde içeriklerinin çok 
dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. 
Bazı küçük yurtlarda bitkisel atık yağın şehir 
şebekesine ve çöpe döküldüğü tespit edilmiş-
tir. Dolayısıyla hem halk sağlığının korun-
ması hem de atık yağın doğru geri dönüşümü 
için daha fazla eğitime ihtiyaç olduğu ortaya 
çıkmıştır.

Atık bitkisel yağların toplanmasını ve geri 
kazanılmasını ulusal bir sorumluluk projesi 
olarak algılanmalıdır. Çevre ve insan sağlığı 
açısından bilgilendirme, bilinçlendirme ge-
nel ve yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum 
kuruluşlarının işbirliği ile yağların zamanın-
da gıdadan çekilmesini sağlanmalı ve mak-
simum oranda toplanarak çevresel zararları 
önlemelidir. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi 
için toplumun her kesiminin bilgilendirilmesi 
ve bilinçli olarak sorumluluklarını yerine ge-
tirmesi gerekmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: There is a significant increase in the use of fried potatoes and other fried food 
in Turkey in recent years. As the consequence of this increase, the amount of used vegetable 
waste oil has also increased. 1 litre of waste oil makes 1 million litres of water unusable and 
5 million litres of water undrinkable. Used vegetable waste oil constitutes 25% of domestic 
waste water pollution. Waste oil has an ecotoxic property, pollutes its environment and harms 
the living creatures in the environment (Keskinler, 2008:3-Taşkaya, 2010:2). Studies have pro-
ven that frying oil poses a great risk for the environment in addition to its hazards on human 
health (Oktay vd.,2007:210). Aim: This study was conducted in the dormitories in the city of 
Malatya and in the surrounding cities to analyse; the students’ knowledge levels with regard to 
frying process and waste oil, the disposal of waste vegetable oil at restaurant-canteen, whether 
frying process is conducted correctly by personnel working at restaurant-canteen or not and 
knowledge levels of personnel concerning waste oil,whether total polar material (TPM) and 
temperature measurements are conducted in frying oil inspection. Scope: The study conducted 
with restaurant-canteen personnel and university students dwelling in 10 dormitories in the 
cities Malatya, Adıyaman, Elazığ and Tunceli affiliated with Malatya Regional Directorate of 
Higher Education Credit and Hostels Institution (YURTKUR) in 2013.  Method: This is a 
descriptive type, cross-sectional study. The population of the study consisted of 10000 students 
accommodating in dormitories affiliated with YURTKUR Malatya Regional Directorate and 
130 personnel working at restaurant-canteen managements. When type 1 error rate was taken 
as 5%, type 2 error rate was taken as 20%, and the rate of knowing the hazards of frying oil was 
taken as 52% for 10000 students (Atik vd., 2006:25), it was calculated to reach at least 1588 
students and all students were reached. All 130 personnel working at restaurant-canteen were 
included in the study and all personnel were reached. Testo 265 Frying Oil Test Device was 
used for four months at dormitory dining halls and the TPM amount and temperature of frying 
oil were measured 2 times a day, in the morning and in the evening. Measured values were 
TPM and temperature values of frying oil at dormitories. Kruskall Wallis Variance Analysis and  
Mann-Whitney U test after Bonferroni corrections as a post hoc were used due to the fact that 
TPM and temperature values didn’t comply with the normal distribution determined by Kol-
mogorov-Smirnov test (p<0.05). In the evaluation of other qualitative data, Pearson chi-square 
test and Fisher’s exact test were used. Limitations of the research: Only the measurement of 
frying oil in the dormitories connected to the Regional Directorate of the Malatya Loan and 



121

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
September - October - November - December 2017 Issue: 11 Summer Time

ID:158 K:155
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

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

Dormitories Institution constitutes the limit of the research to determine the level of knowledge 
of the employees in the canteen of the dormitories and the students staying in these dormitori-
es. Problems of the research: The problems of this study was conducted in the dormitories in 
the city of Malatya and in the surrounding cities to analyse;  What is the students’ knowledge 
levels with regard to frying process and waste oil?, What is the disposal of waste vegetable 
oil at restaurant-canteen?, What is whether frying process is conducted correctly by personnel 
working at restaurant-canteen or not and knowledge levels of personnel concerning waste oil?, 
What is whether total polar material (TPM) and temperature measurements are conducted in 
frying oil inspection?. Necessary permissions were obtained from İnönü University Faculty of 
Medicine Ethics Committee in order to conduct the study (Date: 15.05.2013, Decision no: 71). 
Results: When the distribution of socio-demographic characteristics of 1588 students included 
in the study was examined; it was observed that 44% were male (n=698) and 56% were female 
(n=890). When the distribution of the students’ knowledge levels concerning frying process and 
waste oil was examined, it was observed that 91.9% of students were aware that it is inconve-
nient to use frying oil for more than once per day, 86.6% were aware that the frying process is 
harmful to the nutritiousness of the food (vitamin content, protein quality), 88.4% were aware 
that performing the frying process at very high temperature harms the food and 95.5% consi-
dered that the reuse of the frying oil leads to the formation of carcinogens. 72.2% of students 
specified that waste frying oil should be delivered to a collection company. 92.8% of students 
were of the opinion that waste frying oil is hazardous for the environment, 73.5% were of the 
opinion that waste frying oil can be recycled, and 73.6% were of the opinion that waste oil can 
be used for production of biodiesel (diesel oil) (Table 1). 91% of male students and 94.3% of 
female students who participated in the study were aware that waste frying oil is hazardous to 
the environment and a significant difference was found between groups (p<0.05). 77.2% of 
male students and 70.6% of female students in the study group stated that waste frying oil can 
be recycled (p<0.01). 93.6% of the students coming from the city centre and 90.5% of those 
coming from rural areas indicated that waste frying oil is hazardous to environment and the 
difference between the groups was significant (p<0.05). 75.3% of students aged 19 and below 
who participated in the study, 66.5% of those at the age of 20, 21% of those at the age of 21, 
75.5% of those at the age of 22, and 74.6% of those at the age of 23 and above indicated that 
waste frying oil can be recycled and the rate of students at the age of 21 who specified that 
waste frying oil can be recycled was found to be significantly lower than other groups (p<0.05) 
(Table 2). When distribution of restaurant-canteen personnel according to usage of frying oil 
performed by them and the practices they performed with the remaining oil was analysed, it was 
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found that 70.8% of personnel reused the frying oil, 45.4% of those who reused the oil used the 
same oil twice a day, 20% used it three times, and 5.4% used it four times and more per day. 
8.5% of personnel used all oil left for the next day, 8.5% added new oil to the left oil and 83.1% 
disposed of all left oil and used new oil (Table 2). When TPM and temperature median values 
of frying oil measured at dormitories in the morning were examined, they were respectively 
found to be 12.5 in Malatya, 12.0 in Adıyaman, 12.5 in Elazığ, and 12.5 in Tunceli; and 129 oC 
in Malatya, 115 oC in Adıyaman, 138 oC in Elazığ, and 108.75 oC in Tunceli. Quality of used 
frying oil was generally observed to be good (Table 3). Conclusion: Consequently; students 
accommodating at dormitories and restaurant-canteen personnel have been found to be know-
ledgeable with regard to detrimental effects of waste oil on environment and human health. In 
order to avoid the negative effects of frying oil consumed with fried food on human health; 
expiration dates of frying oil and total polar material content should be carefully followed. In 
some small-sized dormitories, waste vegetable oil has been determined to be disposed to gar-
bage and sewage system. Therefore, in order to protect public health and ensure correct recycle 
of waste oil, more education is required. Collection and recycling of waste vegetable oil should 
be perceived a national responsibility project. In terms of environmental and human health; 
informing and consciousness-raising should be performed through the cooperation of general 
and local administrations and related non-governmental organizations, oil should be extracted 
from food in a timely manner and environmental damage should be avoided through collection 
at maximum rate. In order to raise healthy generations, every segment of society should be in-
formed and should consciously perform their responsibilities.
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Öz: Amaç: Zingiberacea (Ginger) ailesinden gelen Latince 
adı Curcuma longa olan zerdeçal, köri baharat karışımının bir 
bileşenidir. Zerdeçal, kurkuminoid adı verilen aktif bileşen-
lerden oluşmaktadır; bunlar kurkumin, demethoksikurkumin 
ve bisdemethoksikurkumin’dir. İnflamasyonun kanser, kar-
diyovasküler hastalıklar, pulmoner hastalıklar, endokrin has-
talıklar ve otoimmün hastalıklarda büyük rolü olduğu belir-
tilmiştir. Kurkuminin antiinflamatuar etkilerinin araştırıldığı 
çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu makalenin amacı, kurkuminin 
immün sistemle ilişkisi kapsamında anti-inflamatuar etkisi ve 
bu etkiyi inceleyen insan çalışmalarını derlemektir. Yöntem: 
Mevcut çalışma, konuya ilişkin yaklaşımları yorumsal bir 
bakış açısıyla ortaya koyan bir derleme çalışmasıdır. Bu kap-
samda PubMed veri tabanı “zerdeçal, kurkumin, inflamatuar 
hastalıklar, kurkumin ve inflamasyon, kurkumin ve inflama-
tuar bağırsak hastalıkları, kurkumin ve sedef hastalığı, kur-
kumin ve obezite, kurkumin ve kardiyovasküler hastalıklar, 
kurkumin ve romatoid artrit” anahtar kelimeleri kullanılarak, 
ağırlıklı olarak son 10 yılda yapılmış insan çalışmaları der-
lenerek hazırlanmıştır. Sonuç: Çeşitli inflamatuar bağırsak 
hastalıklarıyla yapılmış çalışmalarda kurkuminin inflamatuar 
göstergelerde normal değerlere doğru azalışa neden olduğu 
gözlenmiştir. Kurkumin tüketiminin sistolik kan basıncında 
azalmaya neden olduğu ve endotel fonksiyonu anlamlı derece-
de iyileştirdiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Sistemik inf-
lamasyonun ve immünoaktivasyonun eşlik ettiği bir bozukluk 
olan obezite üzerine kurkuminin etkilerini belirlemeyi amaç-
layan bazı çalışmalara göre bazı sitokinlerin ve trigliseritlerin 
serum düzeylerinde anlamlı bir azalma olduğu gösterilmiştir. 
Kurkuminin inflamatuar hastalıklar olan sedef hastalığı ve ro-
matoid artrit şiddetinde azalmaya neden olabileceğini göste-
ren çalışmalar vardır. 

Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, İnflamatuar Hastalıklar, 
Kurkumin, Obezite

Abstract: Aim: From the family of Zingiberacea (Ginger), 
turmeric is a component of the curry spice blend. Turmeric 
consists of active ingredients called curcuminoids which are 
curcumin, demethoxycurmin and bisdemethoxycurumin. In-
flammation has been shown to play a major role in cancer, 
cardiovascular diseases, pulmonary diseases, endocrine dis-
eases and autoimmune diseases. There are several studies 
investigating the anti-inflammatory effects of curcumin. The 
purpose of this article is to review the anti-inflammatory effect 
of curcumin in relation to the immune system and to exam-
ine the effect of these human studies. Method: The present 
study is a review study that reveals the approaches to the sub-
ject from an interpretive point of view. In this context, it has 
been prepared by compiling human studies made in the last 
decade using the keywords PubMed database “turmeric, cur-
cumin, inflammatory diseases, curcumin and inflammation, 
curcumin and inflammatory bowel diseases, curcumin and 
psoriasis, curcumin and obesity, curcumin and cardiovascular 
diseases, curcumin and rheumatoid arthritis”. Result/Conclu-
sion: Studies with various inflammatory bowel diseases have 
shown that curcumin causes a decrease in inflammatory mark-
ers. There are studies showing that consumption of curcumin 
causes a decrease in systolic blood pressure and improves 
endothelial function significantly. Serum levels of some cyto-
kines and triglycerides have been shown to be significantly re-
duced by some studies aimed at determining curcumin effects 
on obesity, a disorder associated with systemic inflammation 
and immunoactivation. Studies have shown that it may lead to 
reduction in the severity of psoriasis and rheumatoid arthritis, 
which are inflammatory diseases. 

Key Words: Inflammation, Inflammatory Disease, Curcumin, 
Obesity
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GİRİŞ

Latince adı Curcuma longa olan ve Zingibe-
racea (Ginger) ailesinden gelen zerdeçal, köri 
baharat karışımının bir bileşenidir (Bose, et 
al., 2015: 1-13; He, et al., 2015: 9183-9213; 
Kinney, et al., 2015: 1-20). Zerdeçal, kurku-
minoid adı verilen aktif bileşenlerden oluş-
maktadır; bunlar kurkumin, demethoksikur-
kumin ve bisdemethoksikurkumin’dir (Bose, 
et al., 2015: 1-13). Hindistan’da baharat ola-
rak kullanılan kurkumin, Çin ve Güneydoğu 
Asya’da geleneksel tıbbi bir bitki olarak yüz-
yıllardır faydalarıyla bilinmektedir (Nahar, 
et al., 2015: 786-92). Temel aktif polifenolik 
bileşen olan kurkumin, zerdeçal kökünden 
elde edilen doğal sarı renge sahip bir bileşen-
dir (Zhang, et al., 2014: 2161-71). Zerdeçalın 
etken maddesi olan kurkumin antioksidant, 
antikarsinojenik ve antiinflamatuar etkileri 
içeren biyolojik aktivitelere sahiptir (Kumar 
and Sharma, 2015: 16-27). Kardiyovasküler 
hastalıklar, inflamatuar bağırsak hastalıkla-
rı, obezite, sedef hastalığı ve romatoid artrit 
gibi inflamasyonla ilişkili hastalıklarda etkili 
olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (An-
tiga, et al., 2015: 1-7; Chandran and Goel, 
2012: 1719-25; Chuengsamarn, et al., 2014: 
144-150; Ganjali, et al., 2014:1-7; Hanai and 
Sugimato, 2009: 2087-94). 

AMAÇ

İnflamasyonun kanser, kardiyovasküler has-
talıklar, pulmoner hastalıklar, endokrin hasta-

lıklar ve otoimmün hastalıklarda büyük rolü 
olduğu bilinmektedir. Kurkuminin antiinfla-
matuar etkilerinin araştırıldığı çeşitli çalışma-
lar mevcuttur. Mevcut çalışmanın amacı, kur-
kuminin immün sistemle ilişkisi kapsamında 
anti-inflamatuar etkisi ve bu etkiyi inceleyen 
insan çalışmalarını derlemektir.

KAPSAM

Bu çalışmada kurkuminin tanımı, özellikle-
ri, güvenilir alım düzeyi, vücutta metabolize 
oluşu, bazı inflamatuar hastalıklarla ilişkisine 
değinilmiştir. Çalışmanın kapsamı, kurkumin 
ve inflamatuar bağırsak hastalıkları, sedef 
hastalığı, obezite, aterosklerozis ve romatoid 
artrit arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar-
dan insan çalışmaları dışındakiler çıkarılarak 
sınırlandırılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Mevcut çalışma, konuya ilişkin güncel araş-
tırmaları ortaya koyan bir derleme çalışması-
dır. Bu kapsamda PubMed veri tabanı “zer-
deçal, kurkumin, inflamatuar hastalıklar, kur-
kumin ve inflamasyon, kurkumin ve inflama-
tuar bağırsak hastalıkları, kurkumin ve sedef 
hastalığı, kurkumin ve obezite, kurkumin ve 
kardiyovasküler hastalıklar, kurkumin ve ro-
matoid artrit” anahtar kelimeleri kullanılarak, 
ağırlıklı olarak son 10 yılda yapılmış insan 
çalışmaları derlenerek hazırlanmıştır.
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ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Bu derleme çalışmasında, değerlendirilen 
makaleler yalnızca son 10 yılda yayınlanan 
makalelerden oluşmaktadır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Zerdeçalın etken maddesi olan kurkuminin 
inflamasyon üzerine etkileri nelerdir?

KURKUMİN

Çin ve Hindistan’da yoğunlaşmış olan ve 
beş bin yıl öncesine dayandığı bilinen bitki-
lerle tedavi yaklaşımı günümüzde sağlık bi-
limlerindeki birçok konuya ışık tutmaktadır 
(Korkmaz vd., 2014: 58-75). Bin yıldır ba-
harat, gıda katkı maddesi, gıdalara ve diğer 
maddelere renk vermek amaçlı kozmetik, 
tekstil lifleri ve kağıt üretiminde kullanıl-
maktadır. Zerdeçal sıklıkla Asya mutfağında 
özellikle Hindistan, Pakistan ve Tayland’da 
gıdaların hazırlanmasında sunum ve lezzet 
katmak amacıyla kullanılır. Köri baharatının 
bileşenlerinden biridir ve belirgin bir lezzet 
ve sarı renk katar. Zerdeçal geleneksel Hint 
ve Çin tıbbında yüzyıllardır alerji, iştahsız-
lık, astım, safra rahatsızlıkları, bronşiyal hi-
peraktivite, öksürük, diyabetik yaralar, kara-
ciğer bozuklukları, romatizma, rinit, sinüzit, 
burkulma gibi çeşitli durumların tedavisin-
de kullanılmaktadır (Shishodia, et al., 2007: 
127-48). Zaten yoğun olarak Hint Ayurveda 
(uzun yaşam bilgisi anlamında) ve geleneksel 
Çin tıbbında zerdeçalın bir ilaç olarak kulla-

nıldığı 2000 yıl öncesine dayanan yazılarda 
görülmüştür (Carvalho, et al., 2016: 491-511; 
Cosentino, et al., 2016: 1390-98). 

Zerdeçal, kurkuminoid adı verilen aktif bi-
leşenlerden oluşmaktadır; bunlar kurkumin, 
demethoksikurkumin ve bisdemet hok sikur-
kumin’dir (Bose, et al., 2015: 1-13). Bu aktif 
bileşenlerin yanı sıra uçucu yağlar, protein-
ler, şekerler ve reçineler de içerir (He, et al., 
2015: 9183-9213).

Kurkumin kanıtlanmış doğal bir gıda katkı 
maddesidir, gıda endüstrisinde E100 olarak 
bilinir ve tereyağı, konserve balık, peynir, har-
dal, hamur işleri ve diğer gıdalarda kullanılır 
(Chin, et al., 2013: 3955-3985). Hindistan’da 
baharat olarak kullanılan kurkumin Çin ve 
Güneydoğu Asya’da geleneksel tıbbi bir bitki 
olarak yüzyıllardır faydalarıyla bilinmektedir 
(He, et al., 2015: 9183-9213; Nahar, et al., 
2015: 786-92). Günümüzde ise Asya’nın tro-
pikal bölgelerinde ve Orta Amerika’da yay-
gın olarak yetiştirilmektedir (Carvalho, et al., 
2016: 491-511). 

Temel aktif polifenolik bileşen olan kurku-
min, zerdeçal kökünden elde edilen doğal 
sarı renge sahip bir bileşendir (Zhang, et al., 
2014: 2161-2171). Zerdeçalın %2-5’i kurku-
minden oluşmaktadır. Kimyasal adı 1,7-bis-
(4-hydroksi-3-methoksifenil)-1, 6-heptadien-
3,5-dion’dur. Kurkumin iki ana tautomerik 
form sergilemektedir; biri keto-enol (enol 
form olarak bilinen) form diğeri ise diketo 
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(keto form olarak bilinen) formdur. Kurku-
minin enol formu çoğu çözücüde çözünür ve 
proteinlerle etkileşebilmektedir, bu durum 
onun polifenolik aktivitesini artırmaktadır. 
(Carvalho, et al., 2016: 491-511). 

Zerdeçalın etken maddesi olan kurkuminin 
antioksidant, antikarsinojenik ve antiinflama-
tuar aktivitelere sahip olduğu bilinmektedir 
(Kumar and Sharma, 2015: 16-27; Sandur, et 
al., 2007: 1765-73).

GÜVENİLİR ALIM DÜZEYİ 

Uzun yıllardır Asya yerlilerinin günde orta-
lama 60-100 mg arasında kurkumin tüketim-
lerinin olduğu bilinmektedir. 2001 yılında 
yapılan faz 1 insan çalışmasında kurkuminin 
üç ay süresince günlük 8 g’a kadar tüketil-
diğinde herhangi bir yan etki göstermediği 
belirtilmektedir (Chainani-Wu, 2003: 161-
168; Wang, et al., 2014: 1-18). Bir başka faz 
1 insan çalışmasında ise tek doz intravenöz 
lipozomal kurkuminin 2 saatlik bir periyotta 
güvenilir miktarının 120 mg/m² olduğu bil-
dirilmektedir. Miktarlar arasında görülen bü-
yük farkın nedeni lipozomal formun biyoya-
rarlılığının daha fazla olması ve oral yoldan 
ziyade intravenöz bir uygulamanın seçilmesi 
olarak belirtilmektedir (Storka, et al., 2014: 
1-12).

VÜCUTTA METABOLİZE OLUŞU

Kurkumin bağırsaklarda ve karaciğerde me-
tabolize olmaktadır. Bağırsaklardan emilim 

sırasında biyotransformasyona uğradığı ve 
tetrahidrokurkumin ve hekzahidrokurkumi-
nin glukuronidlerine dönüştüğü bilinmekte-
dir. Karaciğerdeki transformasyonunda ise 
ilk olarak reduktazlar aracılığıyla dihidro-
kurkumin ve tetrahidrokurkumine dönüştüğü 
ve bunların da β-glukuronidaz tarafından di-
hidrokurkumin-glukuronid ve tetrahidrokur-
kumin-glukuronide dönüştüğü belirtilmiştir 
(Ireson, et al., 2002: 105-111). Sıçanlarda 
yapılan bir çalışmada safra metabolitlerinin 
büyük çoğunluğunun tetrahidrokurkumin ve 
hekzahidrokurkuminin glukuronidlerinden 
oluştuğu görülmüştür (Holder, et al., 1978: 
761-768). Ancak kurkumin metabolitlerinin 
kurkuminden daha az biyolojik aktiviteye 
sahip olduğu belirtilmektedir (Prasad, et al., 
2014: 2-18). 

KURKUMİN ve İNFLAMASYON 

Fiziksel ajanlar veya patojenlerin neden ol-
duğu doku hasarı, o bölgede etkenin kaldırıl-
ması ve bozulmuş dokunun onarılması için 
akut veya kronik özellikte “inflamasyon” de-
nilen doku yanıtına neden olur (Delves, et al., 
2011: 263-283). 

İnflamasyonun temel amacı immünitenin çö-
zünür mediatörlerini enfeksiyon bölgesine 
çekmektir (Delves, et al., 2011: 263-283). 
Bunun etkin bir biçimde sağlanması için ise 
immün yanıtın düzenlenmesi gerekmektedir. 
İmmün sistemin kendi kendini regüle ede-
bilmesi temel özelliğidir. Yetersiz bir immün 
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yanıt immün yetmezliğe yol açabilir; fakat 
bununla birlikte uygun olmayan veya aşırı 
yanıt ise alerjik reaksiyonlardan otoimmün 
hastalıklara kadar pek çok duruma yol açabi-
lir. Bu regülasyon pek anlaşılmamıştır ve an-
tijen, antikor, sitokin, düzenleyici T hücreleri 
ve nöroendokrin sistem dahil, immün yanıtın 
tüm safhalarını kapsamaktadır (Bachmann 
and Kopf, 2002: 413–419; Songu ve atılmış, 
2012: 31-42).

Kronik hastalıkların çoğu inflamasyondan 
kaynaklanmaktadır. İnflamasyonun kanser, 
kardiyovasküler hastalıklar, pulmoner has-
talıklar, endokrin hastalıklar, nörolojik has-
talıklar ve otoimmün hastalıklarda büyük 
rolü olduğu bilinmektedir (Aggarwal and 
Harikumar, 2009: 40-59; Amor, et al., 2014: 
151-166; Hold and El-Omar, 2008: 225-235). 
İnsan vücudu yaklaşık 25,000 farklı gen 
ürünü ile regüle edilmektedir ve çoklu gen 
ürünlerinin düzensizliği çoğu hastalığın ne-
denidir. Tümor nekrozis faktör (TNF), cyclo-
oxygenaz 2 (COX-2) inhibitörü, vasküler 
epithelial büyüme faktörü (VEGF), CD20 ve 
epidermal büyüme faktörü reseptörü bunlara 
örnek olarak gösterilebilir (Aggarwal, et al., 
2007: 580-592). Nükleer faktör- κB (NF-κB) 
ve tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) yolak-
ları inflamasyon yanıtında merkezi bir rol oy-
namaktadır (Sethi, et al., 2008: 21-31).

Tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α), birçok 
inflamatuar hastalığın patogenezinde rol oy-
nadığı bilinen proinflamatuar bir sitokindir 

(Gür ve Koçyiğit, 2014: 67-73). TNF-α çoğu 
hastalıkta inflamasyonun majör mediatörü-
dür. TNF-α’nın ekspresyonu Nükleer fak-
tör (NF)- κB tarafından regüle edilmektedir 
ve aynı zamanda TNF en kuvvetli NF- κB 
aktivatörüdür. TNF ailesinin bütün üyeleri 
(TNF-α, TNF-β, CD40L, CD30L, FasL gibi) 
NF- κB aktivasyonu yoluyla pro-inflamatuar 
aktivite gösterirler. İnflamatuar sitokinler, ke-
mokinler, adhezyon molekülleri, enzimler ve 
kinazlar da dahil inflamasyon mediatörlerinin 
çoğu NF- κB tarafından regüle edilmektedir. 
Dolayısıyla NF- κB ve NF- κB’nin regüle et-
tiği gen ürünleri çoğu kronik hastalıkla yakın 
ilişkilidir. NF- κB ve bahsedilen gen ürünle-
rini azaltarak düzenleyen etkenler bu hasta-
lıkların bazılarında önemli etkinliğe sahiptir 
(Aggarwal and Harikumar, 2009: 40-59). Bu 
etkenlerden biri olan kurkuminin TNF-α ak-
tivitesini bloke edebildiği, TNF üretimini ve 
TNF sinyalizasyonunu baskılayabildiği çalış-
malarla gösterilmiştir. kurkuminin bu inak-
tive etme işlevini TNF-α’ya direkt bağlana-
rak gerçekleştirebildiği belirtilmektedir. Son 
klinik çalışmalarda kurkuminin inflamasyon 
kaynaklı tüm hastalıklarda TNF blokeri işle-
vi gördüğü kanıtlanmıştır (Aggarwal, et al., 
2012: 651-665).

Kurkuminin; cycloxygenase-2 (COX-2), in-
düklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) gibi 
inflamatuar enzimlerin yanı sıra interlökinler 
(IL), kemokinler gibi çeşitli sitokinlerin ve 
cyclin D1 gibi diğer moleküllerin salınımını 



128

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
September - October - November - December 2017 Issue: 11 Summer Time

ID:152 K:130
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

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

önlediği ve böylece inflamasyonu azalttığı 
gösterilmiştir (Creţu, et al., 2012: 1223-1229; 
Sordillo and Helson, 2015: 1-4).

KURKUMİNİN BAZI İNFLAMATUAR 
HASTALIKLAR ÜZERİNE TERAPÖ-
TİK ETKİLERİ

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı

İnflamatuar bağırsak hastalığı(İBH) tekrar 
eden intestinal inflamasyonla karakterize 
kronik bir hastalıktır (He, et al., 2015: 9183-
9213; Saka vd., 2013: 541-639). Chron’s has-
talığı ve ülseratif kolit, inflamatuar bağırsak 
hastalıklarının iki temel formudur. İnflama-
tuar yanıtın gastrointestinal doku hasarından 
sorumlu olduğu düşünülmektedir. Sitokinler-
de, akut faz proteinlerinde, intestinal geçir-
genlikte ve oksijen radikallerinde artış görül-
mektedir. İnflamasyondaki artış ve ülseras-
yonlar sonucu mukozal geçirgenlik artar. Bu 
durum bakterilerin mukozal bariyerden geçi-
şini kolaylaştırarak immün yanıtın yeniden 
aktive olmasına neden olmaktadır. Hastalığın 
tedavisinde etkili ajanların çoğu kortikoste-
roidler, antiinflamatuar ve immünsupresif 
ajanlar, antibiyotikler ve antitümör nekrozis 
faktörü (anti-TNF) içermektedir (Saka vd., 
2013: 541-639).

Randomize, çok merkezli, çift kör bir çalış-
mada altı ay boyunca İBH’li hastaların bir 
kısmına ilaç tedavisine (sulfasalazin veya 
mesalazin) ek olarak günlük 1000 mg’lık 
kurkumin (n=45), diğer kısmına ise plasebo 

(n=44) verilmiştir. Altı ayın sonunda plasebo 
alan grupta hastalığın nüksetme oranının an-
lamlı ölçüde daha yüksek olduğu gözlenmiş-
tir (plasebo grubunda %20.5 iken kurkumin 
alan grupta %4.7). Çalışmadan kurkuminin 
nüksün önlenmesinde plaseboya göre daha 
iyi bir klinik etki gösterdiği ve kurkuminin 
iyi tolere edildiği sonucu çıkarılmıştır (Hanai 
and Sugimoto, 2009: 2087-94).

Kurkuminin ülseratif kolit (ÜK) ve Chron’s 
hastalığı üzerine etkinliğini ölçmek üzere 
yapılan bir araştırmada ise ilaç tedavisi (kor-
tikosteroid ve 5-ASA) alan beş ÜK ve beş 
Chron’s hastasına çeşitli miktarlarda kurku-
min doz artışı yapılarak 60 gün boyunca ve-
rilmiştir. ÜK’li hastalarda anlamlı gelişmeler 
gözlenmiş olup ilaç dozlarında azaltma ve bir 
hastada kortikosteroid tedavisinde sonlandır-
ma yapılmıştır. Chron’s hastalarında da daha 
az bağırsak hareketi, daha az ishal, abdomi-
nal ağrı ve kramp gibi semptomatik gelişme-
ler kaydedilmiştir. Başlangıçtaki düzeye göre 
tüm hastaların inflamatuar göstergelerinde 
normal değerlere doğru azalış gözlenmiştir 
(Holt, et al., 2005: 2191-93).

Lang ve arkadaşlarının (2015) yaptığı çift 
kör çalışmada NSAID (mesalazin) tedavisine 
yanıtsız olan hastalarda dört hafta boyunca 
ilaç tedavisine ek olarak müdahale grubuna 
(n=26) 3 g/gün kurkumin verilirken kont-
rol grubuna (n=24) plasebo verilmiştir. Dört 
hafta sonunda kurkumin alan gruptaki hasta-
lardan 14’ünde (p=0.01) klinik iyileşme göz-
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lenirken plasebo grubundakilerin hiçbirinde 
iyileşme görülmemiştir. Sonuç olarak ülse-
ratif kolit hastalarının tedavisinde ilaç teda-
visine ek olarak kurkumin eklenmesi sadece 
plasebo ve ilaç tedavisiyle kıyaslandığında 
klinik ve endoskopik iyileşmeyi sağlaması 
bakımından üstün görülmüştür (Lang, et al., 
2015: 1444-9).

Kardiyovasküler Hastalıklar 

Aterosklerozis bağışıklık hücre aktivasyonu, 
sitokinler ve lipidlerin etkileşimleriyle başla-
yan inflamatuar bir hastalıktır. İşlevleri bozu-
lan damar içindeki endotel hücrelerden sito-
kinler üretilir. Sitokinlere yanıt olarak mak-
rofajlar toplanır ve inflamatuar etki meydana 
gelir. Hücre hasarı iyileştirilemedikçe iltihabi 
durum sürekli artar (Baysal, 2013: 341-367). 
He ve arkadaşlarının hazırladığı derlemede, 
epidemiyolojik ve klinik çalışmalarda infla-
masyon göstergeleri ile kardiyovasküler has-
talık riski arasında güçlü bir ilişki olduğundan 
bahsedilmiştir (He, et al., 2015: 9183-9213).

Kurkuminin Tip 2 Diabetes Mellitus (Tip 2 
DM) hastalarındaki aterojenik riski azaltma-
daki rolünün araştırıldığı 6 ay süren bir klinik 
çalışmada Tip 2 DM tanısı almış bireylerin 
bir aterosklerozis parametresi olan nabız dal-
ga hızını ve bazı metabolik parametreleri (IR, 
TG, ürik asit, abdominal obezite, kreatinin 
vb.) ölçülmüştür. Müdahale grubuna (n=107) 
günde iki kez 750 mg kurkumin verilmiştir. 
Sonuçta kurkumin alan grupta nabız dalga 

hızı, insülin direnci (IR), metabolik profil-
ler (TG, ürik asit) ve abdominal obezitenin 
(visseral yağ, total vücut yağ oranı) plasebo 
grubundan anlamlı ölçüde düşük olduğu gös-
terilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara 
göre kurkuminin Tip 2 DM’lilerde antiarteri-
osklerozis etkeni olarak kullanımının güvenli 
olduğu kanısına varılmıştır (Chuengsamarn, 
et al., 2014: 144-50).

Akazawa ve arkadaşlarının (2012) yaptığı 
8 haftalık bir çalışmada ise 32 postmenopo-
zal kadında kurkumin ve egzersizin endotel 
fonksiyon ve kan basıncı üzerine etkisi araş-
tırılmıştır. Kurkumin grubuna 150 mg/gün 
kurkumin verilirken egzersiz grubuna haftada 
üç defadan fazla orta derecede egzersiz yap-
tırılmıştır. Çalışma sonunda kontrol grubunda 
hiçbir değişiklik olmazken egzersiz ve kur-
kumin grubunda endotel fonksiyon indikatö-
rü olan akım aracılı dilatasyon ölçümündeki 
(FMD) artışın anlamlı olduğu görülmüştür. 
Bunun yanı sıra sistolik kan basıncının kur-
kumin ve egzersiz grubunda azaldığı görü-
lürken hiçbir grupta diastolik kan basıncın-
da azalma gözlenmemiştir. Mevcut çalışma 
post-menoposal kadınlarda düzenli kurkumin 
tüketiminin veya düzenli aerobik egzersizin 
endotel fonksiyonu anlamlı derecede iyileş-
tirdiğini göstermektedir (Akazawa, et al., 
2012: 795-799).

Kurkuminin sağlıklı orta ve ileri yaştaki eriş-
kinlerde (45-74 yaş) direnci, kanal arter en-
dotel fonksiyonunu ve geniş elastik arter sert-
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liğini artıracağı hipotezini araştıran bir çalış-
mada; 12 hafta günlük 2000 mg’lık kurkumin 
takviyesinin vasküler nitrik oksit biyoyarar-
lılığını arttırarak ve oksidatif stresi azaltarak 
arter endotel fonksiyonu direncini artırırken, 
kanal arter endotel fonksiyonunu ise geliştir-
diği görülmüştür. Ancak ne kurkuminin ne de 
plasebonun, geniş elastik arter sertliğine veya 
oksidatif stres ve inflamasyonun dolaşımdaki 
biyolojik belirteçlerine etki etmediği gösteril-
miştir (Santos- Parker, et al., 2017: 187–205).

Obezite 

Yüksek düzeyde sistemik inflamasyonun ve 
immünoaktivasyonun eşlik ettiği bir bozuk-
luk olan obezite güçlü inflamatuar yanıt ve 
sıklıkla artmış proinflamatuar sitokin düzey-
leri ve bozulmuş antioksidant durumla ilişki-
lidir. Obezitede proinflamatuar sitokinlerin 
en önemli kaynağı makrofajlardır. Makrofaj-
lar adipoz dokuya sızarak adipositlerin gelişi-
mine, kan akımının azalmasına, hipoksiye ve 
doku nekrozlarına tepki verirler. Bu olaylar 
kollektif bir şekilde sistemik inflamasyona 
zemin hazırlar. Obezite ilişkili morbiditelerin 
patogenezinde sistemik inflamasyon tetikle-
yici faktördür (Emanuela, et al., 2012: 1-7). 
Ülkemizde sıklığı %32 olup dünya genelinde 
obezite, prevelansı giderek artmakta olan cid-
di bir sağlık sorunudur (Göney, 2016: 56-70).

Kurkuminoidlerin obez bireylerde serum inf-
lamatuar sitokin düzeylerine etkisini belirle-
meyi amaçlayan randomize, çapraz bir çalış-

mada BKİ ≥ 30 olan otuz obez birey rastgele 
iki gruba ayrılarak dört hafta boyunca bir 
gruba formula halinde (C3 Complex) 1 g/gün 
kurkumin verilirken diğer gruba da plasebo 
verilmiştir. C3 Complex kurkumin, demet-
hoxycurcumin ve bisdemethoxycurcumin’in 
yanı sıra biyoyararlılığını artıran bioperin-
den oluşmaktadır. Bioperin siyah biber (Piper 
nigrum L.) ve uzun biberden (Piper longum 
L.) elde edilen bir özüttür. Deneklerin bes-
lenme düzenlerine herhangi bir müdahalede 
bulunulmamıştır. İki haftalık bir bekleme sü-
resinden sonra çapraz çalışma gereği gruplar 
değiştirilerek çalışma tekrarlanmıştır. Çalış-
manın başında ve her çalışma periyodunun 
sonunda toplanan serum örneklerinden edi-
nilen sonuçlara göre IL-16 (P = 0.042), IL-4 
(P = 0.008) ve VEGF (P = 0.03)’nin serum 
düzeylerinde anlamlı bir azalma görülürken 
IL-1α, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IFNγ, EGF, 
MCP-1, ve TNFα (P > 0.05) sitokinlerinin 
serum konsantrasyonlarında anlamlı bir deği-
şiklik görülmemiştir (Ganjali, et al., 2014:1-
7) .

Obez hastalarda dislipidemi üzerine kurku-
minoid suplemanının etkilerinin araştırıldığı 
bir başka çapraz çalışmada, koroner kalp has-
talığı riski taşıyan, otuz iki yetişkin obez has-
ta her bir periyodu 30 gün olan çalışmada iki 
gruba ayrılmıştır. Bir gruba plasebo verilirken 
diğer gruba da C3 Complex kapsülleri günde 
1 g olacak şekilde verilmiştir. İki haftalık bir 
boşaltma süresinden sonra gruplar değiştirile-
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rek çalışma tekrarlanmıştır. Çalışma sonunda 
antropometrik parametrelerde (ağırlık, BKİ, 
bel çevresi, kalça çevresi, kol çevresi, vücut 
yağı) istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 
gözlenmezken serum TG (trigliserit) anlamlı 
olarak azalmıştır (p= 0.009). Ancak kurku-
min suplemanı obez bireylerde serum total 
kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol 
düzeylerini değiştirmemiştir (Mohammadi, 
et al., 2012: 374-379).

Sedef Hastalığı 

Cilt, tırnaklar ve eklem yerlerini tutan, genel 
popülasyonun %2’sini etkileyen kronik infla-
matuar bir hastalık olan sedef, vücudun sınır-
lı bir yüzeyinin etkilenmiş olması durumunda 
dahi yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. 
Hastalığın nedeninin bilinmemesine rağmen, 
birden fazla gen etkileşiminin, bağışıklık sis-
temi ve çevresel faktörlerin etkili olduğu dü-
şünülmektedir (Antiga, et al., 2015: 1-7).

Antiga ve arkadaşlarının (2015) kurkumi-
nin sedef hastalığı tedavisindeki etkinliğini 
araştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada 
hastaların bir kısmına lokal ilaç tedavisine 
ek oral kurkumin (Meriva) verilirken diğer 
kısmına ise lokal ilaç tedavisine ek plasebo 
verilmiştir. Lesitin bazlı kurkumin kompleksi 
olan Meriva günde 2 g olacak şekilde on iki 
hafta boyunca tedaviye eklenmiştir. Hastalı-
ğın patogenezinde major rol oynadığı düşü-
nülen serum IL-17 ve IL- 22 düzeyleri ölçül-
müş ve hastalık derecesi Sedef Alan Şiddeti 

İndeksi’ne (PASI) göre çalışma öncesinde ve 
sonrasında belirlenmiştir. İki grupta da serum 
IL-17 düzeylerinde anlamlı bir değişiklik gö-
rülmezken serum IL-22 düzeylerinde kurku-
min grubunda anlamlı bir azalma (p<0.001) 
gözlenmiştir. Sedef Alan Şiddeti İndeksi’nde 
her iki grupta da anlamlı bir azalma olması-
na rağmen Meriva alan grupta görülen azal-
manın çok daha fazla olduğu belirtilmektedir 
(Antiga, et al., 2015: 1-7).

Kurkumin ve Sedef Hastalığı ilişkisini araş-
tırmak için yapılan kontrolsüz, prospektif 
klinik çalışmada yetişkin hastalara 16 hafta 
boyunca günlük 4500 mg’lık C3 Complex® 
kapsülleri oral yoldan verilmiştir. Hastalığı 
derecelendirmede Sedef Alan Şiddeti İndeksi 
ve Skindex skoru kullanılmış olup, çalışmayı 
tamamlayabilen hastalarda Skindex skorunda 
ortalama bir azalma görülürken tamamlaya-
mayanlarda ortalama bir artışla karşılaşıl-
mıştır. Ancak her iki grupta da Sedef Alan 
Şiddeti İndeksi bakımından anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. Daha etkili sonuçlar elde edi-
lebilmesi için çalışma daha geniş örneklem 
büyüklüğüne ve kontrol grubuna sahip olma-
lıdır (Kurd, et al., 2008: 625-31).

Orta ve ciddi derecede sedef hastalığına sahip 
kişiler üzerinde yapılan başka randomize, çift 
kör bir çalışmada ise hastaların bir kısmına 
gerçek görünür fototerapi uygulanıp kurku-
min özütü verilirken geri kalanına ise sah-
te görünür fototerapi uygulanmış ve birinci 
grupla aynı miktarda kurkumin oral yoldan 
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verilmiştir. Sonuçlar, orta ila şiddetli Sedef 
Hastalığı’nın, mevcut tedavilere göre hasta-
lar için daha güvenli olacağı düşünülen oral 
kurkuminin görünür ışık fototerapisi ile ak-
tive edildiğinde terapötik bir yanıt verdiğini 
ortaya koymuştur (Carrion-Gutierrez, et al., 
2015: 240-246).

Romatoid Artrit

Romatoid artrit, sistemik kronik bir bozuklu-
ğa neden olabilen, birçok organ ve dokuyu et-
kileyebilen, ancak özellikle esnek (sinovyal) 
eklemleri tutan bir hastalıktır. Romatoid art-
ritte oksidatif stresin eklem harabiyetine bü-
yük katkı sağladığı bilinmektedir. Reaktif ok-
sijen türleri (ROS), NF-κB ve AP-1’i içeren 
transkripsiyon faktörlerini aktive eden önemli 
bir mediatördür. Dolaylı olarak 500’den faz-
la gen ekspresyonunun, büyüme faktörleri, 
inflamatuar sitokinler ve antiinflamatuar mo-
leküllerinin regülasyonuyla ilişkilidir. Bu ne-
denle bu faktörlerin romatoid artritte önemli 
bir fonksiyonu olduğu düşünülmektedir. İlaç 
tedavisi olarak non-steroidal anti-enflamatu-
ar ilaçlar (NSAID’ler), yavaş etkili antiroma-
tizmal ilaçlar, bağışıklık baskılayıcı madde-
ler, immünolojik ve biyolojik ajanlar ve bitki-
sel ürünler kullanılmaktadır. Kurkuminin de 
antiiflamatuar ve antioksidant özellikleriyle 
NSAID sınıfında değerlendirilebileceği be-
lirtilmektedir (He, et al., 2015: 9183-9213).

Chandran ve arkadaşlarının (2012) yaptığı 
sekiz haftalık pilot çalışmaya 45 aktif roma-

toid artrit hastası dahil edilmiştir. Hastalar 
üç gruba ayrılarak, bir gruba sadece kurku-
min (BCM-95W®- 500 mg), diğer gruba 
sadece ilaç tedavisi (diclofenac sodium- 50 
mg) verilirken üçüncü gruba ise bu ikisinin 
kombinasyonu verilmiştir. BCM-95W® for-
munda verilen kurkumin tabletleri gelişmiş 
biyoyararlılığa sahip kurkumin formülasyo-
nudur. Değerlendirmede Hastalık Aktivite 
Skoru (DAS 28) ve Amerikan Romatoloji 
Okulu’nun (ACR) kriterleri baz alınırken 
bazı biyokimyasal parametrelere de bakılmış-
tır. Çalışma sonunda hem DAS 28 skorlama-
sında hem de ACR kriterlerine göre yapılan 
değerlendirmede her üç grupta da gelişme 
kaydedilmiş olmasına rağmen gruplar arasın-
da anlamlı fark olmamakla birlikte kurkumin 
alan grupta en yüksek gelişme görülmüştür. 
Serum CRP düzeyinde sadece kurkumin alan 
grupta anlamlı bir değişim varken hematoloji 
ve kimyasal parametrelerde anlamlı bir de-
ğişim gözlenmemiştir (Chandran and Goel, 
2012: 1719-1725).

SONUÇ

İnflamasyon sağlık ve hastalık durumunda 
önemli rol oynayan bir etkendir. İnflamatuar 
süreç normalde birçok nedenle meydana ge-
len doku hasarını onarmak ve önlemek için 
hayati öneme sahiptir. Ancak bu inflamatuar 
sürecin kontrol edilemediği durumlarda uzun 
süreli inflamatuar tepki dokuyu onarmaktan 
ziyade daha fazla zarar vermeye başlamak-
tadır. İnflamasyonun çoğu kronik hastalığın 
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nedeni olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 
inflamatuar hastalıklar; inflamatuar bağırsak 
hastalığından obeziteye kadar geniş bir yel-
pazede değerlendirilebilmektedir.  

Geleneksel Hint tıbbında “altın baharat” ola-
rak bilinen zerdeçal, iltihaplanma ve yarala-
rın tedavisinde popüler bir ilaç olarak kulla-
nılagelmiştir. Zerdeçalın etken maddesi olan 
kurkumin antioksidant, antikarsinojenik ve 
antiinflamatuar etkileri içeren biyolojik ak-
tivitelere sahiptir. Bu nedenle kurkuminin 
birçok inflamatuar hastalıkla ilişkisi araştırıl-
maktadır. Bu kapsamda yapılmış çok sayıda 
doku ve hayvan çalışması bulunmaktadır. 

Mevcut makalede kurkuminin bazı inflama-
tuar hastalıklar üzerine olan etkisi, bu konuda 
yapılmış insan çalışmaları temel alınarak der-
lenmiştir. İnflamasyon ile ilintili çok sayıda 
hastalık olmasından dolayı çalışma inflama-
tuar bağırsak hastalığı, obezite, kardiyovas-
küler hastalıklar, sedef hastalığı ve romatoid 
artrit ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda ele 
alınan insan çalışmaları kurkuminin antiinfla-
matuar etkinliğe sahip olduğu hipotezini doğ-
rulamaktadır. Makalede yer alan çalışmalarda 
incelenen hastalıklarla ilgili kurkuminin terö-
patik etkileri gösterilmiştir. Ancak bu konuda 
yeterli sayıda insan çalışmasının bulunmadı-
ğı görülmüştür. Sonuç olarak bu veriler ışı-
ğında kanıt düzeyinde bilgi elde edilebilmesi 
için çok sayıda ve daha kapsamlı çalışmalara 
ihtiyaç vardır.
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EXTENDED ENGLISH ABSTRACT

Introduction: Turmeric is a component of the curry spice blend, the Latin name is Curcuma 
longa and comes from the Zingiberacea (Ginger) family (Bose, et al., 2015: 1-13; He, et al., 
2015: 9183-9213; Kinney, et al., 2015: 1-20).  Turmeric has been used in traditional Indian and 
Chinese medicine for centuries for the treatment of various diseases (Shishodia, et al., 2007: 
127-48). Tissue damage causes tissue response called “inflammation”, which is caused by 
physical agents or pathogens. (Delves, et al., 2011: 263-283). Curcumin, an active ingredient in 
turmeric, has antioxidant biological activities including anticarcinogenic and antiinflammatory 
effects (Kumar and Sharma, 2015: 16-27). Aim: In this article, the anti-inflammatory effect 
of the curcumin and the human studies that have examined this effect have been compiled in 
relation to the immunological system. Findings and Results: Turmeric consists of active ingre-
dients called curcuminoids which are curcumin, demethoxycurmin and bisdemethoxycurumin 
(Bose, et al., 2015: 1-13). As well as these active ingredients, it includes essential oils, prote-
ins, sugars and resins (He, et al., 2015: 9183-9213). Curcumin, the basic active polyphenolic 
component, is a compound with a natural yellow color derived from turmeric root (Zhang, et 
al., 2014: 2161-71). Curcumin is 2-5% of turmeric. Its chemical name is 1,7-bis- (4-hydroxy-
3-methoxyphenyl) -1,6-heptadien-3,5-dione. Curcumin exhibits two major tautomeric forms; 
one is keto-enol (known as enol form) and the other is diketo (known as keto form). The enol 
form of curcumin is soluble in most solvents and can interact with proteins, which increases 
its polyphenolic activity. (Carvalho, et al., 2016: 491-511). Curcumin is a proven natural food 
additive, known in the food industry as E100, and used in butter, canned fish, cheese, mustard, 
pastry and other foods (Chin, et al., 2013: 3955-85). It has no side effects when consumed up 
to 8 g daily for three months according to phase 1 human studies (Chainani-Wu, 2003: 161-
168; Wang, et al., 2014: 1-18). Curcumin is metabolized by biotransformation in the intestines 
and liver. Curcumin is converted to glucuronides of tetrahydrocurumin and hexahydrocurcu-
min, through biotransformation during absorption from the intestines. In liver transformation, 
it was firstly converted to dihydrocurcumin and tetrahydrocurcumin through reductases and 
they were converted to dihydrocurcumin-glucuronide and tetrahydrocurcumin-glucuronide via 
β-glucuronidase (Ireson, et al., 2002: 105-111). However, it is stated that the curcumin meta-
bolites have less biological activity than curcumin (Prasad, et al., 2014: 2-18). Curcumin, an 
active ingredient in turmeric, has antioxidant biological activities including anticarcinogenic 
and antiinflammatory effects (Kumar and Sharma, 2015: 16-27). It has been shown that it in-
hibits the release of inflammatory enzymes such as inducible nitric oxide synthase (iNOS), 
as well as other cytokines such as interleukins (IL), chemokines, and other molecules such as 
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cyclin D1, thereby reducing inflammation (Sordillo and Helson, 2015: 1-4; Creţu, et al., 2012: 
1223-29). Inflammation has been shown to play a major role in cancer, cardiovascular disea-
ses, pulmonary diseases, endocrine diseases, neurological diseases and autoimmune diseases 
(Amor et al., 2014: 151-166; Aggarwal and Harikumar, 2009: 40-59; Hold and El-Omar, 2008: 
225-235). Studies with various inflammatory bowel diseases have shown that curcumin causes 
a decrease in inflammatory markers (Hanai and Sugimoto, 2009: 2087-94; Holt, et al., 2005: 
2191-93; Lang, et al., 2015: 1444-9). In some studies, it has been shown that consumption of 
curcumin causes a decrease in systolic blood pressure and improves endothelial function signi-
ficantly. In a clinical trial which investigating the role of curcumin in reducing the atherogenic 
risk of T2DM patients, pulse wave velocity, insulin resistance (IR), metabolic profiling (TG, 
uric acid) and abdominal obesity (visceral fat, total body fat ratio) in the curcumin group are 
significantly lower than in the placebo group. According to findings of the study, it has been 
concluded that the use of curcumin as an antiatherosclerosis agent in T2DM is safe (Chueng-
samarn, et al., 2014: 144-150). In a study investigating the effects of curcumin and exercise on 
endothelial functions and blood pressure in postmenopausal women, oral curcumin were given 
some of the volunteers, while others practised exercise programs (over 3 per week). As a result, 
systolic blood pressure decreased in curcumin and exercise group but no decrease in diastolic 
blood pressure was observed in any group. The current study shows that regular consumption of 
curcumin or regular aerobic exercise in post-menopausal women improves endothelial function 
significantly (Akazawa, et al., 2012: 795-799). It has been shown that curcumin significantly 
reduce serum levels of certain cytokines and triglycerides, in some studies that aim to deter-
mine the effects of curcumin on obesity, a disease associated with systemic inflammation and 
immunoactivation (Ganjali, et al., 2014:1-7; Mohammadi, et al., 2012: 374-9). According to 
studies conducted with psoriasis, curcumin supplementation has therapeutic effect in addition 
to routine treatment (Antiga, et al., 2015: 1-7; Carrion-Gutierrez, et al., 2015: 240-246; Kurd, 
et al., 2008: 625-31). Studies have shown that curcumin may cause an decrease in the severity 
of rheumatoid arthritis, an inflammatory disease. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSA-
IDs), slow acting antirheumatic drugs, immunosuppressive substances, immunological and bio-
logical agents and herbal products are used as rheumatoid arthritis pharmacotherapy. Curcumin 
can be evaluated in the NSAID class due to its antiinflammatory and antioxidant properties (He, 
et al., 2015: 9183-9213). A large number of tissue and animal studies investigate the association 
of curcumin with many inflammatory diseases. However, there are not enough human studies 
in this subject. Human studies confirm the hypothesis that curcumin has antiinflammatory acti-
vity. As a result, more research is needed for evidence-level information.
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Öz: Amaç: Son yıllarda obezite, diyabet ve insülin 
direnci gibi metabolik hastalıkların görülme sıklığı 
ve bu doğrultuda yapılan çalışmaların sayısı da gün 
geçtikçe artmaktadır. Kahverengi yağ dokusu da me-
tabolik sendromun bileşenlerinin tedavisinde dikkatleri 
üzerine çeken güncel konulardan birisidir. İskelet kası 
tarafından salgılanan ve egzersize bağlı olan irisin adlı 
hormonun keşfiyle bazı yeni teoriler ortaya çıkmıştır. 
Bu yazıda, obezite ve diyabet gibi yaygın sağlık so-
runları üzerinde olumlu etkileri görülen irisin hormo-
nunun yapısı, olası etki mekanizmaları, egzersizle ve 
hastalıklarla ilişkisiyle ilgili güncel literatür bilgilerinin 
derlenmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır. Yöntem: 
Çalışma konuyla ilgili literatür bilgilerini yorumsal bir 
bakış açısıyla ortaya koyan bir derleme çalışmasıdır. 
Sonuç: İrisin, fibronektin tip III domain 5 (FNDC5) 
molekülünün proteolitik bir ürünüdür. Beyaz yağ doku-
su hücrelerini kahverengi yağ dokusuna dönüştürerek 
enerji harcanmasını sağlamaktadır. Egzersiz ve soğukla 
indüklenen irisin hormonu, eşleşme bozucu protein-1 
(UCP-1) pompalarının salınımını artırarak, hücrede 
enerji tüketimine neden olan ısı üretimini artırır, bu 
sayede titremesiz termogenez ve glukoz homeostazi-
si sağlanmış olur. Ayrıca orta derecede ancak önemli 
bir kilo kaybı da sağlamaktadır. İrisinin enerji harca-
ması ve glukoz metabolizması üzerine olası etkilerinin 
araştırılması sonucu hastalıklar üzerinde olumlu etki-
leri olduğu da açığa çıkmıştır. Bu etkilerinden dolayı 
birçok laboratuvarda çalışma konusu olarak muazzam 
bir popülerlik kazanmıştır. Özellikle obezite ve diya-
bet üzerindeki olumlu etkileri hakkında birçok çalışma 
yapılan irisinin, metabolik hastalıklar üzerine alternatif 
bir tedavi yöntemi olabileceği düşünülmektedir. Enjek-
te edilebilir irisin formları üretilerek diyabet ve obe-
zitenin kontrol altına alınmasında kullanılabileceği de 
umut vericidir.

Anahtar Kelimeler: İrisin, Diyabet, Egzersiz, Obezite

Abstract: Aim: Recent years incidence of metabolic 
diseases such as obesity, diabetes, insulin resistance 
has been increasing day by day and is being increased 
studies conducted this direction. Brown fat tissue is one 
current issues that draw attention treatment of meta-
bolic syndrome components. Some new theories have 
emerged with discovery irisin hormone, which is se-
creted by skeletal muscle and induced in exercise. This 
article was aimed that compiles and interprets current 
literature on structure irisin hormone, which has posi-
tive effects on common health problems such as obesi-
ty, diabetes, possible mechanisms of action, its relation 
with exercise and diseases. Method: Study is review 
that reveals literature related to topic with interpretive 
point of view. Conclusion: Irisin is proteolytic prod-
uct fibronectin type III domain 5 (FNDC5) molecule. 
It converts white fat tissue cells into brown, thus pro-
viding energy expenditure. Exercise and cold-induced 
stimulation irisin increases release heat-production 
causing energy consumption in cell by increasing re-
lease of uncoupling protein-1 (UCP-1) pumps, thereby 
providing non-shivering thermogenesis and glucose 
homeostasis. Irisin also provides moderate but impor-
tant weight loss. As result of investigating possible 
effects irisin on energy expenditure and glucose me-
tabolism has been found have positive effects on dis-
eases. Because these effects it has gained tremendous 
popularity as subject study in many laboratories. It is 
thought that irisin, which has been extensively studied 
especially positive effects on obesity and diabetes, may 
be promising alternative treatment method for metabol-
ic diseases. It is promising that injectable irisin forms 
can be used to control diabetes and obesity.

Key Words: Irisin, Diabetes, Exercise, Obesity
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GİRİŞ

Adipoz doku, adiposit olarak adlandırılan li-
pid içeren hücrelerin gevşek bir şekilde bağ-
lanmasıyla oluşan yağ dokusudur (Bulucu 
Altunkaynak ve Özbek, 2005: 211-217).Yağ 
dokusunun işlev olarak trigliserid depoladı-
ğı ve termogenezi sağladığı bilinmektedir. 
Yapılan çalışmaların artmasıyla birlikte yağ 
dokusunun adipokin adı verilen hem yerel 
(parakrin/otokrin) hem de sistemik (endokrin) 
düzeyde işlevleri olan birçok biyoaktif peptid 
ve hormonu salgılayan endokrin bir bez oldu-
ğu da görülmüştür (Kershaw and Flier, 2004: 
2548-2556). Adipoz dokudan salgılanan bu 
bileşenlerin metabolizma ve immünite üzeri-
ne birçok etkileri vardır (Coelho, et al., 2013: 
191-200; Berköz ve Yalın, 2008: 1-9). 

Adipositler mezenşimal hücrelerden farklı-
laşan lipoblastlar tarafından yapılmaktadır. 
Lipoblastlar, memelilerde farklı fonksiyon-
lara ve morfolojiye sahip beyaz yağ dokusu 
(BYD) ve kahverengi yağ dokusu (KYD) 
olacak şekilde iki farklı yağ dokusuna dönü-
şürler. Kahverengi yağ dokusu, ısı üretiminde 
(termogenez) özelleşmiş bir yağ dokusudur 
(Coelho, et al., 2013: 191-200). Neonatal dö-
nemde bir miktar bulunan KYD, yetişkin dö-
nemde ise neredeyse hiç yoktur (Pahlavani, et 
al., 2017: 101-109; Coelho, et al., 2013: 191-
200; Berköz ve Yalın, 2008: 1-9). BYD’ nun 
ise fonksiyonel kapasitesi daha geniş ve kap-
samlıdır (Aslıhan ve Aypak, 2016: 15-21; Co-
elho, et al., 2013: 191-200). BYD insanların 

en büyük endokrin dokusunu temsil edebilir. 
BYD’ndan salgılanan adipositokinlerden ba-
zıları şunlardır: Leptin, ghrelin, adiponektin, 
glikokortikoidler, plazminojen aktivatör in-
hibitörü (PAI-1), TNF-α, IL-6, anjiyotensin, 
visfatin, resistin, irisin (Coelho, et al., 2013: 
191-200).

Boström ve ark. tarafından 2012 yılında keş-
fedilen irisin, farelerde ve insanlarda iskelet 
kası tarafından salgılanan egzersize bağlı bir 
hormon olarak tanımlanmaktadır. Beyaz yağ 
dokusunun kahverengi yağ dokusuna dönüş-
mesini sağlayarak enerji tüketimini artırdığı 
ve sistemik metabolizmayı geliştirdiği dü-
şünülmektedir (Aydin, 2014: 94-110; Villar-
roya, 2012: 277-278; Bostrom, et al., 2012: 
463-468). Bu etkilerinden dolayı birçok labo-
ratuvarda çalışma konusu olarak muazzam bir 
popülerlik kazanmıştır (Kelly, 2012: 42-43). 
Kahverengi yağ dokusunun bebeklerde vücut 
ısısının düzenlenmesine katkıda bulunduğu 
bilinmekle birlikte, yetişkin fizyolojisindeki 
fonksiyonu irisin hormonunun keşfedilmesi-
ne kadar bilinmemektedir (Aydin, 2014: 94-
110).

AMAÇ

Bu derlemede, metabolizma üzerinde birçok 
etkisinin olduğu düşünülen yeni keşfedilen 
irisin hormonunun diyabet, obezite gibi has-
talıklar üzerine metabolik etkileriyle ilgili 
literatürdeki bilgileri sentezlemek amaçlan-
mıştır.
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KAPSAM

Bu çalışmada irisin hormonunun yapısı, etki 
mekanizması, egzersiz ile ilişkisi, obezite, di-
yabet ve ilişkili olduğu diğer hastalıklar ele 
alınarak; konu ile ilgili güncel bilgiler derlen-
miştir.

YÖNTEM

PubMed, Science Direct ve Google Akade-
mik veri tabanları aracılığıyla“ irisin, irisin 
etki mekanizması,  irisin ve egzersiz, irisin ve 
obezite, irisin ve diyabet, irisin ve hastalık-
larla ilişkisi” anahtar kelimeleri kullanılarak, 
öncelikli olarak son 10 yıla ait makaleler ça-
lışmaya dahil edilmiştir.

İRİSİNİN YAPISI ve ETKİ MEKANİZ-
MASI

İrisin;  ilk kez kas dokudan izole edilen yeni 
keşfedilmiş bir miyokindir. 12 kDa ağırlığın-
da ve 112 aminoasitten oluşan glikoprotein 
yapılı bir hormon olan irisin; fibronektin tip 
III domain 5 (FNDC5) molekülünün proteo-
litik bir ürünüdür (Schumacher, et al., 2013: 
33738-33744; Bostrom, et al., 2012: 463-
468). Kas dokusundan salgılanan FNDC5, C 
terminalinden parçalanarak ortam içine salı-
nır. Ayrılan bu parça irisindir (Novelle, et al., 
2013: 1-8). Araştırmalar sonucunda pek çok 
dokuda sentezlenip salındığı görülmüş olup, 
ana kaynağının iskelet kası ve yağ dokusu ol-
duğu belirtilmektedir (Aydin, 2014: 94-110). 
İrisin hormonunun yapısı insan ve farelerde 

% 100 benzerlik gösterirken, insülinin ben-
zerlik oranı % 85, glukagonun % 90, leptinin 
ise % 83’tür (Bostrom, et al., 2012: 463-468).

İrisinin beyaz yağ dokusunu kahverengi yağ 
dokusuna dönüştürmesiyle oluşan yeni doku-
nun mitokondriyal zarlarının iç kısmında eş-
leşme bozucu protein-1 (UCP-1) adlı protein 
yer alır. Oksidatif fosforilasyonda elektron 
taşınması sırasında H⁺ atomları zarlar arası 
matriksten zarlar arası boşluğa pompalanır. 
Protonlar zarlar arası alandan matrikse doğru 
geri aktarıldıkça, proton gradientinde depo-
lanan enerji ATP sentaz tarafından ADP’den 
ATP sentezlemek için kullanılır. Kahverengi 
yağ dokusunda yer alan UCP-1’ ler ise zarlar 
arasında bulunan protonları mitokondri mat-
riksine kendi üzerinden taşır. UCP-1’ler tara-
fından gerçekleştirilen bu aktarım süresinde, 
ATP sentazdaki proton akışı azalır ve ATP 
sentezi kısmen engellenir. UCP-1’ler üzerin-
den protonların taşınması sürecinde, proton 
gradientinde depolanan enerji ısı olarak açığa 
çıkar (Erden, et al., 2015: 2289-2307). Diğer 
bir deyişle UCP-1 aktive edildiğinde AMP 
sentezine neden olmaz. Bunun yerine, sıcak-
lık salınımına (titremesiz termogenez) yol 
açar (Aydin, 2014: 94-110).  FNDC5 geninin 
ekspresyonu, peroksizom proliferatör-aktive 
reseptör y (PPARy) ve koaktivatörü (PGC1) 
aracılığıyla artmaktadır. PPARy, egzersiz ta-
rafından indüklenen ve enerji harcamasına ne-
den olan kas tabakasının kritik bir bölümünü 
oluşturmaktadır. PGC1 (PPARy koaktivatör-
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1α), transkripsiyonel biyolojik sistemlerde 
enerji metabolizmasının programlanmasına 
aracılık eder. PGC1 ayrıca birçok hücre tipin-
de mitokondriyal biyojenez ve oksidatif me-
tabolizmayı da kontrol eder. Bütün bu veriler, 
kahverengi yağ dokusunda termogenezin ak-
tivasyonunun FNDC5 tarafından düzenlen-
diğini göstermektedir (Bostrom, et al., 2012: 
463-468). Özetlenecek olursa egzersiz ve so-
ğuk ile stimüle olan irisin, beyaz yağ dokusu 
hücrelerinde yer alan UCP-1 pompasının eks-
presyonunu arttırır. Mitokondrilerinde UCP-
1 pompası artan beyaz yağ dokusu hücreleri, 
bej yağ dokusu olarak adlandırılır. Bu hücre-
ler kahverengi yağ dokusu hücreleri gibi ça-
lışır. Artan UCP-1 ekspresyonu ATP sentezini 
engeller ve hücrede enerji tüketimine neden 
olan ısı üretimi artar, termogenez ve glukoz 
homeostazisi sağlanmış olur (Zugel, et al., 
2016: 101-110; Zhang, et al., 2014: 514-525; 
Villarroya, 2012: 277-278; Castillo-Quan, 
2012: 293-295).   

İrisinin diğer bir etki mekanizması ise adipo-
sitlerde bulunan reseptör aracılığıyla olmak-
tadır. Reseptöre bağlanan irisin adenilat sik-
laz aktivitesini artırır. Böylece siklik adeno-
zin mono fosfat (cAMP) miktarı artar. Artan 
cAMP sentezi hormon sensitif lipazı ve pro-
tein kinaz A’ yı aktive eder. Böylece lipoliz ve 
enerji harcaması artırılmış olur (Xiong, et al., 
2015: 1867-1875).

İRİSİN-EGZERSİZ İLİŞKİSİ

Egzersiz sonrası farelerin ve insanların iske-
let kasında FNDC5 mRNA’nın arttığı yapı-
lan çalışmalarda rapor edilmiştir. Egzersizin 
yiyecek alımını azaltmadığı, ancak yağ ve 
kalorinin yakılmasını sağladığı yaygın ola-
rak bilinmesine rağmen, bu olayın moleküler 
mekanizması, irisin keşfedilene kadar aydın-
latılamamıştır (Aydin, 2014: 94-110). Egzer-
siz sonucu iskelet kasından irisin salınımının 
arttığı düşüncesini savunan çalışmaların yanı 
sıra anlamlı bir ilişki bulunamayan çalışma-
larda mevcuttur. Egzersiz ve irisin arasındaki 
bağlantıyı açıklamak için yapılan ilk çalışma-
larda anoreksia nervozalı yetişkinlerde egzer-
sizle irisin düzeyleri arasında korelasyon ol-
madığı belirtilmiştir (Hofmann, et al., 2014: 
202). Çalışmaların artmasıyla egzersiz ve 
irisinin korelasyon gösterdiği fark edilmiştir. 
Deney hayvanlarında yürütülen çalışmada, 
irisinin egzersizden bağımsız olarak kas ve 
serumda var olduğu, akut egzersizden hemen 
sonra arttığı sonucuna varılmıştır (Brenmo-
ehl, et al., 2014: 338-349).  Egzersizin irisin 
üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmada ise, 
egzersiz yaptırılmayan ratların iskelet kasın-
da irisine rastlanmazken, egzersiz sonrasında 
serum irisin seviyesinin arttığı ve bu artışın 
genç ratlarda yaşlı ratlara kıyasla daha fazla 
olduğu görülmüştür (Aydin, et al., 2014: 68-
73). Yüzme egzersizinin serum irisin seviye-
si ve diğer obezite parametreleri ile ilişkisini 
değerlendirmek amacıyla yapılan çalışma so-
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nucunda, yüzme egzersizi yaptırılan yüksek 
yağlı diyet ile beslenen ratlarda vücut yağ 
kütlesinin azaldığı belirlenmiştir. Bu duru-
mun yüzme egzersizi sonucunda artan irisin 
seviyelerinden kaynaklandığı düşünülmekte-
dir (Lu, et al., 2016: 93). Yüksek yağlı diyetle 
indüklenen obez ratlarda yüzme müdahale-
sinin PGC-1α-irisin yoluyla obeziteye etkisi 
araştırılmış ve 8 haftalık yüzme müdahalesi 
sonucu obezitenin ilerlemesinin hafifletilebil-
diği belirlenmiştir. Ayrıca,  yüzme müdaha-
lesinin adenozin mono fosfat kinaz’ın artmış 
fosforilasyonunu ve enerji metabolizmasının 
biyolojik belirteçleri olan irisin ve PGC-1α’ 
nın ekspresyonunun artmasını sağladığı da 
gözlemlenmiştir (Yang, et al., 2016: 2123-
2130). Diyabetik ratlarda iki farklı egzer-
sizin (Yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz 
ve düşük yoğunluklu sürekli egzersiz) irisin 
seviyesi üzerine etkisi araştırıldığında, se-
rum irisin seviyesinin egzersiz yaptırılan her 
iki grupta da kontrol grubuna kıyasla daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak egzersiz 
yaptırılan iki grup arasında irisin seviyesi açı-
sından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 
(Khalafi, et al., 2016: 37-45). Yaşlı ratlarda 
(19 aylık) ve 65 yaş üstü insanlarda direnç 
eğitiminin irisin ekspresyonu üzerindeki et-
kisi incelendiğinde; antrenman yapan ratlar-
da, serum irisin düzeyinin arttığı, insanlarda 
da antrenman sonrası dolaşımdaki irisin se-
viyesinin yükseldiği gözlemlenmiştir ( Kim, 
et al., 2015: 11-17). Obez erkeklerde yapılan 
bir çalışmada, submaksimal aerobik egzersi-

zin serum irisin düzeyi üzerine etkisini belir-
lemek amaçlanmış ve egzersiz yapan grupta 
serum irisin miktarlarının anlamlı olarak art-
tığı görülmüştür (Soori, et al., 2016: 20-30). 
Yapılan çalışmalar ele alındığında, insanlarda 
da irisin ile egzersiz ilişkisinin ratlarla yapı-
lan çalışmalarla benzer sonuçlar gösterdiği 
görülmektedir.

İRİSİNİN HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ

İrisinin vücutta birçok etki mekanizmasının 
olduğu düşünülmektedir. İrisin izolasyonu, 
metabolik olayların ve özellikle yağ dokusu 
metabolizmasının açıklanmasında yol göste-
rici olmuştur (Aydin, 2014: 94-110; Villarro-
ya, 2012: 277-278). Glukoz/lipid metaboliz-
ması ile ilişkisi sayesinde obezite ve diyabet 
başlangıcını önleyebileceği düşünülmektedir. 
İskelet kası hacmindeki azalma, insülin di-
rencinde bir faktördür ve irisin, diğer miyo-
kinlerden daha fazla oranda insülin direnciyle 
ilişkilidir. Ancak, iskelet kasından irisin salı-
nımı ile ilgili bir görüş birliğine henüz varıla-
mamıştır (Fukushima, et al., 2016: 203-209). 

İrisinin Obezite ve Diyabet İle İlişkisi 

Diyabet, obezite gibi birçok genetik ve çev-
resel faktörün rol oynadığı multifaktöriyel 
bir hastalık olup, obezitenin diyabeti kontro-
lü altına almayı zorlaştırdığı ayrıca glisemik 
kontrol üzerine de olumsuz etkileri olduğu 
sonucuna varılmıştır (Güven -Alaçamlı ve 
Tüfekçi-Alphan, 2017: 1-15; Özpak-Akkuş 
ve Saka, 2015:68-79). Son yıllarda, yağ do-
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kusu ile kas dokuları arasındaki etkileşimin, 
vücut ağırlığının düzenlemesinde rol oynadı-
ğı önem kazanan bir konu olmuştur (Moreno-
Navarrete, et al., 2013: 769-778). Diyabetik 
olmayan obez hastalarda glukoz/lipid meta-
bolizmasının azalmasına yanıt olarak irisin 
sekresyonunun arttığı bir mekanizma bildi-
rilmiştir (Fukushima, et al., 2016: 203-209). 
Adenoviral ilaç kullanılarak irisinin ekzojen 
olarak verilmesi, beyaz yağ dokusunun belir-
li depolarında kahverengi yağ dokusu benze-
ri bir gelişim programını başlatmış ve enerji 
harcamasının artmasına,  glukoz toleransının 
iyileşmesine ve orta derecede ancak önemli 
bir kilo kaybına neden olduğu görülmüştür 
(Bostrom, et al., 2012: 463-468). Yapılan bir-
çok çalışmada irisinin, ratlarda toplam enerji 
harcanmasında artışa ve obezite ile ilişkili in-
sülin direncinde azalmaya sebep olduğu be-
lirlenmiştir (Moreno-Navarrete, et al., 2013: 
769-778).

Obez çocuklarda serum irisin düzeyi ile me-
tabolik ve antropometrik parametreler ara-
sındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla 95. per-
sentil ve üzeri 36 obez çocuk ile 30 sağlıklı 
çocuk karşılaştırılmıştır. Obez çocukların 
serum irisin ve leptin düzeyleri, sağlıklı ço-
cuklara oranla anlamlı derecede daha yüksek 
bulunmuştur. İrisin düzeyleri, yaş ve Beden 
Kütle İndeksi (BKİ)’ ne göre değerlendirildi-
ğinde, HDL, açlık insülin ve insülin direnci 
(HOMA-IR) ile anlamlı derecede korelasyo-
na sahiptir. Bu çalışma, çocukluk çağı obe-

zitesinde irisinin insülin duyarlılığı ve lipid 
metabolizması üzerindeki rolü hakkında 
kanıt sunmaktadır (Catli, et al., 2016: 1560-
1565). Japonya’da BKİ değeri 30 kg/m² ’nin 
üzerinde olan obez kadın ve erkeklerde yü-
rütülen çalışmada serum irisin düzeyleri in-
celenmiş; her iki cinsiyette de serum irisin 
seviyesinin HOMA-IR ile pozitif korelasyon 
gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu durum, 
irisin artışının insülin direncine kompensator 
yanıt olarak meydana geldiğini düşündür-
mektedir (Fukushima, et al., 2016: 203-209). 
Plazma irisin, leptin ve adiponektin seviye-
lerinin ölçüldüğü çalışma sonucunda, irisin 
düzeylerinin, 24 saatlik enerji harcamaları ile 
korelasyon göstermediği, fakat bir alt popü-
lasyonda irisin düzeyleri ve enerji harcama-
ları arasında korelatif bir ilişki olduğu sap-
tanmıştır (Swick, et al., 2013: 1070-1073). 
Serum irisin seviyesi sadece obez bireylerde 
değil vücut ağırlığı düşük olan bireylerde de 
araştırılmış; 40 bireyle yapılan bu çalışmada 
(Anoreksiya nervoza grubu, Normal vücut 
ağırlığı grubu, obez grup) irisin seviyeleri, 
farklı vücut indeksleri, vücut kompozisyon 
parametreleri ve çeşitli homeostatik süreç-
lerde yer alan hormonlar değerlendirilmiştir. 
Obez bireylerde serum irisin seviyesinin daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Plazma irisini 
ile yağ kütlesi, yağsız kütle ve vücut hücre 
kütlesi arasında pozitif korelasyon belirlen-
miştir (Stengel, et al., 2013: 125-130). Obez 
deneklerin bilişsel profilindeki farklılıkları, 
morbid obez bireylerin özellikle yönetici iş-
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levlerindeki (karar verme, yanıt inhibisyonu 
ve bilişsel esneklik) farklılıkları araştırmayı 
amaçlayan çalışmada, yönetici işlevler ile do-
laşımdaki irisin seviyesi arasında negatif bir 
korelasyon olduğu sonucuna varılmıştır. İri-
sinin, obezitenin tedavisinde umut verici bir 
hedef olabilmesine rağmen, terapötik kullanı-
mı durumunda bilişsel fonksiyonlar üzerinde-
ki etkisi de göz önüne alınmalıdır (Fagundo, 
et al., 2016: 1-9). İrisinin anti-obezite etkisi 
için öne sürülen hipoteze dayanarak obezite 
tedavisi için yararlı olabileceği düşünülmek-
tedir. Ancak, çalışma sonuçlarına göre henüz 
net bir sonuca varılamamıştır (Fukushima, et 
al., 2016: 203-209). 

İrisinin glukoz homeostazını iyileştirdiği ve 
insülin direncinde de etkili olduğu çeşitli ça-
lışmalarda gösterilmiştir. Ancak, insülin di-
rencinde irisinin rolüyle ilgili kanıtlar sınırlı 
ve tartışmalıdır (Shoukry, et al., 2016: 544-
556). Çinli obez yetişkin bireylerde yapılan 
bir çalışmada, insülin direnci olan bireylerde 
serum irisin düzeylerinin daha düşük oldu-
ğu görülmüştür. Dolaşımdaki yüksek irisin 
düzeyinin, açlık insülin düzeyini düşürerek 
indirekt yolla insülin direnci görülme riski-
ni azalttığı sonucuna varılmıştır (Shi, et al., 
2016: 44). Çalışmalarda, dolaşımdaki irisin 
miktarının Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM) 
hastalarında belirgin olarak düşük olduğunu 
ve dolaşımdaki irisinin diyabetik olmayan 
bireylerde yaş, BKİ, toplam kolesterol, trigli-
serid, açlık kan şekeri ve diyastolik tansiyon 

ile pozitif korelasyon gösterdiği bildirilmiştir 
(Hojlund and Bostrom, 2013: 303-304). Yeni 
T2DM tanısı almış oral antidiyabetik kulla-
nan obez bireylerde irisin düzeyinin daha 
düşük olduğu görülmüştür. Serum irisin dü-
zeyinin açlık kan glukozu ve HbA1C düzey-
leri ile negatif ilişkili olduğu ve oral antidiya-
betik kullanımının irisin seviyesini arttırdığı 
belirlenmiştir. İrisinin upregülasyonunun, 
T2DM hastalarında oral antidiyabetiğin ya-
rarlı etkileri için yeni bir mekanizma olabi-
leceği sonucuna varılmıştır (Liu, et al., 2016: 
1555-1559). T2DM hastalarında yapılan ça-
lışmada, serum irisin düzeyinin daha yüksek 
olduğu görülmüştür. FNDC5 genindeki tekli 
nükleotid polimorfizmlerinin, muhtemelen 
irisin serum düzeylerini modüle ettikleri ve 
bu sayede obezite ve glukoz-lipid metaboliz-
ması ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır 
(Al-Daghri, et al., 2016: 54). Diyabetik rat-
larda irisinin hipoglisemik etkisinin araştırıl-
dığı çalışmada, ratlara irisin enjekte edilmesi 
sonucu kan glukoz düzeyinin azaldığı, glukoz 
toleransının iyileştiği, kilo kaybının da arttığı 
belirlenmiştir (Duan, et al., 2016: 457-463).

Diğer Hastalıklar İle İlişkisi

İrisin hormonunun obezite ve diyabetin yanı 
sıra diğer hastalıklarla da ilişkili olduğu düşü-
nülmektedir. İrisin düzeyinin obezite, glukoz 
metabolizması ve lipid profiliyle ilişkisini 
araştırmak amacıyla kadınlarda yapılan bir 
çalışmada, irisin düzeyinin glukoz metabo-
lizması ve lipid profili ile anlamlı bir şekilde 
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ilişkili olmadığı, ancak obez olgularda se-
rum irisin düzeylerinin kontrol grubuna göre 
daha yüksek seviyelerde olduğu görülmüştür 
(Mehrabian, et al., 2015: 17).

Yağ dokusunda ve metabolizmada tiroid hor-
monları ile benzer etkiye sahip olan irisin 
hormonu ile tiroid fonksiyonları ve tiroid 
hastalıklarında görülen sekonder obezite ara-
sındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada, hipo-
tiroidi hastalarında kontrol grubuna kıyasla 
irisin düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. 
İrisin düzeyi, tüm popülasyonda ve hipoti-
roidi hastalarında yaşla negatif yönde kore-
lasyon göstermiştir. İrisin düzeyi TSH ile po-
zitif yönde, ancak tüm popülasyonda serbest 
T4 ile negatif yönde korelasyon göstermiştir. 
Yapılan bu çalışma, obezite, irisin düzeyi ve 
serbest T4 düzeyinin hipotiroidizm için ba-
ğımsız risk faktörleri olduğunu tanımlayan 
literatürdeki ilk çalışmadır (Ates, et al., 2016: 
95-100).

İrisin ile renal fonksiyon arasındaki ilişkinin 
incelendiği çalışmada ise, kronik böbrek has-
talığı şiddeti arttıkça serum irisin düzeyinin 
azaldığı, ileri evre böbrek yetmezliği olan bi-
reylerde ise irisinin en düşük konsantrasyon-
da olduğu görülmüştür. Renal fonksiyon be-
lirleyicilerinden glomerüler filtrasyon hızının 
da irisin düzeyi ile ilişkili olduğu sonucuna 
varılmıştır (Ebert, et al., 2014: 501-506). 

Çalışmalar arttıkça irisinin çeşitli hastalıklar-
da tedavi edici olabileceği düşüncesi artmak-

tadır. Bir başka çalışmada ise sedef hastalığın-
da sık görülen komorbiditelerden olan obezi-
te, diyabet veya metabolik sendrom gibi has-
talıkları düzenlemek için irisin kullanılması 
önerilmiştir. Sedef hastalarında irisin serum 
düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı 
olmasa da yüksek olduğu sonucuna varılmış-
tır. Sedef hastalığıyla inflamasyon göstergesi 
olan C- reaktif protein (CRP) seviyesinin po-
zitif korelasyon gösterdiği görülmüştür. CRP 
seviyeleri yüksek olan sedef hastalarında iri-
sinin inflamasyon belirteci olabileceği, ancak 
metabolik durumların, hastalık şiddetinin ve 
ilaç tedavisi etkinliğinin güvenilir bir göster-
gesi olamayabileceği sonucuna varılmıştır 
(Baran, et al., 2016: 1-5).

TARTIŞMA

İskelet kasından izole edilen ve egzersiz ile 
indüklenen irisin hormonu, beyaz yağ doku-
sunu kahverengi yağ dokusuna çeviren, ener-
ji harcanmasını sağlayarak metabolizma üze-
rinde etkili olduğu keşfedilen yeni bir hor-
mondur. Egzersiz sonucu irisin salınımının 
arttığı bilgisinden yola çıkılarak yapılmış bir-
çok çalışma mevcuttur. Yüzme egzersizinin 
irisin hormonu salınımı üzerindeki etkisinin 
araştırıldığı bir çalışmada,  genç (12 aylık) ve 
yaşlı (24 aylık) ratlarda 10 dakikalık yüzme 
egzersizi sonucu özellikle kardiyak ve iske-
let kasından irisin salınımının arttığı, egzer-
siz yaptırılmayan grupta ise irisin salınımının 
olmadığı görülmüştür (Aydin, et al., 2014: 
68-73). Deney hayvanlarında ve insanlarda 
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direnç eğitiminin irisin ekspresyonu üzerine 
etkisinin araştırıldığı bir çalışmada ise 19 ay-
lık 6 adet rat ile 65 yaş üstü bireyler çalışma 
kapsamında değerlendirilmiştir. Haftalık 3 
gün toplam 12 hafta süresince ratlara kuyruk 
ağırlıklı merdiven tırmanma egzersizi yaptı-
rılırken, 65 yaş üstündeki bireylere haftada 
2 gün 1 saatlik seanslardan oluşan 12 saatlik 
elastik bant egzersiz programı uygulanmıştır. 
Ratlarda serum ve kas dokusundaki irisin se-
viyesinin arttığı ve vücut kompozisyonunda 
değişim olmamasına rağmen kas gücünde ar-
tış olduğu görülmüştür. İnsanlarda da benzer 
sonuçlar görülmüş olup,  egzersizle dolaşım-
daki irisin seviyesinin yükseldiği, vücut kom-
pozisyonunun değişmediği ve kas kuvvetinin 
arttığı saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusun-
da direnç eğitiminin irisin seviyesinde artışı 
sağlayarak ilerleyen yaşlarda görülebilecek 
kas fonksiyon kaybını iyileştirilebileceğini 
düşündürmektedir (Kim, et al., 2015: 11-17). 

İrisin hormonunun vücutta glukoz/lipid me-
tabolizması ile ilişkisi sayesinde obezite ve 
diyabet başlangıcını önleyebileceği düşünül-
mektedir. T2DM’lu 100 bireyin incelendiği 
bir çalışmada serum irisin seviyesinin diyabe-
tik bireylerde daha düşük olduğu görülmüş-
tür. İrisin seviyesinin metabolik parametreler 
ve renal fonksiyonlarla ilişkili olduğu tespit 
edilmiş, ayrıca diyabetik bireylerde irisin se-
viyesinin düşük olmasının nefropatiye neden 
olduğu öne sürülmüştür (Khidr, et al., 2017: 
26-31 ). T2DM’lu 39 bireyle yapılan başka 

bir çalışmada ise serum irisin seviyesinin di-
yabetik bireylerde kontrol grubuna kıyasla 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
diyabetik grupta irisin ile açlık kan glukozu 
seviyesi arasında pozitif korelasyon olduğu 
da tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda 
diyabette kas dokusunda görülen insülin di-
rencini kompanse etmek için irisin seviyesi-
nin T2DM ile ilişkili olduğu düşünülmektedir 
(Rodrigues, et al., 2016: 152-155). Kore’de 
618 adolesanın dahil edildiği bir çalışmada, 
fiziksel aktivite, obezite ve metabolik send-
romun irisin seviyesi üzerine etkisi araştırıl-
mıştır. İrisin seviyesi ile adipozite, BKİ, yağ 
kütlesi arasında pozitif korelasyon olduğu 
görülmüştür. Ayrıca kan lipit profili, glukoz 
ve insülin seviyesi ile irisin seviyesi arasında 
pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Nor-
mal kilolu bireylerde düzenli fiziksel aktivite 
sonucu irisin seviyesinin arttığı saptanmıştır 
(Jang, et al., 2017: 100-108). 

Literatürde incelenen birçok çalışmanın so-
nuçlarına göre, çeşitli hastalıklarda ve farklı 
özellikteki bireylerde irisin hormonuna ait 
sonuçların oldukça değişken olduğu görül-
mektedir. Ayrıca hormonun çeşitli mekaniz-
malarla değişik  etkilerinin ortaya çıktığı bil-
gisi edinilmektedir. Tüm bu sonuçlar konuyla 
ilgili yapılan çalışmaların detaylandırılması 
ve sayısının artırılması gerekliliğini vurgula-
maktadır.
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SONUÇ 

Sağlıksız ve dengesiz beslenme, fiziksel ak-
tivite yetersizliği gibi birçok faktörün etkisi 
sonucu aşırı kilo alımının bütün yaş grupla-
rında giderek artması özellikle obezite, in-
sülin direnci, T2DM ve kardiyovasküler has-
talıklar gibi kronik hastalıkların sıklığının 
artmasına neden olmaktadır. İrisinin egzersiz 
sonucu başta kas ve yağ dokusu olmak üzere 
birçok dokudan sentezlendiği bildirilmiştir. 
İrisin, lipid dokuda UCP-1 salınmasını sağ-
layan ve böylece titremesiz termogenez ve 
kilo kaybı ile sonuçlanan reaksiyonlara sebep 
olan anahtar hormon olup, BKİ düzenlenme-
sinde görev almaktadır. Egzersiz ve soğuğun 
irisin hormonu seviyesini arttırdığı da çalış-
malar sonucunda gösterilmiş olup, gelecekte 
obezite ile T2DM tedavisindeki potansiyeli 
nedeniyle çok dikkat çekmiştir. Ratlarda ya-
pılan çalışmalarda bu düşünceleri destekler 
niteliktedir. İrisin hormonu yapısının ratlar-
da ve insanlarda % 100 benzer olduğu bilgisi 
sayesinde deney hayvanlarında yapılan araş-
tırmalar insan çalışmaları için yol gösterici 
nitelikte olmaktadır.

ÖNERİLER

İrisin hormonunun obezite ve diyabetin yanı 
sıra diğer metabolik hastalıkların tedavisinde 
de önemli bir alternatif olması nedeniyle. en-
jekte edilebilir irisin formları üretilerek; sık-
lığı gün geçtikçe artan diyabet ve obezitenin 
kontrol altına alınmasında kullanılabileceği 

düşünülebilir. Güncel bilgiler doğrultusunda 
irisin hormonunun, metabolik etkileri ve has-
talıklarla ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar 
artırılmalı ve gelişmeler takip edilerek hasta-
lıkların tedavi edilmesi üzerine etkileri daha 
fazla öne çıkarılmalıdır.  
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The effects of factors such as unhealthy-unbalanced nutrition and 
physical inactivity have been associated with excessive weight gain in all age groups, leading 
to increase in the incidence of chronic disease such as obesity, insulin resistance, Type 2 Dia-
betes (Type 2 DM) and cardiovascular diseases (Bulucu, et,al., 2005: 211-218; Kershaw, et,al., 
2004: 2548-56 ). Also number of studies carried out in this direction is increasing day by day. 
Some new theories about the treatment of metabolic syndrome components have emerged with 
the discovery of the irisin hormone, which is secreted by the skeletal muscle and linked to the 
exercise (Aydin, 2014: 94-110; Villarroya, 2012: 277-215; Bostrom, 2012: 463-471). Aim: 
This article compiles and interprets the current literature on the structure of the irisin hormone, 
which have positive effects on common health problems such as obesity and diabetes, possible 
mechanisms of action, exercise and its relation to diseases. Results: Irisin is proteolytic pro-
duct of the fibronectin type III domain 5 (FNDC5) molecule. It converts white fat tissue into 
brown fat tissue, which provides energy expenditure. Brown fat tissue is specialized in heat 
production ( thermogenesis). New tissue formed by the conversion of the white fat tissue to 
the brown fat tissue by the hormone of irisin, does not cause AMP synthesis when uncoupling 
protein-1 (UCP1) located inside the mitochondrial membranes is activated. Instead, it increases 
the heat production that causes energy consumption in the cell, thereby providing non-shivering 
thermogenesis and glucose homeostasis. It also provides a moderate weight loss. Although it 
is known that brown fat tissue contributes to regulation of body heat in infants, the function 
in adult physiology is not known until the discovery of the hormone irisin. Investigation the 
possible effects of irisin that exercise and cold-induced, on energy expenditure and glucose 
metabolism has also been shown have positive effects on outcome diseases. Increased secretion 
of irisin hormone has been reported to correct this in response to reduced glucose / lipid meta-
bolism in non-diabetic obese patients. Exogenous administration of the irisin hormone initiated 
a brown-fat-like developmental program in certain depots of white fat tissue, has been shown 
lead to increased energy expenditure, improved glucose tolerance and moderate but significant 
weight loss. It has been determined that the irisin hormone causes a significant increase in total 
body energy expenditure in rats and resistance to obesity-associated insulin resistance. Based 
on hypothesis proposed for anti-obesity effect of irisin hormone, there is belief that it may be 
useful for the treatment of obesity. It is believed that upregulation of the hormone of irisin may 
be a novel mechanism for the beneficial effects of oral antidiabetics in Type 2 DM patients. 
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When diabetic rats were examined for hypoglycaemic effect og,f the hormone of irisin, it was 
observed that rats were injected with irisin hormone, blood glucose level decreased, glucose 
tolerance improved, weight loss increased.  Irisin hormone is thought to be related to obesity 
and diabetes as well as other diseases. As the number of studies increases, the belief that irisin 
hormone may be therapeutic in various diseases is increasing. It is also thought that there is a 
relationship between thyroid hormones, thyroid functions and secondary obesity, which have 
similar effects with thyroid hormones in fat and metabolism. The use of the hormone of irisin 
has been suggested to regulate diseases such as obesity, diabetes or metabolic syndrome, which 
are common comorbidities in psoriasis, but no definitive result has been found. Conclusion: 
Thanks to the knowledge that the structure of the irisin hormone is 100 % similar in rats and 
humans, researches on experimental animals are guide for human studies. But the similarity 
rate of insulin is 85%, glucagon 90%, leptin 83%. It is thought that the hormone of irisin, which 
has been extensively studied in particular about positive effects on obesity and diabetes; may be 
an alternative treatment method for metabolic diseases. It is also promising that injectable irisin 
forms can be used control diabetes and obesity.



DERGİ HAKKINDA

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

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim 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. 



ABOUT

“International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research” (DBHAD) has started to pub-
lish articles as of 2014. Our journal includes valuable and qualified articles which will provide 
sources for the literature. Our journal is an international refereed journal, and is published three 
times a year. The issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. 
Both online and printed versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of 
works tackling the issues of Nutritional Sciences, Public Health Nutrition, Nutrition Education, 
Dietetics, Food Microbiology and Collective Nutrition Systems, Epidemiology, Diet Research, 
Food Requirements, Metabolic Studies, Body Composition, Adiposity, Genetics, Nutrigenetics, 
Food Safety and Security. Editor-in-Chief of the journal is Assoc. Prof. Çetin YAMAN and the 
journal carries out its activities in accordance with the decisions taken by the Executive Board 
of the journal. The President of the Executive Board is the member of the board who has the 
highest rank, and decisions taken by 51% of executive board are implemented. Each submitted 
article is approved by two referees who are experts in their fields, and is expected to be granted 
with positive opinions of referees as to being eligible for publishing. Within the same issue, 
single article of the author is published. If the author has more than one article which is appro-
ved by referees and the executive board, those are lined up for the following issues. No author 
has any kind of power on referees and executive board. Copy right agreement is not demanded 
for articles which have been uploaded to the system for publishing. Rights of articles which 
have been uploaded to the system are considered to be transferred to the journal. Author or aut-
hors are regarded to have agreed on this and have been included in this system by committing 
to act in accordance with the publishing conditions of the journal. 

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



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

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



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



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.



PUBLICATION PRINCIPLES

1. Papers which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ. 
If it is determined that the manuscript uploaded by the relevant author(s) has been sent for 
evaluation or REJECTED by another journal, we reserve all kinds of legal rights about the 
relevant author(s).

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 
these fields can be published or requested to be published in this journal.

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).

4. In articles with more than one author, the correspondent author is the one who ranks first. 
Or the member uploading the paper to the journal accepts and has to accept the whole res-
ponsibility.

5. The abstract should be prepared both in Turkish and English and between 150 and 250 
words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, sco-
pe, method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish 
and English parts.

6. If the paper has been prepared from such organs as thesis, book etc., it should be stated at 
the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has 
been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked 
in the second place. If the thesis advisor doesn’t want to see her/his name in the relevant 
paper, our journal should be informed about this situation with a document. It should be a 
document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to 
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The 
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7. Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the jo-
urnal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the 
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and manage-
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 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO ARE INVOLVED 
IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRINCIPLES. 
OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION PRINCIP LES, 
AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT 
BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE-
VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT 
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO 
IS INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS 
IN ADVANCE.



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.
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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 
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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 
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